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1 JOHDANTO 

 
 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma sisältää lapsiin ja nuoriin kohdistuvat tavoitteet: ter-
veydentilan paraneminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja turvattomuuteen liittyvien oireiden 
väheneminen merkittävästi (STM 2001). Myös Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelmat tukevat lasten ja nuorten ehkäisevien pal-
velujen kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 
on hallitusohjelmaan perustuva ja valtio-neuvoston vahvistama kansallisen sosiaali- ja ter-
veyspolitiikan strateginen ohjausväline. Ohjelman tavoitteet ovat: 1. ihmisten osallisuus 
lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee; 2. ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvin-
vointi- ja terveyserot kaventuvat; 3. palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat 
ja alueelliset erot vähentyvät. Tavoitteisiin pyritään ehkäisemällä ongelmia, varmistamalla 
henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon eheät pal-
velukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja sen sisältöä kehitetään alati. Toimenpiteet koh-
distuvat laajasti perusterveydenhuollon käytäntöjen, hallinnon ja johtamisen sekä koulu-
tuksen ja tutkimuksen alueille. Neuvola asetuksen tarkoitus on kouluterveydenhuollossa 
varmistaa, että kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveysneuvonta ja terveystar-
kastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja perheiden tarpeet 
huomioon ottavia. Asetuksen tavoitteena on järjestää riittävät, yhtenäiset ja alueellisesti 
tasa-arvoiset palvelut, vahvistaa terveyden edistämistä sekä tehostaa varhaista tukea ja 
syrjäytymisen ehkäisyä. Asetus ohjaa yksityiskohtaisesti sekä tarkastusten ajankohtia että 
terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä. (STM 2009, 20.) Terveydenhuollon toi-
minnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnan on pe-
rustuttava terveydenhuoltolain 8§ mukaisesti näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöi-
hin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) asettaa omat ohjeistuksensa myös koulu-
terveydenhuoltoon, sen toimintaan, saatavuuteen ja tavoitteisiin. 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY kuuluu seuraavat jäsenkunnat; Harjavalta, Koke-
mäki, Nakkila, Eurajoki sekä Luvia. Kouluterveydenhuoltoa ohjaavat monet lait ja asetuk-
set. Tämän toimintaoppaan tarkoitus on selkiyttää kouluterveydenhuollon tavoitteita ja teh-
täviä sekä asetuksen tuomia velvoitteita kouluterveydenhuollossa. Oppaan tarkoitus myös 
yhtenäistää kouluterveydenhoitajien työtä sekä luoda selkeät ja matalan kynnyksen hoi-
toonohjauskäytännöt.   
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2 KOULUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 

 

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltolain (1326/2010) 16§ mukais-
ta työtä. Neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seu-
rantaa, arviointia ja edistämistä jatketaan kouluterveydenhuollossa. Tätä toteuttavat koulu-
terveydenhoitaja ja -lääkäri.  

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan mahdollisimman tervettä 
kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä sekä siten luoda pohjaa terveelle aikui-
suudelle. Työtä tehdään oppilaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen yhteis-
työssä koulun muiden oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on ennaltaeh-
käistä sairauksien syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa sekä tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään. Kouluterveydenhuolto 
edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa terveyttä suojaavia tekijöitä ja vah-
vistaa niitä. Kouluterveydenhuollossa korostetaan kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon 
yhteistyön merkitystä. Tavoitteena on myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja huol-
tajien kanssa.  
 

Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät: 

1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 
sekä seuranta kolmen vuoden välein; 

2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja 
edistäminen, voimavarojen vahvistamien; 

3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen, vanhemmuuden vahvistaminen; 

4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme ker-
taa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 

5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pit-
käaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden 
kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen; 

6) oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset. 

Kouluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia opiske-
luhuollon palveluja. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallis-
tuttava perusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä 
osin kuin se koskee opiskeluhuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. 
(30.12.2013/1293) 

Kouluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti perhekeskeisyyttä ja 
yksilöllisyyttä kunnioittaen. Kouluterveydenhuollon henkilöstön toiminnassa korostuvat 
ammatillisuus ja vastuullisuus sekä oman osaamisen jatkuva uudistaminen. Koulutervey-
denhuollon palveluiden tulee olla helposti saatavilla ja niistä tulee tiedottaa oppilaille, huol-
tajille sekä kouluille. 
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3 ASETUKSEN MUKAINEN OPPILAIDEN MÄÄRÄAIKAISSEURANTA 

 
 

3.1 Yleistä terveystarkastuksista 

 
Asetuksen mukaisesti kouluterveydenhuollossa oppilaalle järjestetään terveystarkastus 
jokaisella vuosiluokalla; ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla on laa-
jempi tarkastus. Laaja terveystarkastus sisältää lääkärin ja terveydenhoitajan tekemät ter-
veystarkastukset sekä opettajan ja vanhempien arvion oppilaan hyvinvoinnista ja selviyty-
misestä koulussa. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppi-
laan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet 
sekä muut terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät sekä tarjotaan valtakunnallisen roko-
tusohjelman mukaiset rokotukset. Yhteistyö kodin kanssa ja koko perheen hyvinvoinnin 
tukeminen ovat tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa. Terveystarkastukset ovat samalla aina 
terveysneuvontatilanne ja ehkäisevää mielenterveystyötä. (Stakes 2002, STM 2004b.)  
Määräaikaistarkastuksiin kutsutaan koko vuosiluokka, myös poisjääneiden tilanne ja tuen-
tarve selvitetään.  
 
 
 
Määräaikaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa 
 
Terveystarkas-
tus 

1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk 

Laaja terveys- 
tarkastus 

x    x   x  

Terveydenhoita-
jan 
tarkastus 

x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

x x x x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

x x x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

x 

Lääkärintarkas-
tus 

x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

   x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

  x 
Osa laajaa 
terveys-
tarkastusta 

 

Suun terveys- 
tarkastus 

x    x   x  

 
 
 
 

3.1.1 Laajat terveystarkastukset 

 
Asetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan oppilaalle on järjestettävä laaja terveystar-
kastus 1., 5. ja 8. vuosiluokalla. Yhteistyö kodin kanssa ja koko perheen hyvinvoinnin tu-
keminen ovat tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa. Kaikille peruskouluikäisten lasten huolta-
jille järjestetään mahdollisuus osallistua lastensa laajoihin terveystarkastuksiin.   
 
Kouluterveydenhuollossa tehtävien laajojen terveystarkastusten sisällöstä on säädetty 
Asetuksen 7 §:n 2 momentissa. Tarkat ohjeet on Kouluterveydenhuollon oppaassa (Sta-
kes 2002) ja Kouluterveydenhuollon laatusuosituksessa (STM 2004b). Hyödyllisiä aineisto-
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ja työn tueksi ovat myös Lääkärin käsikirja (Duodecim 2008) ja Kouluterveydenhuollon 
käsikirja (Terho ym. 2002). 
 
Oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia selvitetään haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla 
ja tarvittaessa muilla menetelmillä; esimerkiksi nuorten päihdemittari. Terveyttä edistäviä 
elämäntapoja ja käytäntöjä tuetaan. Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy huol-
tajien haastatteleminen ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen. Koko perheen hyvin-
vointia selvitetään vain niiltä osin, kuin sillä on merkitystä lapsen ja nuoren kasvuun ja ke-
hitykseen. Laajaan terveystarkastukseen eivät kuulu perheenjäsenten kliiniset tutkimukset.  
 
Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös opettajan arviointi oppilaan selviytymisestä 
koulussa. Arvioinnin antamiseen on saatava huoltajilta kirjallinen suostumus. Jokaiseen 
selvitykseen tarvitaan aina erillinen suostumus oppilaan vanhemmalta (ks. kpl 10.2. pe-
rusopetuslaki, Huoltajan kirjallinen suostumus tietojen käsittelyyn). Laajassa terveystarkas-
tuksessa tämä arvio yhdistetään kouluterveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastuksen 
tuloksiin. Yhdessä tulisi tehdä suunnitelma mahdollisten lisäselvitysten, tuen ja hoidon tar-
peesta. 
 
Peruskoulun kahdeksannella luokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa tulee 
arvioida oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun suhteen. Tässä yh-
teydessä tulee käynnistää tarvittaessa tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen. 
 
Luokka- ja koko kouluyhteisön tilaa arvioitaessa käytetään hyväksi laajoista terveystarkas-
tuksista tehtyä yhteenvetoa. Yhteenveto ei saa sisältää henkilötietoja. Terveydenhoitaja 
voi käyttää luokkakohtaisesta kouluyhteisön hyvinvointia arvioidessaan käyttää myös lo-
maketta: Terveyskyselyn tuloksia opettajalle (liite 5). Oppilashuollon yhteistyönä sovitaan 
arvioinnin pohjalta mahdollisista lisätoimenpiteistä.  
 
 
Tarkastusten sisältö 

 Laajan terveystarkastuksen tekevät lääkäri ja terveydenhoitaja. Siihen liittyy myös 
huoltajien haastattelu ja heidän luvallaan muiden ammattihenkilöiden arvio oppi-
laasta.  

 Laajan terveystarkastuksen perusteella tehdään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveys-
suunnitelma tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa.  

 Laajassa tarkastuksessa hoitajan vastaanottoon varataan aikaa vähintään 30 mi-
nuuttia sekä lääkärintarkastukseen varataan aikaa vähintään 20 minuuttia. Huoltaji-
en läsnäolo on toivottavaa peruskoululaisten laajoissa tarkastuksissa.  

 Määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve on selvitettävä.  
 Jokaisessa tarkastuksessa huomioidaan seuraavat asiat:  

o Aikaisemmat tiedot oppilaasta  
o Oppilaan lisäksi hankitaan esitiedot terveydenhuollosta, opettajilta ja huolta-

jilta. Esitietokaavakkeiden lisäksi haastatellaan aina myös oppilasta.  
o Tietojen siirtoon eri kouluasteiden välillä on kiinnitettävä erityistä huomiota.  
o Aina tulee tehdä oppilaan huolellinen yleistutkimus, jossa erityishuomio kiin-

nitetään kullekin ikäkaudelle tyypillisiin ongelmiin.  
o Nuorelle näytetään hänen kasvukäyränsä sekä huomioidaan oppilaan näön 

ja kuulon tarkkuus, verenpaine ja muut mahdolliset seulontatutkimusten tu-
lokset.  
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o Keskustellaan oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lapsen aikaisemmista 
sairauksista, terveystottumuksista, perheen rakenteesta, vaikeuksista kotona 
ja toverisuhteissa, harrastuksista ja koulumenestyksestä.  

o Päihteiden vastainen työ on aiheellista kaikilla kouluasteilla.  
o Jos lähisuvussa on merkittäviä sydän- ja verisuonitautien riskejä, voidaan 

tutkia lipidiarvot. Paino-ongelmissa koululaiset ohjataan Käypä hoito -
suosituksen mukaisiin laboratoriokokeisiin ja palveluihin.  

 Jokaisen laajantarkastuksen päätteeksi tehdään yhteenveto oppilaan tilanteesta ja 
tarvittaessa suunnitelma mahdollisista lisätutkimuksista ja hoidosta.  

 

Erityisesti huomioitava alakoulussa 

 Kouluuntulotarkastuksen tärkein tehtävä on varmistaa oppilaan sopeutuminen kou-
luun ja koulunkäyntiin.  

o Usein oppimisvaikeudet «Oppimishäiriöt»2, joita peruskoulussa esiintyy noin 
10–15 %:lla oppilaista, ilmenevät jo koulunkäynnin alkuvaiheessa tai ovat 
ennakoitavissa jo lastenneuvolan tarkastusten perusteella.  

o Somaattinen terveystarkastus noudattelee lastenneuvolan 5–6-
vuotistarkastuksen suositusta «Lääkärin tekemät ikäkausitarkastukset las-
tenneuvolassa»3.  

 Ala-asteen loppuvaiheen tarkastusta (yleensä 5. lk:lla) leimaa lähestyvä tai jo alka-
nut puberteetti.  

o Somaattisessa tarkastuksessa kiinnitetään huomio puberteettivaiheeseen 
«Puberteettikehitys ja sen häiriöt»4.  

o Tarkistetaan merkit atooppisista sairauksista iholla tai hengityselimissä.  
o Epäselvät sydämen sivuäänet ovat aihe ultraäänitutkimukseen «Sivuääni 

lapsen sydämessä»5.  
o Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista alkaa ala-asteen ylimmillä luokilla esiin-

tyä esim. Osgood-Schlatterin tautia «Kasvuikäisten polvivaivat»6, Severin 
tautia «Nilkan ja jalkaterän kiputilat lapsilla ja nuorilla»7, osteochondrosis 
dissecansia «Polven osteokondroosi»8, chondromalacia patellaeta «Polvi-
lumpion kondromalasia»9, Perthesin tautia, lonkan epifyseolyysiä «Lapsen 
kipeä lonkka»10 ja lonkan synoviittia «Lapsen kipeä lonkka»10 sekä skoli-
oosia «Skolioosi ja kyfoosi»11.  

o Mikäli pojalla on hyvin tiukka, arpinen phimosis, harkitaan operaatiota «Lap-
sen esinahan tulehdus»12. Muut phimosit voidaan hyvin hoitaa vasta yläas-
teella, elleivät ne korjaannu spontaanisti.  

o Jo ala-asteella lapsen hidastuneen kasvun taustalla voi olla esimerkiksi ty-
reoidiitin jälkeinen hypotyreoosi, keliakia, Crohnin tauti, Turnerin oireyhtymä 
tai yleissairaus, kuten diabetes, reuma, astma tai munuaissairaus «Lapsen 
normaali ja poikkeava kasvu»13.  

o Kasvukäyristä huomioidaan myös ylipaino tai mahdollinen alkava anoreksia 
«Syömishäiriöt lapsilla ja nuorilla»14.  

o Kiinnitetään huomiota oppilaan kontaktikykyyn, puheeseen ja yleisolemuk-
seen.  
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Erityisesti huomioitava yläkoulussa 

 Puberteettiin liittyy voimakas fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan muutos.  
o Keskeistä on nuoren epävarmuus omasta persoonastaan.  
o Monella on terveydellistä riskikäyttäytymistä.  
o Yhä useamman nuoren perhe on rikkoutunut perhe tai lähiomainen on kuol-

lut hiljattain.  
o Osa seurustelee ensimmäistä kertaa.  
o Päihteidenkäyttö, elämäntavat, masennus ja ahdistuneisuus on huomioitava.  
o Tiedustellaan harrastuksista ja kaveripiiristä.  
o Tiedustellaan koulukiusaamisesta. Sekä kiusattu että kiusaaja tarvitsevat 

apua.  
 Somaattisessa tarkastuksessa on muistettava etenkin skolioosi, kyfoosi (esim. 

Scheuermannin tauti «Skolioosi ja kyfoosi»11) sekä spondylolisteesi «Lapsen kipeä 
selkä»16.  

 Viimeistään nyt hoidetaan phimosit. Huomioitava mahdollinen varicosele, joka hoi-
detaan, mikäli kiveksen kasvu alkaa hidastua.  

 Ihotaudeista akne ja atooppinen ekseema ovat tavallisia.  
 Anoreksia, bulimia ja ylipainoisuus yleistyvät.  
 Koulumenestys, oppimisvaikeudet ja tulevaisuudensuunnitelmat kartoitetaan.  
 Ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset rajoitukset on huomioitava, esim. näön, 

kuulon tai värinäön heikkous ja allergiset sairaudet.  
 Nuorison terveystodistus täytetään (joko kaikille tai tarvitseville).  
 Terveysneuvonnassa tärkeitä ovat päihteiden käytön ehkäisy sekä osalle oppilaista 

raskaudenehkäisy ja sukupuolitaudeilta suojautuminen.  

 
 

3.1.2  Terveystarkastukset välivuosina 

 
Laajojen terveystarkastusten välivuosina terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset oppi-
laille. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa terveydenhoitajilla on mahdollisuus tavata kaikki 
oppilaat ja oppilaalla on mahdollisuus tuoda esille omia asioitaan ja huoliaan. Nämä terve-
ystarkastukset sisältävät vähintään oppilaan voinnin kysymisen, kasvun ja ryhdin tutkimi-
sen sekä ikävaihe huomioiden puberteettikehityksen arvioinnin. Huoltajat kutsutaan mu-
kaan tarpeen mukaan. Tarkastuksiin varataan aikaa 30min, yksilöllinen tarve huomioiden.  
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3.2 Kouluterveydenhuollon toimijat ja palvelut  

 
 
 

3.2.1 Kouluterveydenhoitaja 

 
Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija ja vastaa hoi-
totyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta. Hän osallistuu myös oppilashuollon toimin-
taan. Kouluterveydenhoitaja seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden 
kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän huoltajiaan. 
 
Pääsääntöisesti kouluterveydenhuolto toimii ajanvarauksella. Oppilaalle mahdollistetaan 
oppilas ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 17§ mukaisesti terveydenhoitajan vastaanotolle 
pääsy kuitenkin myös ilman ajanvarausta vastaanottopäivien aikana (1-2 tuntia/vrk). Ter-
veydenhoitajan tavoittaa arkisin päivittäin puhelinaikana. Mikäli terveydenhoitaja on esty-
nyt vastaamaan puhelimeen, tekee hän soitonsiirron kollegan puhelimeen tai vaihtoehtoi-
sesti välittää yhteystiedon, minne voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Kiireettömissä asioissa 
terveydenhoitajan tavoittaa myös sähköpostitse tai oppilaitoksen hallinto-ohjelman (Wilma) 
kautta. 
 
Terveydenhoitajilla tulee olla mahdollisuus suunnitella terveystarkastuksiin käytettävää 
työaikaa joustavasti. Työaikaa on syytä kohdentaa niille oppilaille ja perheille, jotka syystä 
tai toisesta tarvitsevat tarkempaa seurantaa ja erityistä tukea 
 
 

3.2.2 Lääkäri 

 
Lääkäri osallistuu lääketieteellisenä asiantuntijana kouluterveydenhuoltoon ja tarvittaessa 
myös opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Yhteistyössä kouluterveydenhoitajan kanssa hän 
huolehtii laajoista terveystarkastuksista. Lääkärin tehtävänä on antaa myös terveysneu-
vontaa. 

 Lääkärintarkastus tehdään  
o Peruskoulun 1. ja 5. ja 8. luokalla.  

 Näiden lisäksi tehdään ylimääräinen lääkärintarkastus seuraavissa tapauksissa:  
o oppilas on ollut pitkään tai usein poissa koulusta  
o oppilas on muuttanut toiselta paikkakunnalta  
o tarvittaessa lisätarkastus ammatinvalintaa varten  
o pitkäaikaissairas, vammainen tai terveydellisiä riskejä omaava oppilas tarvit-

see erityisseurantaa lisätarkastuksin  
o lääkärintarkastus ennen oppilaan siirtoa erityiskouluun.  

 

3.2.3 Psykologi  

 
Lastensuojelulain mukaan kunnan tulee järjestää riittävästi tukea ja apua oppilaalle ja tä-
män perheelle koulunkäynnin vaikeuksien lievittämiseksi ja ehkäisemiseksi (LSL 7§). Tätä 
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tehtävää varten kunnissa on koulukuraattorin ja koulupsykologin virkoja, jotka ovat kuntien 
sivistystoimen järjestämiä palveluita.  Lisäksi 1.8.2014 voimaan astunut oppilashuoltolaki 
velvoittaa kunnan järjestämään koulupsykologin palvelut. 
 
Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen ja 
oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa 
 
 
Psykososiaalista tukea on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella jär-
jestetty  
 
Kokemäki: - Ostopalveluina: 
  
 *A-klinikka, Siltakatu 4, 32800 Kokemäki, Puh. 040 13 68 087 

Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka on perheneuvola- ja päihdehoitopalvelui-
hin erikoistunut avohoitoyksikkö 
 
 

Harjavalta, Nakkila, Eurajoki: Kuntayhtymän tuottamat perheneuvolapalvelut, Koulukatu 
2, 29200 Harjavalta.  
Harjavalta p. 0444 50 3232 (klo:11.30–12.00) Salme Suomalainen-Salo 
Nakkila p. 0444 50 3240 (klo:11.30–12.00) Teija Vähäsalo 
 
Perheneuvolassa toimii kaksi psykologia, kaksi sosiaalityöntekijää/parisuhdeneuvojaa ja 
konsultoiva lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri. He toimivat yhteistyössä oppilaan 
huoltajien, koulun henkilökunnan, kunnan sosiaalitoimen sekä mm. päivähoidon, poliisin ja 
seurakunnan kanssa. Psykologin perustehtäviä kouluun liittyvissä asioissa ovat lähinnä 
psykologiset tutkimukset, selvitykset ja arviot. Yleensä nämä ovat yksittäisiin oppilaisiin 
kohdistuvia, mutta joskus voidaan arvioida myös ryhmää tai tiettyä tilannetta. 
 
 
Eurajoki Luvian yksikkö: Perheneuvolan lisäksi, mahdollisuus ohjata Psykiatriselle sai-
raanhoitajalle: Pirkko Fagerdahl, Eurajoen Luvian terveysasema, Kuivalahdentie 3, 29100 
Luvia. P. 044 450 3518 (klo:12–12.30) 
 
Eurajoki: Koulupsykologi Orvokki Julkunen p. 044 – 312 4353  
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sisko Maantila p.044 – 450 39 13 (klo:12–13), 
Lisäksi perheneuvola Harjavalta 
 
 
 

3.2.4 Fysioterapeutti 

 
Fysioterapeutti toimii yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Fysioterapeutin vas-
taanotolle pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähettämänä. Ohjauskäynnille pääsee 
myös ilman lähetettä. Fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksia ja – kontrolleja, jalkojen tar-
kastuksia ja antaa yksilölliset harjoitusohjeet tarvittaessa. Fysioterapeutti osallistuu myös 
kutsuttaessa koulujen ja oppilaitosten terveydellisyyttä ja turvallisuuden kartoitukseen.  
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Fysioterapian ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö: 
 
Ryhtiseulonnat  
Terveydenhoitaja seuloo ryhdit vuositarkastuksissa ja lähettää mahdolliset ongelmatapa-
ukset fysioterapeutille 

 
”Oireseulonnat”  
Esim. luokalla on monta jännitysniskaoppilasta, terveydenhoitaja voi pyytää fysioterapeut-
tia pitämään yhteisohjauksen koululla. Yksittäiset tapaukset voidaan lähettää suoraan oh-
jaukseen fysioterapiaan. 
 

 
Teemaan liittyvät toiminnat 
Esim. koulun liikuntapäivään sisälletyt fysioterapeutin luennot (ryhti, liikunta, koululaisen 
ergonomia) 
 
Ryhtitunnit/Kehon-tunnit 
Suunnattu 3.( – 4). luokille.  Fysioterapeutti kiertää koulut vuosittain puhuen liikunnasta, 
ryhdistä, jalkineista sekä ergonomiasta yleisesti. 
 
Lähete 
Sisäinen fysioterapia lähete kirjataan OPI- lehdelle Jatkohoidon järjestämistä koskevat 
tiedot – otsikon alle. Tämän jälkeen tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään yhteystiedot ja 
lisätään asiakas fysioterapian hoitojonoon. Fysioterapiasta otetaan ajanvaraamiseksi asi-
akkaaseen yhteys. 
 
Jonoon lisääminen 
Asiakaan potilaskertomuksessa ollessasi valitse yläpalkista Hallinto ja valikosta Jonoon 
lisäys. 
Täytä jonotiedot, muista täyttää myös Huomautus/Jonotussyy. Klikkaa Ok 
 
Tarkemmat ohjeet G-asema – neuvola-kansio Fysioterapia lähetteen kertomukseen kir-
jaaminen ja jonoon asettaminen. 
 
Fysioterapian puhelinnumerot: 
Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ajanvaraus klo 8.00 – 11.00 puh. 044 450 3191 
Eurajoki, ajanvaraus klo 8.00 – 9.00 puh. 044 450 3975 
Luvia, ajanvaraus puh. 044 450 3516 
 
 

3.2.5 Suun terveydenhuollon ammattilaiset 

 
Suun terveydenhuollon henkilöstön antama valistus ja ohjanta ovat tärkeä osa suun ter-
veyden ennaltaehkäisevää toimintaa. Keski-Satakunnan suunterveydenhuollossa koulu-
laisten suunterveystarkastukset toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuitenkin vähin-
tään 1. luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla perustuen valtioneuvoston asetukseen neuvola-
toiminnasta, koulu- ja opiskeluterveyden-huollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 
suun terveydenhuollosta 2 luku 10 § kohta 3. 
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Koululaiset kutsutaan hammashoitolakäynnille määräajoin, kirjeitse, puhelimitse tai oppilai-
toksen hallintajärjestelmä Wilman kautta. Alakoululaiset kuljetetaan hammashuoltoon kun-
tayhtymän toimesta koulun ja terveysaseman välillä. Yläkoululla oppilaat ja heidän van-
hempansa huolehtivat oppilaan vastaanotolle pääsemisestä ja ilmoittavat koululle mahdol-
liset oppitunneilta poissaolot. 
  
Oikomishoidon tarve määritellään koululaisen hammastarkastuksen yhteydessä. Huoltajan 
on tärkeää osallistua oikomishoitokäynnille, jotta tieto purennan tilasta ja oikomishoidon 
tavoitteista välittyy kotiin saakka. Oikomishoito käyntien kuljetuksista huolehtii huoltaja. 
  
Hammashoito on maksutonta alle 18 -vuotiaille. Peruuttamattomasta poisjäännistä peri-
tään 15 -vuotta täyttäneiltä lakisääteinen maksu. 
  
Hammastapaturman sattuessa tai muuten kiireellistä hammashoitoa tarvittaessa tulee ot-
taa yhteyttä hammashoitolaan. 
  
Hammashuollon ajanvaraus puh. (02) 677 3315. 
 
 
 

3.3 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen  

 
Kouluterveydenhuollossa tulee yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa tukea erityisesti 
niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia koulussa, kotona tai sosiaalisissa toimintaympäristöissä 
Erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä on tärkeää yhteistyö sekä 
lapsen, nuoren ja hänen perheensä kanssa että koulun kanssa osana opiskeluhuoltoa. 
Terveystarkastuksissa tulee havaita lapset ja nuoret, joita on tarpeen seurata tiiviimmin. 
Tarkempaa seurantaa tarvitsevat yleensä sairaat ja vammaiset lapset, lapset ja nuoret, 
joita perhe ei pysty tukemaan riittävästi, vieraista kulttuureista tulevat lapset ja lapset, joilla 
on oppimisvaikeuksia tai häiriökäyttäytymistä. 
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveysongelmien, kuten masentuneisuuden tai 
syömishäiriöiden varhaiseen puuttumiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä ongelmiin, jotka 
voivat johtaa koulun keskeyttämiseen. Sekä kiusaaminen että kiusaamisen uhriksi joutu-
minen ovat vakavasti otettava merkki suurentuneesta mielenterveysongelmien riskistä. 
Tämän vuoksi koulujen ja vanhempien tulee selkeästi puuttua kiusaamiseen, kun sitä ha-
vaitaan. 
 
Pitkäaikaissairauksien hoito hoidetaan terveysasemalla tai muussa hoitolaitoksessa. Pit-
käaikaissairauden vuoksi seurantaa tai hoitoa koulupäivän aikana tarvitsevan oppilaan 
hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaan tulee kirjata tuki ja seuranta, jota oppilas tarvitsee 
koulupäivän aikana. Tässä tulee ottaa huomioon, mitä yhteistyössä lapsen, huoltajan ja 
oppilashuollon kanssa on sovittu. Lisäksi on otettava huomioon oppilaan sairauden hoi-
dosta vastaavan tahon ohjeet ja paikallisesti kouluterveydenhuollolle ja opetustoimelle an-
netut menettelyohjeet. Diabetesliitto (2007) on laatinut kouluille oppaan, jossa annetaan 
suosituksia muun muassa kodin ja koulun yhteistyöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
antanut valtakunnalliset ohjeet (STM 2005c) lääkehoidon toteuttamisesta erilaisissa toi-
mintaympäristöissä. Oppilaan koulupäivän aikana tarvitsemasta hoidosta ja tuesta tulee 
sopia paikallisesti yhdessä perheen sekä terveys- ja opetustoimen kanssa 
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Terveydenhoitajan tai lääkärin tulee pyrkiä selvittämään määräaikaista terveystarkastuk-
sista poisjäävien tuen tarve. Asetus velvoittaa kunnat tarjoamaan kaikille erikseen määri-
tellyille väestöryhmille mahdollisuuden osallistua määräaikaisiin terveystarkastuksiin. Osal-
listuminen on kuitenkin lapsille, nuorille ja perheille vapaaehtoista. Tutkimusten (esim. Rin-
tanen 2000) perusteella tiedetään, että määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäänei-
den riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla. Tarkastuksista poisjäänei-
den määriä tulee jatkuvasti seurata ja selvittää poisjäännin syitä, myös niitä, jotka liittyvät 
määräaikaistarkastusten käytännön järjestelyihin. Tuen tarvetta voidaan selvittää ottamalla 
yhteyttä perheeseen tai järjestämällä kotikäynti. Poisjäännin syitä selvitettäessä voi ta-
pauskohtaisesti olla tarpeen tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa (esim. lastensuoje-
lun perhetyö, varhaiskasvatus, oppilas- ja opiskelijahuolto). Usein muuttavien perheiden 
tavoittamiseksi voidaan hyödyntää kunnille tulevia muuttoilmoitustietoja. 
 
Kouluterveydenhuollossa ikäkausitarkastuksen ajanvaraamisesta huolehtii terveydenhoita-
ja. Hän lähettää kirjallisen ajanvarauksen ja kutsun kotiin joko postitse tai oppilaan välityk-
sellä. Mikäli oppilas ei saavu vastaanotolle terveydenhoitaja tarjoaa uutta aikaa kirjeitse tai 
tarvittaessa puhelimitse. Mikäli lapsi/nuori ei saavu terveystarkastukseen tavoittelee ter-
veydenhoitaja oppilaan vanhempia puhelimitse ja tarvittaessa vielä kirjallisella yhteydenot-
topyynnöllä. Peruuttamaton ajanvaraus tilastoidaan pegasoksen tilastointilehdelle. Neuvo 
lehdelle kirjataan yhteydenottopyynnöt, pois jäännin syy ja mahdollinen tuen tarve. 
 
 

3.4 Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvalli-
suus 

       
Asetuksen 12 §:ssä säädetään kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja 
turvallisuudesta. Kouluterveydenhuollon keskeinen tehtävä on yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa seurata ja arvioida koulun työolojen turvallisuutta ja terveydellisyyttä yleensä ja 
erityisesti oppilaan näkökulmasta sekä tuoda asiantuntemuksensa näiltä osin myös koulun 
kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Työturvallisuussäännökset, työsuojelu ja työter-
veydenhuolto koskevat suoraan kouluyhteisön aikuistyöntekijöitä, mutta välillisesti myös 
koululaisia. Oppilaan terveyden edistämiseksi on kouluyhteisön ja opiskeluympäristön ter-
veellisyys ja turvallisuus tarkastettava asetuksen mukaan joka kolmas vuosi. Tarkastuk-
sessa todettujen puutteiden korjaamista tulee seurata vuosittain. Oppilaan koulu- ja opis-
keluympäristön selvitys tehdään yhteistyössä koulun, erityisesti rehtorin ja sen oppilaiden, 
kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenki-
löstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa voidaan tarvittaessa 
hyödyntää työterveyshuollon työpaikkaselvitystä. Kouluterveydenhuollon oppaissa on tar-
kemmat ohjeet tarkastuksesta.  
 
Keskeisiä kysymyksiä ovat: 
· fyysiset työolot 
· kouluyhteisön ilmapiiri 
· koulutyön järjestäminen. (esim. kouluterveyskyselyn tulokset) (STM 2002, s.46) 
 
Fysikaaliset altisteet (haju, melu, valaistus ym.) 
Biologiset altisteet (sisäilma, home, ym.) 
Kemikaaliset (aineopetuksessa käytettävät aineet ja käyttöturvallisuustiedotteet) 
Kouluruokailun järjestelyt (tilat, ajoitukset ym.) 
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Koulutyön oppimisilmapiiri (psyykkiset ja sosiaaliset kasvatustekijät, koulukiusaaminen 
ym.) 
Tapaturma ja – terveysuhka sisätiloissa (portaat, aineopetusluokat, ergonomiset tekijät 
ym.) 
Tapaturma ja terveysvaara ulkotiloissa (fyysiset olosuhteet ja valvonta ym.) 
Koulun sosiaaliset tilat (WC, pesu ja lepotilat ym.) 
Koulutyön järjestelyt (tilojen käyttö ja soveltuvuus, lukujärjestyksen toimivuus ym.) 
(Arviointi voidaan toteuttaa esim. asteikolla 1-5, 1=ei huolta, 5=suuri huoli) 
 
Lisäohjeita mm. 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/lapset/koulu/tieto/ympariston-turvallisuuden-
kartoitus 
 
Alueen vastaava terveysvalvonta viranomainen: 
 
Harjavalta, Nakkila, Luvia, Eurajoki: Porin ympäristövirasto. Terveysvalvonta, Valtakatu 
11, 28100 Pori. Vaihde (02) 621 1212 
Kokemäki: Pyhäjärviseudun ympäristöterveydenhuolto. Sari Koivusaari. p. 050 380 91 03. 
 
Kartoitus on laskutettava ryhmälaskutuksena kunnalta. Jokainen hoitaa itse laskutustiedot 
suoraan taloustoimistoon Tuuli Kantolalle. Tarvittavat tiedot: Pvm, tilaisuus, laskutettava 
kunta, laskutettava aika ½-tunnin tarkkuudella (työaika, ei matkoja), laskuttava yksikkö, 
lisäksi huomautus, jos useampi laskuttaja (Tuuli pystyy koostamaan samaan laskuun). 

 
 
 

3.5 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa (11§) 

 
 
Kunnan on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaisesti tämän terveydentilan toteamista var-
ten seuraavat erikoistutkimukset: 
 
1) asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määrää-
mänsä laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset; 
2) psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi; ja 
3) psykologin tekemä tutkimus. 
 
Terveydentilan toteamista varten järjestetyt erikoistutkimukset ovat maksuttomia. Jos eri-
koistutkimuksessa todetaan sairaus, vika tai vamma, hoidosta peritään asiakasmaksut 
normaaliin tapaan. 

Kansanterveyslain 26 §:n perusteella voidaan kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat yllä 
mainitut erikoistutkimukset laskuttaa oppilaan kotikunnalta aiheutuneiden kustannusten 
mukaan. Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle oppi-
laalle, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan kotikunnan on suo-
ritettava erikoistutkimuksen hankkineelle terveyskeskukselle korvaus tutkimuksesta sekä 
oppilaan ja tarpeellisen saattajan matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. 
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4 KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUSOHJELMAN 
SISÄLTÖ 

  NEUVOLA 
YHTEENVETO NEUVOLASTA 

 

   
TERVEYDENHOITAJAN YHTEYDENOTTOPYYNTÖ 
↓ 

 

 
 
 

 
Vanhemmat 

 
 
 
 

← 

KOULUTULOKKAAN LAAJA TARKASTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus ennen koulun alkua tai syk-
syllä ensimmäisellä luokalla 
Lääkärin tarkastus ensimmäisellä luokalla 
Koululainen + vanhemmat / huoltajat 
Suun terveydenhuollon tarkastus 

 

  ↓ SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

 
 
Opettajat 

 
 

← 

ALAKOULUN TERVEYSTARKASTUKSET 
Terveydenhoitajan tarkastukset 2., 3. ja 4. luokalla 
Koululainen + tarv. vanhemmat / huoltajat 

 

  ↓ SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

  KUTSUKIRJE  
 

 
 
Opiskeluhuolto 

 
 

← 

ALAKOULUN LAAJA TERVEYSTARKASTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus 5. luokalla 
Lääkärin tarkastus 5. luokalla 
Koululainen + vanhemmat / huoltajat 
Suun terveydenhuollon tarkastus 

 

  ↓ SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

  
 

← 

ALAKOULUN TERVEYSTARKASTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus 6. luokalla 
Koululainen + tarv. vanhemmat / huoltajat 

 

Erikois- 
sairaanhoito 

 TERVEYDENHOITAJAN YHTEENVETO 

↓ 
 

SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

  
 

← 

YLÄKOULUN TERVEYSTARKASTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus kesällä tai 7. luokalla 
Koululainen + tarv. vanhemmat / huoltajat 

 

 
Perheneuvola 
Koulupsykologi 

 ↓ SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

  KUTSUKIRJE  
Nuorten palve-
lut 
 
Muut toimijat 
mm. etsivä 
nuorisotyö 

 

 
 

← 

YLÄKOULUN LAAJA TERVEYSTARKASTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus 8. luokalla 
Lääkärin tarkastus 
Koululainen + vanhemmat / huoltajat 

 

  ↓ 
 

SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

 ← YLÄKOULUN TERVEYSTARKSTUS 
Terveydenhoitajan tarkastus 9. luokalla 
Koululainen + tarv. vanhemmat / huoltajat 
Suun terveydenhuollon tarkastus 

 

  ↓ 
 

SEURANTAKÄYNTI 
TH:LLA TARV. 

  YHTEENVETO PERUSKOULUIÄSTÄ  
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  ↓  

  OPISKELUTERVEYDENHUOLTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Luokka 

 

 

1 

laaja 

2 3 4 5 

laaja 

6 7 8 

laaja 

9 Muuta huom. 

Laaja terveystarkastus 
(th+vanhemmat+lääk.) 

X    X   X  Nttod, kun 
opp.täyttää15v. 
(8. tai 9.lk) 

Terveydenhoitajan tarkastus  X X X  X X  X  
Pituus ja paino X X X X X X X X X  
Ryhti ja rakenne X X X X X X X X X  
Skolioositutkimus     X tai 

X 
X tai X   

Näkö X    X   X   
Kuulo X       X   
RR X    X   X   
Puberteetin kehitys X X X X X X X X X  
Värinäkö       X    
Fyysinen kunto X    X   X   
Ammatinvalinta        X   
KYSELYT:           
Terveystottumus-
kysely/esitietolomakkeet 

X    X   X   

ADSUME(Nuorten päihde-
kysely) 

       X X  

Audit vanhemmille X    X   X   
R-BDI        X   
Väkivaltahaastattelu X    X   X   
Kiusaaminen X X X X X X X X X  
Kysely opettajalle X    X   X  vanhempien 

luvalla 
Neuvokasperhe kortti X X X X X X     
MUU:           
PEF          astmaoireisille 
Hb          tarpeen mu-

kaan 
Riskiperhekartoitus,Riskiryhmät X         suositusten 

mukaan 
Terveystark.kortti X X X X X X X X X  
Opettajan /esiopetuksen kyse-
lylomake 

X    X     Kirjallinen lupa 
vanhemmilta 
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1.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Kutsut+esitietolomakkeet+ tiedote kouluterveydenhuollosta (G-asema, koulu) 
Audit molemmille vanhemmille. Neuvokasperhe kortti ja ohjeet (johon merkitään myös terveystarkastustiedot). 
 
Esikoululaisesta koululaiseksi/MLL tilaus: http://hameenpiiri.mll.fi/mll_n_hameen_piirin_kotineuvola/hoito-
oppaat_ja_muovitaskut/  
 
 

2.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Neuvokasperhe kortti 

3.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

D-vitamiinin saantisuositus, Orion pharma, www.d-vitamiini.fi  
 
Koululaisen terveystarkastuskortti 1.-3.lk (kaksisivuinen, Koululaisen hyvinvoinnin pilarit)/ Porin perusturva/G-asema 
Neuvokasperhekortti 
  

4.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

 
Koululaisen terveystarkastuskortti 4.-6.lk (kaksisivuinen, Koululaisen hyvinvoinnin pilarit) / Porin perusturva/G-asema 
Neuvokasperhe kortti 
 

5.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Kutsut+esitietolomakkeet (G-asema, koulu) 
 
Väestöliiton nettisivujen kortti, ohjaus www.vaestoliitto.fi ja www.mll.fi/nuortennetti 
 
Näin hoidan itseäni – opas/G-asema 
 
Koululaisen terveystarkastuskortti 4.-6.lk (kaksisivuinen, puhekuplat)/ Porin perusturva/G-asema 
Neuvokasperhe kortti 
 

6.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Täältä tullaan nuoruus/MLL 
http://hameenpiiri.mll.fi/mll_n_hameen_piirin_kotineuvola/hoito-oppaat_ja_muovitaskut/  
 
Koululaisen terveystarkastuskortti 4.-.6.lk (kaksisivuinen, puhekuplat)/ Porin perusturva/G-asema 
 

7.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Tiedote kouluterveydenhuollosta (G-asema, koulu) 
Väestöliiton nettisivujen kortti, ohjaus www.vaestoliitto.fi ja www.mll.fi/nuortennetti 
Nettilinkki josta tietoa kasvusta, kehityksestä, seksuaalisuudesta, seurustelusta, ehkäisystä, aggressiosta ja kave-
risuhteista 
 
Yläkoululaisen terveystarkastuskortti / Porin perusturva/G-asema  
 

8.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Kutsut+esitietolomakkeet (G-asema, koulu) 
 
Nettilinkit vanhemmille: www.urpot.fi Tukea ja palveluita murrosikäisten vanhemmille 
 
Yläkoululaisen terveystarkastuskortit/ Porin perusturva/G-asema  
 

9.lk: 
Jaettava 
materi-
aali 

Yläkoululaisen terveystarkastuskortti/ Porin perusturva/G-asema  
Rintojen tytöille omatarkkailu, MSD/ G-asema 
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4.1 Lapsen arkipäivän kulku ja vanhemmuuden tukeminen 7-8v. 

 
 Huoltajien kanssa keskustellaan asioista, joihin on hyvä kiinnittää huomiota sekä 

keinoista, joilla huoltajat voivat tukea lapsen koulunkäynnin aloitusta. Huoltajien teh-
tävänä on huolehtia lapsen perustarpeista, taata lapselle sujuva arki ja kasvurauha. 

 Koulun aloittaminen vaatii lapselta paljon sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja, 
joten erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsen jaksamiseen. Säännöllinen päivä-
rytmi luo hyvän perusta jaksamiselle.  

 Huoltajien myönteinen suhtautuminen lapseen tukee lapsen hyvinvointia ja koulun-
käyntiä. Lapsi tarvitsee tukea läksyjen teossa ja niiden tekemisen muistamisessa. 
Lapselle on tärkeää, että huoltajat ovat kiinnostuneita koulusta ja yhteistyöstä tois-
ten vanhempien kanssa. 

 Kodin aikataulujen ja kaveripiirissä leikkimisen yhteensovittaminen edellyttää, että 
lapsen ja kavereiden kanssa sovitaan selkeästi yhteiset pelisäännöt. Huoltajien vas-
tuulla on näistä sopimuksista kiinnipitäminen. 

 Huoltajien työssäkäynti ja työajat, iltapäivähoidon järjestyminen ja lapsen koulumat-
ka ja mahdollinen yksinolo. 

 Kodissa päihteet ja tupakointi 
 

Psykososiaalinen kehitys 
 

 Lapsen ajattelu on yhä konkreettista. Lapsen on helpointa ajatella asioita, joita hän 
voi itse nähdä, tuntea ja käsitellä. 

 Ekaluokkalainen lapsi on usein seesteinen, sopeutuva, yhteistyökykyinen, innokas 
ja nopea oppimaan uutta. 

 Tunteet saattavat ailahdella ja niitä voi olla vaikea hallinta. 
 Lapsi pyrkii hahmottamaan ja ymmärtämään erilaisia sääntöjä. Hän ei kuitenkaan 

pysty yleistämään niitä eri tilanteisiin ja ympäristöihin. Tietynlainen ”sääntökartta” 
antaa lapselle turvallisuutta ja varmuutta. 

 Tytöt ja pojat ovat vielä kavereita keskenään. Ryhmään kuulumisella, hyväksytyksi 
tulemisella ja kavereiden mielipiteillä on suuri merkitys. Kouluiässä kavereista tulee 
entistä tärkeämpiä. 

 Vapaa leikki ja omaehtoinen touhuilu ovat koulun rinnalla yhtä tärkeitä.  
 Lapselle on tärkeää saada kiitosta ja onnistumisen kokemuksia. 

 
Ravintotottumukset 

 
 Ruokavalinnat vaikuttavat lapsen sydän- ja verisuoniterveyteen, painonkehitykseen 

ja riskiin sairastua eri sairauksiin joko lapsuudessa tai myöhemmin aikuisiässä. 
 Säännöllinen ateriarytmi. Lapsi tarvitsee päivittäin noin viisi ateriakertaa: kunnolli-

nen aamupala, monipuolinen kouluateria ja koulupäivän jälkeen välipala, päivällinen 
sekä iltapala. 

 Lautasmalli, ruokakolmio. 
 Jatkuva makeisten napostelu ja välipalasyöminen altistavat painonnousulle ja ham-

paiden reikiintymiselle 
 Huoltajien tehtävänä on huolehtia ateria-ajoista ja siitä, mitä perheessä syödään. 

Erilaisiin ruokiin mieltyy ainoastaan maistelemalla; uuteen makuun totutteleminen 
vaatii usein 10–15 maistelukertaa. Aikuinen on lapselle malli. 
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Fyysinen aktiivisuus 
 

 Liikunta vahvistaa luustoa sekä ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja yli-
painoa. 

 Liikunta tukee itsetuntoa ja oppimista 
 Perheen liikuntatottumukset 
 Lapsille suositellaan vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Liikunta 

voidaan jakaa lyhyemmiksi jaksoiksi päivän mittaan 
 Liikunnan tulee olla mahdollisimman monipuolista, leikinomaista ja iloista ilman suo-

rituspaineita. Lapsi pyöräilee, juoksee, hyppii, heittää ja ottaa kiinni palloa, tekee 
kuperkeikan, hiihtää, luistelee ja opettelee uimista. 

 Arkinen liikunta, kuten pihaleikit, välituntiliikunta ja koulumatkat kävellen, on mitä 
parhainta liikuntaa 

 Erilaisten harrastusten pitäisi aina pohjautua lapsen omaan haluun, innostukseen ja 
mielenkiintoon. 

 Huoltajien kannustava ja liikuntamyönteinen asenne vaikuttavat liikuntaharrastuk-
sen jatkumiseen myös murrosiässä. Liikkuva lapsi liikkuu aikuisenakin. 

 Huomioidaan oppilaan motoriikkaa, liikkeiden koordinaatiota ja tasapainoa. Erityi-
sesti havainnoidaan motorinen yliaktiivisuus, levottomuus ja kömpelyys. 

 
Uni ja lepo 
 

 Huoltajien tehtävänä on huolehtia lapsen riittävästä levosta ja unesta. 
 Kouluikäisen unentarve on noin 10 tuntia vuorokaudessa.   
 Lapsen väsymys voi näkyä rauhattomuutena, ärtyneisyytenä ja ylivilkkautena. 
 Vähäiset yöunet voivat aiheuttaa lapselle päänsärkyä ja huimausta. Vähäinen uni 

heikentää vastustuskykyä.  
 Lapsi on nukkunut tarpeeksi, kun hän herää aamulla virkeänä, aamupala maittaa ja 

hän on iltapäivälläkin virkeä. 
 
Seksuaaliterveys 
 

 Seksuaaliterveys on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeä osa-alue ja kehittyy jo-
kaisella omaan tahtiinsa, parhaiten vuorovaikutuksessa toisten samanikäisten 
kanssa. 

 Koulussa lapsi havainnoi eri sukupuolten käyttäytymistä ja rooleja. Lapsi muokkaa 
omaa sukupuoli – identiteettiään - tyttönä ja poikana olemista. 

 Lapsi oppii tunnistamaan omaa seksuaalisuuttaan ja ymmärtää seksuaalisuuden 
yksityisyyden. 

 Lapsen seksuaaliterveyttä tuetaan kotona siten, että lapselle taataan hyvinvointi ja 
perusturvallisuus arjessa. Tämä onnistuu järjestämällä aikaa yhdessä olemiselle, 
ottamalla toiset ihmiset huomioon ja arvostamalla muita. Näin vahvistetaan lapsen 
itsetuntoa, positiivista minäkuvaa sekä tietoja ja taitoja ihmisten välisestä kanssa-
käymisestä ja vuorovaikutuksesta, jotka ovat tärkeitä seksuaalisuuden rakennusai-
neita. 
 Seksuaalisuuden portaat 
 Turvataitoja lapselle. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten omia taitoja 

puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkut-
telun ja ahdistelun tilanteissa. Turvataitokasvatus on lasten omien voimava-
rojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. 
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Lapset ja media 
 

 Käsittää lehdistön, television, tietokoneen ja kännykän ja pelilaitteiden käyttöä. 
 Lapsilla on usein televisio, tietokone ja pelikonsoli omassa huoneessaan; medialait-

teet yhteisiin tiloihin. Erityistä huomiota pitää kiinnittää myös kännykän käyttöön, 
yhä useampien lasten puhelimet mahdollistavat internetin käytön ja aktiivisen pe-
laamisen eri paikoissa. 

 Netin käytöstä ja pelaamisesta on hyvä olla pelisäännöt; katselu- ja pelaamismää-
rän rajoittaminen etukäteissopimuksella. Huoltajien kannattaa käyttää nettiä yhdes-
sä lasten kanssa. 

 Ikärajoista ja suosituksista pidetään kiinni.  
 Ruutuaikaa suositellaan korkeintaan kaksi tuntia päivässä 
 Huoltajat voivat vaikuttaa paljonkin siihen, minkälaiseksi lapsen mediakäyttö muo-

dostuu - varsinkin ennen murrosikää. 
  

 

4.2 Lapsen arkipäivän kulku ja vanhemmuuden tukeminen 9-10 v. 

Psykososiaalinen kehitys 

 Lapsi on usein tasapainoinen, aktiivinen ja monista asioista kiinnostunut.  
 Yksilöllisyys vahvistuu. Lapsi haluaa tuoda julki mielipiteensä ja oikeutensa. Hän voi 

arvostella opettajaa, koulua ja huoltajia toisin kuin ensimmäisinä kouluvuosina.  
 Kaverit ovat entistä tärkeämpiä. Heidän mielipiteillään on yhä suurempi merkitys: 

On tärkeää olla hyväksytty.  
 Lapsi pystyy yhä paremmin ymmärtämään ja ottamaan huomioon toisten tunteita, 

ajatuksia ja aikomuksia, odottamaan vuoroaan ja hallitsemaan tunteitaan.  
 Tytöt ja pojat leikkivät usein omissa porukoissaan. Tytöt arvostelevat poikia ja pojat 

tyttöjä.  

Lapsen arkipäivän kulku 

 Lisääntyneestä itsenäisyydestään huolimatta lapsi on riippuvainen vanhemmistaan. 
Tärkeää on vanhemmilta saatu aika, hyväksyntä, turva ja hoiva. 

 Omaehtoinen touhuilu ja leikki ovat yhä tärkeitä koulun, kotitöiden ja harrastusten 
ohessa. 

 Arki voi perheessä olla kiireistä, mutta tavallisten arkisten asioiden tekeminen yh-
dessä, esim. tiskaaminen, pihan hoito, ruoanlaitto, leipominen, tv:n katselu, sauno-
minen, lemmikkieläimen hoitaminen, syöminen, siivoaminen tai auton renkaiden 
vaihto, on lapselle arvokasta. On myös hienoa voida oppia vanhemmalta erilaisia 
taitoja. 

 Huoltajat vastaavat siitä, että lapsi ja nuori saa riittävästi unta ja syö monipuolisesti 
ja terveellisesti. (kts. 1lk kohta) 

Ravintotottumukset 

 Säännöllinen ruokailurytmi on tärkeä. 
 Kouluikäinen tarvitsee kouluruoan lisäksi aamupalan ja koulupäivän jälkeen välipa-

lan, päivällisen ja iltapalan. kts.kohta 1lk 
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Fyysinen aktiivisuus 

 Motoriikka jo hyvin kehittynyt, tosin hienomotoriikka kehittyy vielä tulevinakin vuosi-
na. 

 Sekä kehon että mielen hyvinvoinnin kannalta on hienoa, jos lapsi löytää liikunta-
muodon, josta hän pitää ja jossa hän voi saada onnistumisen iloa. Erityisen muka-
vaa voi olla myös jokin perheen yhdessä harrastama liikunta, esim. pyöräily, retkei-
ly, uiminen tai kävelylenkit.  

Seksuaaliterveys 

 Itsetunnon perustaa rakennetaan pienestä pitäen ja se on seksuaaliterveyden pe-
rusta. Lapsi syntyy täynnä perusluottamusta ja rakastaa itseään sekä kehoaan au-
tomaattisesti. Aikuisen läsnäolo, huolenpito ja kiinnostus ovat avainasemassa. Kun 
nuori tuntee olevansa arvokas, tärkeä ja tarpeellinen, hän haluaa myös suojata it-
seään. Oikean tiedon ja hyvän itsetunnon avulla voidaan myös parhaiten ehkäistä 
erilaista riskikäyttäytymistä. 

 Uteliaisuusvaiheeseen liittyy ensimmäinen seksuaalisuuden porras: 
o Ensirakkaus- isä/äiti nainen/mies  

 Ensimmäisellä portaalla luodaan perusturvallisuus ja -luottamus aikuisiin. Se on 
seksuaalisen kehittymisen perusta. Tällä portaalla onkin tehtävänä kokea ensim-
mäisiä rakastumisen ja pettymyksen tunteita ja niistä selviämistä 

 Idoli ihastuttaa -portaalla, noin 6–12-vuotiaana, rakastutaan tyypillisesti yleisesti hy-
väksyttyyn kohteeseen. Kaveriporukka voi ihastua joukolla suosittuun julkkikseen tai 
opettajaan 

Lapset ja media 

 Suosikkikirjat, -sarjat, -pelit ja -yhtyeet ovat lapselle tärkeitä, ja ne luovat yhteenkuu-
luvuuden tunnetta myös kaveripiirin kesken.  

 Hurjien mediasisältöjen kuluttamisesta voi etenkin pojilla tulla ”rohkeustestejä”.  
 Lapsi ei ole vielä kypsä vastuuseen mediavalintojensa seurauksista, vaan aikuisen 

on edelleen rajoitettava ja säänneltävä lapsen mediankäyttöä niin sisällöllisesti kuin 
ajallisestikin.  

 Selkeät säännöt suojaavat ikäviltä kokemuksilta ja estävät innokkaan mediankäytön 
muuttumisen muuta elämää haittaavaksi liikakäytöksi. 

 Median viestien ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen lapsi tarvitsee aikuisen apua. On 
vaikea tietää, mikä esim. tv:ssä on oikeasti totta, mikä ei. 

Kouluympäristö/yhteistyö 

 Lapselle on tärkeää olla hyväksytty hänelle tärkeässä ryhmässä. Luokkayhteisössä 
voi muotoutua rooleja: joku on johtaja, joku pelle, joku eristäytyy. 

 Ryhmissä luodaan omia sääntöjä. Päätöksiä tehdään äänestämällä tai käyttämällä 
erilaisia loruja ja rituaaleja.  

 Lapsi kykenee aiempaa paremmin suunnittelemaan toimintaansa ja ymmärtämään 
tekojen seurauksia.  

 Uusia asioita opitaan parhaiten tekemällä.  
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4.3 Lapsen arkipäivän kulku ja vanhemmuuden tukeminen 11-12 v. 

 
Psykososiaalinen kehitys 

 5-luokkalainen on usein tasapainoinen, aktiivinen ja monista asioista kiinnostunut.  
 Hän haluaa kokea olevansa tarpeellinen ja luottamuksen arvoinen.  
 Yksilöllisyys vahvistuu. Lapsi haluaa tuoda julki mielipiteensä ja oikeutensa. Hän voi 

arvostella opettajaa, koulua ja huoltajia toisin kuin ensimmäisinä kouluvuosina.  
 Tämän ikäinen saattaa ajoittain käpertyä omiin oloihinsa, olla tyytymätön itseensä, 

kokea olevansa ulkopuolinen ja pohtia suuria maailmankaikkeuteen liittyviä kysy-
myksiä.  

 Kehityksessä voi olla murrosiän merkkejä: uhmakkuutta, kömpelyyttä, huolimatto-
muutta, rauhattomuutta ja herkkyyttä.  

 Kaverit ovat entistä tärkeämpiä. Heidän mielipiteillään on yhä suurempi merkitys: 
On tärkeää olla hyväksytty. 

 Huomioi kiusaaminen koulussa ja netissä, harrastukset, oma toiminta kiusaajana, 
ystävyyssuhteet sekä masennusoireet. 

Ravintotottumukset 

 Ruokavalinnat vaikuttavat lapsen sydän- ja verisuoniterveyteen, painon ja luuston 
kehitykseen sekä riskiin sairastua eri sairauksiin joko lapsuudessa tai myöhemmin 
aikuisiässä. 

 Säännöllinen ateriarytmi. Lapsi tarvitsee päivittäin noin viisi ateriakertaa: kunnolli-
nen aamupala, monipuolinen kouluateria ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivälli-
sen sekä iltapalan. Huomioi kalsiumin ja D-vitamiinin saannin riittävyys. 

 Lautasmalli helpottaa aterian koostamista. 
 Jatkuva makeisten napostelu ja välipalasyöminen altistavat painonnousulle ja ham-

paiden reikiintymiselle. 
 

Liikunta 
 

 Liikunta vahvistaa luustoa sekä ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja yli-
painoa. Liikunta tukee itsetuntoa ja oppimista 

 Reipasta liikuntaa suositellaan kaksi tuntia joka päivä, uusia taitoja opitaan entistä 
nopeammin ja helpommin. 

 Murrosiän kynnyksellä raajojen luitten nopea pituuskasvu voi aiheuttaa joillekin 
ohimenevää kömpelyyttä. 

 Lapsi kaipaa jännitystä ja vauhtia. 
 Yksilöiden väliset erot tulevat entistä selvemmin esille. Esikuvien merkitys on suuri. 
 Osallistu välituntiliikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. 
 Huomioi motorisesti kömpelöt lapset, kannusta liikkumaan ja ohjattuun toimintaan. 

 
Uni 
 

 Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää ai-
vojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin 
painumisen.  

 Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia. Myös lapsen tunne-elämän kan-
nalta uni on tärkeää, sillä unessa lapsi käsittelee vaikeita asioita ja pelkojaan.  
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 Hyvä uni edistää lapsen luovuutta, parantaa keskittymiskykyä ja itsetuntoa sekä 
vaikuttaa mielialaan. Hyvin nukuttu yö vähentää riskiä joutua onnettomuuksiin tai 
tapaturmiin, sillä virkeän lapsen havainnointikyky on parempi kuin väsyneen.  

 Pirteälle lapselle maistuu aamulla terveellinen aamupala. Väsyneen lapsen tekee 
herkemmin mieli lihottavia herkkuja. Ajan kuluessa univaje voi näkyä jopa lapsen 
painon nousuna.  

 Nukkuminen vahvistaa myös lapsen vastustuskykyä ja sairauksista toipumista.  

Seksuaaliterveys  
 

 Seksuaaliterveys on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeä osa-alue. Varhais-
nuoruudessa seksuaalisuuteen liittyvät asiat tulevat esille uudella tavalla. Oma keho 
muuttuu ja nuori opettelee toimimaan muuttuneen kehonsa kanssa. Miltä minussa 
tapahtuu? Onko tämä normaalia? Seksuaalisuus herää ja kaikki seksiin liittyvä kiin-
nostaa nuorta. 

 Kerro nuorelle, että jokainen kasvaa ja kehittyy eri aikaan. Jokainen etenee seksu-
aalisuuden alueella omaa tahtiaan. 

 Ikätoverit ovat tärkeitä, kun nuori etsii omaa seksuaalisuuttaan. Hyvä itsetunto on 
seksuaalisuuden perusta. Nuoren itsetunnon kehitystä tukee, kun vanhemmat ovat 
aidosti läsnä nuoren elämässä. He välittävät nuorelle tunteen, että hän on arvokas, 
tärkeä ja tarpeellinen. Hyvän itsetunnon ja oikean tiedon avulla nuori haluaa suojata 
itseään.  

 Seksuaalisuudesta puhuminen on tärkeää. Ympäristö, jossa asioista puhutaan 
avoimesti ja myönteisesti tukee nuoren seksuaalista kehitystä. Nuoren tulisi oppia 
näkemään seksuaalisuus niin arvokkaana, ettei sitä kannata pilata ajattelematto-
muudella ja kokeiluilla. 

 Koti varustaa nuoren kohtaamaan seksuaalisuutensa ja kasvamaan mieheksi ja 
naiseksi, joka hyväksyy itsensä ja arvostaa omaa kehoaan. Vanhempien tehtävänä 
on kertoa nuorelle seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Nuoren ei tarvitse teh-
dä mitään sellaista, mitä itse ei halua.  

 
Lapset ja media 

 
 Kun lapsi alkaa lähestyä murrosikää, median vaikutus identiteetin rakentumisessa 

korostuu.  
 Mediasisältöjen kautta lapsi peilaa itseään suhteessa maailmaan, mikä saattaa ai-

heuttaa aikuistumis- ja ulkonäköpaineita. 
 Netin ja kännykän käytöstä ja pelaamisesta on hyvä olla pelisäännöt; katselu- ja pe-

laamismäärän rajoittaminen etukäteissopimuksella. Ruutuaika viihdemedian ääres-
sä on korkeintaan kaksi tuntia päivässä. 

 Ikärajoista ja suosituksista pidetään kiinni. 
 Internetin vuorovaikutuksellisten palveluiden avulla lapset luovat myös uusia sosi-

aalisia kontakteja. On osattava opastaa lapsi viisaaseen verkon käyttöön. 
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4.4 1. Luokka 

 
Laaja-alainen terveystarkastus  
Laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin suorittaman tarkastuksen 
sekä huoltajien tapaamisen ja opettajan haastattelun (keskusteluun pyydettävä huoltajien 
kirjallinen lupa). Huoltajan läsnäolo on tarpeen terveystarkastuksissa, sillä ekaluokkalainen 
tarvitsee apua ja tukea, kun hänen terveysasioitaan käsitellään. Terveydenhoitajan tarkas-
tus tehdään kesällä ennen koulun alkamista tai viimeistään ensimmäisen luokan syksyn 
aikana. Tarkastukseen varataan aikaa terveydenhoitajalle 90min (sis.kirjaamisen) ja lääkä-
rille 20min (sis. kirjaamisen) 
 
1 LK TARKASTUKSESSA TARVITTAVAT LOMAKKEET 
Ajanvarauslomake  
Lupalomake opettajan ja kouluth:n keskusteluun 
Vanhempien esitietolomake THL 
Neuvokasperhe-kortti 
Neuvokasperhe-kortin ohje 
Tiedote kouluterveydenhuollosta 
Audit; molemmille vanhemmille omansa 
Väkivaltakysely; molemmille vanhemmille omansa 
 
 
Koululaisen vanhemmille lähetetään yhteydenottopyyntö/ajanvaraus, lupalomake kouluter-
veydenhuollon ja opettajan väliseen keskusteluun sekä esitietolomake vanhemmille (THL), 
audit-kyselyt molemmille vanhemmille ja Neuvokas-perhekortti ohjeineen. Ennen terveys-
tarkastusta terveydenhoitaja tutustuu lastenneuvolasta saatuihin tietoihin lapsen aiemmas-
ta terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksista. Lastenneuvolan asiakastiedot siirtyvät au-
tomaattisesti muuttumattomina kouluterveydenhuoltoon saman tietojärjestelmän käytön 
myötä. Siirtymävaiheesta tulee näin mahdollisimman joustava ja yhteistyötä tukeva. 

 

1 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Kouluterveydenhuollon esittely, luottamuksellisuus  
Henkilötiedot (esitietolomake, lastennla, asiakastiedot) TARKASTA, TÄYDENNÄ 
Perhe, kotitilanne  
Lapsen perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Huoltajan näkemys lapsesta, lapsen taidot  
Sosiaalinen verkosto  
Perheen ja lapsen arki  
Esikoulun sujuminen, koulun aloitus  
Koulun ja kodin yhteistyö  
Koulumatka, aamu- ja/tai iltapväkerho  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some)  
Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Harrastukset ja liikunta  
Huolet ja murheet  
Terveystottumukset  
     (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hygienia) 
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Tarkastuksen aluksi käydään läpi tarkastuksen sisältö ja kerrotaan, että käsitellyt asiat 
ovat luottamuksellisia. Vanhempi/vanhemmat täyttävät lähisuhde- ja perheväkivallan suo-
datin lomakkeen tarkastuksen aikana. 
 
Erityisruokavaliosta tiedotetaan koulun keittiön henkilökuntaa kansallisen allergiaohjelman 
mukaisesti (Filha). Tarvittaessa ohjataan lasta/perhettä erilaisten tukitoimien piiriin, esim. 
perheneuvolaan tai sosiaalihuollon palveluihin.  
 
Koululääkärintarkastukseen kutsutaan lapsi ja huoltajat. Lääkäritarkastus tehdään THL:n 
suosituksen mukaan mieluiten kevätlukukaudella, tarvittaessa syyslukukaudella. Lääkärin-
tarkastuksen painopiste on koulukypsyydessä ja koulun yleisessä sujumisessa. Huoltajilta 
ja opettajilta saatu tieto on erityisen arvokasta. 
 
MUISTA HUOMIOIDA:  

o Kiusaaminen koulussa, harrastuksissa, vapaa-aikana ja netissä sekä oma toiminta 
kiusaajana 

o Ystävyyssuhteet / yksinäisyys / luokkahenki 
o Pitkäaikaissairaiden hoitotilanne ja heidän tukemisensa 
o Kesken lukuvuotta muualta muuttaneet 
o Vieraista kulttuureista tulevat lapset 
o Perhetilanne; muutokset, avo/avioerot perheessä, lapsen asuinpaikka, eronneiden 

vanhempien tapaamiset, perheen päihde-, mielenterveysongelmat, perheväkivalta, 
läheisten fyysiset sairaudet ja kuolemat  

 
Kouluympäristö /  yhteistyö 

 Keskustellaan opettajan kanssa luokan tilanteesta / tieto erityisopetuksesta tarvitta-
essa. 

 Varmista, että erityisongelmat (esim. kuulovika, näkövika, allergia, oppimisvaikeu-
det) on otettu koulussa riittävästi huomioon. 

 Koulumatkan turvallisuus  (yhteistyö huoltajien ja opettajan kanssa). 
 Oppilashuollon työryhmät. 
 Yhteistyö huoltajien kanssa / kirjallinen tiedottaminen.  

 
Koulutulokkaan tarkastuksen tavoitteena on: 

 * Aloittaa mahdollisimman hyvä yhteistyö huoltajien ja kouluterveydenhuollon välillä 

1 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja kpl 

Kasvun seuranta kpl 2 
Puberteettikehityksen arviointi kpl 4 
Ryhti ja rakenne, iho kpl 3 
Näkö kpl 6.8 
Kuulo kpl 7.2 
Rokotukset kpl 5.6 
Verenpaine RR kpl 5 
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 * Saada kokonaiskäsitys lapsen sen hetkisestä elämäntilanteesta ja aikaisemmista     
tapahtumista sekä tehdä jatkosuunnitelmat. 

 * Tukea lasta ja perhettä koulunaloituksessa. 
 * Tiedottaa lapsen huoltajia kouluterveydenhuollosta ja tarkastuksista sekä koulu-

terveydenhuollon toimintatavoista. 
 

 
JAETTAVA MATERIAALI (linkit taulukossa kpl 4): 
Esikoululaisesta koululaiseksi/MLL  
Koululaisen terveystarkastuskortti (1.-3.lk Koululaisen hyvinvoinnin pilarit)/ G-asema 

 

 

 

4.5 2. Luokka 

Tarkastukseen varataan aikaa 30-45min (sis.kirjaamisen) 

 

 
 
JAETTAVA MATERIAALI (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4):  
Koululaisen terveystarkastuskortti (1.-3.lk Koululaisen hyvinvoinnin pilarit)/ G-asema 
 
 

 

2 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja 

Kasvun seuranta kpl 2 
Puberteettikehityksen arviointi kpl 4 
Ryhti ja rakenne kpl 3 
  
Tarvittaessa muut tutkimukset (mm. näkö, kuulo, Hb, RR). 

2 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Oma näkemys itsestä  
Perhe, kotitilanne  
Koulunkäynti ja oppiminen (koulumenestys, -motivaatio)  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some) HUOM! 
Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Harrastukset ja liikunta  
Huolet ja murheet  
Terveystottumukset (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hy-
gienia) 

 

  
Terveysneuvonnassa erityishuomio uneen ja unirytmiin. 
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4.6 3. Luokka 

 
Tarkastukseen varataan aikaa 30-45min (sis.kirjaamisen) 
 

 

 
 
Tarkastuksen yhteydessä/ luokkatilanteessa oppilas täyttää kouluterveydenhuollon kyse-
lyn 3 lk:n oppilaalle, jonka pohjalta käydään keskustelua. 
 
MUISTA HUOMIOIDA: 

o Kiusaaminen koulussa, harrastuksissa, vapaa-aikana ja netissä sekä oma toiminta 
kiusaajana. 

o Mahdolliset murrosiän fyysiset muutokset, rintarauhasen tai häpykarvoituksen kas-
vua, voi ilmetä jo joillakin 3.–4.-luokkalaisilla tytöillä. Poikien ensimmäinen fyysinen 
murrosiän merkki, kivesten koon suureneminen, voi joillakin pojilla ilmetä jo 9,5 
vuoden iässä. Pojan häpykarvat alkavat kasvaa varhaisimmillaan 10-vuotiaana.  
 

JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4) 
D-vitamiinin saantisuositus, Orion pharma, www.d-vitamiini.fi  
Koululaisen terveystarkastuskortti 1.-3.lk (kaksisivuinen, Koululaisen hyvinvoinnin pilarit/G-
asema) 

3 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja 

Kasvun seuranta kpl 2 
Puberteettikehityksen arviointi kpl 4 
Ryhti ja rakenne kpl 3 
  
Tarvittaessa muut tutkimukset (mm. näkö, kuulo, Hb, RR). 

3 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Oma näkemys itsestä  
Perhe, kotitilanne  
Koulunkäynti ja oppiminen (koulumenestys, -motivaatio)  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some) HUOM! 
Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Harrastukset ja liikunta  
Huolet ja murheet  
Terveystottumukset (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hygienia)  
  
Terveysneuvonnassa erityishuomio ravitsemukseen ja ruokailurytmiin. 
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4.7 4. Luokka  

Tarkastukseen varataan aikaa 30-45min (sis.kirjaamisen) 

 

 
Oppitunti 4 lk tytöt: Kuukautiset (ei pakollinen). 
 
JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4)  
Sydän sykkimään! Viesti 7-12-vuotiaiden vanhemmille, Nuori Suomi  
Koululaisen terveystarkastuskortti (4.-6.lk, Koululaisen hyvinvoinnin pilarit) / G-asema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja 

Kasvun seuranta kpl 2 
Puberteettikehityksen arviointi, kuukau-
tiset 

kpl 4 

Ryhti ja rakenne kpl 3 
  
Tarvittaessa muut tutkimukset (mm. näkö, kuulo, Hb, RR). 

4 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Perhe, kotitilanne  
Koulunkäynti ja oppiminen  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some)  
Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Huolet ja murheet  
Oma näkemys itsestä  
Harrastukset, liikunta  
Terveystottumukset (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hy-
gienia) 

 

  
Terveysneuvonnassa erityishuomio liikuntaan. 
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4.8 5. Luokka  

 
Laaja-alainen terveystarkastus  
Terveystarkastuksessa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista ter-
veydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä muut terveyttä ja hyvinvointia 
uhkaavat tekijät. Pyrkimyksenä on arvioida perheen hyvinvointia ja varmistaa riittävä tuki ja 
apu perheelle.  
Terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan (90min) ja lääkärin (20min) suorittamat tar-
kastukset, sekä kouluterveydenhuollon ja opettajan välisen keskustelun oppilaan hyvin-
voinnista ja oppimisesta. Huoltajille lähetetään etukäteen kutsukirje (josta selviää tarkas-
tusten aika, paikka ja sisältö sekä toive vanhempien osallistumisesta terveystarkastuk-
seen), lupalomake kouluterveydenhuollon ja opettajan väliseen keskusteluun sekä esitieto-
lomake vanhemmille (THL). Oppilas täyttää oman esitietolomakkeensa (THL) koulussa 
joko opettajan tai terveydenhoitajan valvomana ennen terveystarkastusta. Sekä vanhem-
pien että oppilaan esitietolomakkeita käytetään tarkastuksessa keskustelun pohjana. Van-
hempi/vanhemmat täyttävät lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin lomakkeen tarkastuk-
sen aikana. Mikäli vanhemmat käyttävät alkoholia, täytätetään vielä Audit. 
Lääkärintarkastuksessa painopiste on koulun sujumisessa sekä esipuberteettiin ja puber-
teettiin liittyvissä fyysisissä ja psyykkisissä muutoksissa. 

 
 
Esitietolomakkeita läpikäyden keskustele vanhemman ja lapsen kanssa perheen tilantees-
ta. Huomio keskustelussa perheenjäsenten sairaudet, muutokset perhetilanteessa sekä 
vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat.  
 
! Huomioi kesken lukuvuotta muualta muuttaneet oppilaat.  
! Huomioi vieraista kulttuureista tulevat lapset.  
 
Tarkastuksesta tehdään yhteisöllinen yhteenveto opettajalle. LIITE XX 
Oppitunti: Murrosikä. Murrosiän muutokset, itsetunto. Video.   
 

5 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja kpl 

Kasvun seuranta 2 
Puberteettikehityksen arviointi, kuukau-
tiset 

4 

Fyysisen kunnon arviointi  haastattelemalla 
Ryhti ja rakenne 3 
Rokotukset 5.6 
Verenpaine RR 5 
Näkö  
  
Tarvittaessa muut tutkimukset (mm. kuulo, Hb, RR). 
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JATKOSUUNNITELMA:  
* Yhteisöllisessä oppilashuollossa arvioidaan koko luokka-yhteisön tai koulun tilaa ja mah-
dollisten lisätoimenpiteiden tarvetta.   
* Erityisen tuen järjestämisessä on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen ja hänen huoltajiensa 
kanssa.   
* Kouluterveydenhuollossa käytetään tarvittaessa Lapset puheeksi – verkostot suojaksi 
toimintamallia (Toimiva lapsi & Perhe).   
* Varmistetaan, että erityisongelmat (esim. kuulovika, näkövika, allergia, oppimisvaikeudet 
ja häiriökäyttäytyminen) on otettu koulussa riittävästi huomioon.  
* Erityisesti tulee kiinnittää huomiota mielenterveysterveysongelmien varhaiseen havait-
semiseen ja hoitoon ohjaukseen.  
* Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen on otettava vakavasti.  
* Hyödynnetään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä yksilöllisessä oppilashuollossa  
* Koulupäivän aikana seurantaa tai hoitoa tarvitsevan tuki tulee kirjata hyvinvointi- ja terve-
yssuunnitelmaan. Lisäksi on otettava huomioon oppilaan sairauden hoidosta vastaavan 
tahon ohjeet ja paikallisesti kouluterveydenhuollolle ja opetustoimelle annetut menettelyoh-
jeet. Vanhempien suostumuksella suunnitelman tekoon osallistuu tarvittaessa oma opetta-
ja ja muita oppilashuollon ammattihenkilöitä.  
* Laajan terveystarkastuksen pohjalta sovitaan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa seu-
raavat tapaamiset terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa.  
* Tarkastuksen jälkeen keskustele opettajan ja/tai muun oppilashuollon henkilöstön kanssa 
oppilaan oppimisen sujumisesta, tuntityöskentelyyn osallistumisesta, käyttäytymisestä 
koulussa, poissaoloista, kouluruokailusta, toverisuhteista koulussa, kiusaamisesta ja vä-
symyksestä tms. fyysisistä oireilusta koulupäivän aikana. Lupa keskusteluun on saatava 
kirjallisena vanhemmilta. (Lupalomake lähetetään tarkastuskutsun yhteydessä kotiin täy-
tettäväksi).  

5 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Tarkasta henkilötiedot (esitietolomake + perustietolehti)   
Lähisuvun ja perheen sairaudet  
Perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Mahdollisten pitkäaikaissairauksien hoitotilanne ja tuki  
Perhe, kotitilanne, vanhempien käsitys lapsesta  
Koulunkäynti ja oppiminen, motivaatio  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some)  
Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Murrosikä  
Huolet ja murheet, oma mielipide mielialasta ja itsestä  
Päihteet, oma mielipide niistä  
Harrastukset, liikunta  
Terveystottumukset (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hy-
gienia) 

 

  
Terveysneuvonnassa erityishuomio liikuntaan. 
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JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4)    
Hei, mitä mulle tapahtuu/Väestöliitto  
HPV-esite, THL 
Näin hoidan itseäni – opas / G-asema  
Koululaisen terveystarkastuskortti (4.-6.lk, puhekuplat) / G-asema  
 

 

5 LK TARKASTUKSESSA TARVITTAVAT LOMAKKEET  

Ajanvarauslomake   
Lupalomake opettajan ja kouluth:n keskusteluun  
Vanhempien esitietolomake THL  
Oppilaan esitietolomake THL  
Audit; molemmille vanhemmille omansa  
Väkivaltakysely;  täytetään vastaanotolla, mikäli paikalla ei 
muita perheen jäseniä 
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4.9 6. Luokka  

 
Tarkastukseen varataan aikaa 30-45min (sis.kirjaamisen) 

 

 
HPV-rokote annetaan 6 lk tytöille. Lupa pyydetään vanhemmilta THL:n lupalomakkeella. 
HPV-rokotteen voi antaa terveystarkastuksen yhteydessä tai erikseen järjestettävillä roko-
tuspäivillä. 
 
JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4) 
Täältä tullaan nuoruus/MLL 
Tytöt ja ruoka + Pojat ja ruoka 
Koululaisen terveystarkastuskortti (4.-.6.lk, puhekuplat) / G-asema 
 
 
 
 
 

6 LK TARKASTUKSESSA HUOMIOIDAAN  

Perussairaudet, allergiat, lääkitykset  
Terveystottumukset (Ravitsemus, uni- ja lepo, ruutuaika, hygie-
nia) 

 

Perhe, kotitilanne, välit vanhempiin  
Koulunkäynti ja oppiminen, motivaatio  
Yläkouluun siirtyminen  
Kiusaaminen (vapaa-aika, koulu, some. Oma toiminta kiusaami-
sena) 

 

Kaverisuhteet (koulu, vapaa-aika)  
Murrosikä ja sen tuomat muutokset kehossa, kuukautiset  
Huolet ja murheet, oma mielipide mielialasta ja itsestä  
Päihteet (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet)  
Harrastukset, liikunta  
  
Terveysneuvonnassa erityishuomio murrosiän muutoksiin. 

6 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: menetelmäkäsikirja kpl 

Kasvun seuranta kpl 2 
Puberteettikehityksen arviointi, kuukau-
tiset 

kpl 4 

Ryhti ja rakenne kpl 3 
HPV-rokotus kpl 5.6 
  
Tarvittaessa muut tutkimukset (mm. näkö, kuulo, Hb, RR). 
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4.10 Yläkouluikäisten tarkastukset 

 
Tarkastuksissa huomioitavaa: 
 
Psykososiaalinen kehitys 
 
1. Käyttäytyminen 
2. Tunne-elämä 
3. Mieliala 
4. Suhtautuminen tulevaisuuteen 
5. Ihmissuhteet 
6. Syömis- ja unihäiriöt 
7. Itsetuhoisuus, päihteiden ja huumeiden käyttö 
8. Kiusaaminen, väkivalta 
 
Nuoruusiän tavoitteena on: 
- sopeutuminen fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin sekä seksuaaliseen kehitykseen, 
- henkinen irrottautuminen ja itsenäistyminen vanhemmista, 
- elämänhallinnan ja itsehoitovalmiuksien muovautuminen, 
- kyky luoda ystävyyssuhteita 
 
 
Oppilaan arkirytmi 
 
9. Säännöllisyys! 
10. Ateriarytmi, ruokailu 5x/vrk 
11. Nukkumaanmenoaika, riittävä lepo 
12. ”Ruutuaika” max. 2t/vrk 
13. Harrastukset, vapaa-ajanvietto 
 
 
Ravintotottumukset 
 
14. Ateriarytmi, ruokailu 5x/vrk 
15. ”Lautasmalli” 
16. Monipuolisuus 
17. Kasvikset, hedelmät ja marjat, 500g/vrk 
18. Maidon ja maitovalmisteiden käyttö 
19. D-vitamiinilisä  
20. Allergiat 
21. Perheen yhteiset ateriat 
22. ”Napostelu” 
23. Ruoka- ja janojuomat 
24. Yli- ja alipaino (kts. Painonhallintaohjelma) 
25. Mahdolliset syömishäiriöt 
 
Terveyttä edistävät ruokailutottumukset ovat olennainen osa ehkäisevää terveydenhuoltoa 
painonhallinnan, alipainoisuuden ehkäisyn, verenpainetason, veren rasva-arvojen, riittävän 
vitamiinien ja kivennäis- ja hivenaineiden riittävän saannin sekä suun terveyden kannalta. 
Ravitsemusneuvonnan sisällön pohjana tulee olla kansalliset suositukset: Suomalaiset 
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ravitsemussuositukset ja Kouluruokailusuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta), 
Lapsi, perhe ja ruoka (Hasunen ym. 2004), Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edis-
tävän ravinnon ja liikunnan kehittämislinjoista (STM 2008h). Neuvonnassa voidaan hyö-
dyntää myös Sydänliiton Neuvokas perhe – hankkeen elintapaseurantaan soveltuvaa ma-
teriaalia (www.sydanliitto.fi) ja Painokas-hankkeen (www.painokas. fi) terveysneuvonnan 
työkalupakkia.  
 
 
Fyysinen aktiivisuus 
26. Liikunta ja muut harrastukset  
27. Välituntiliikunta, taukojumppa 
28. Koulumatkaliikunta 
29. Ergonomia, ryhti 
30. Tuki- ja liikuntaelinoireet ja -sairaudet 
31. Jos pitkäaikaissairaat eivät osallistu koululiikuntaan, heidät voi ohjata kuntoutusneuvo-

laan liikunnan yksilölliseen suunnitteluun 
 
Lähteitä: 
Nuori Suomi ry (http://www.sport.fi/) 
 
 
Seksuaaliterveys 
32. Puberteettikehitys (kts. seuranta) 
33. Seurustelu 
34. Ehkäisy 
 
Lähteitä: 
Väestöliitto (http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/) 
 
 
Nuori ja media 
 
Media on osa lasten ja nuorten ympäristöä: 

 viihdyttäjä ja elämysten antaja 
 tiedonvälittäjä, opiskeluväline ja opiskeluympäristö 
 yhteiskunnallinen vaikuttaja 
 maailman- ja minäkuvan muokkaaja 
 käyttäytymismallien ja yhteisöllisten kokemusten tarjoaja 
 esilläolon ja itsensä näyttämisen areena 

Tarvitaan kriittistä ajattelua median suhteen. On tärkeää: 

 osata käyttää mediaa 
 kyetä tulkitsemaan median viestejä kriittisesti 
 osata ilmaista itseään median avulla  
 ymmärtää julkisuuden luonne 

Terveysneuvonnassa on hyvä ottaa aktiivisesti esiin sosiaalisenmedian hyödyt ja haitat. 
Terveysneuvonnassa tuetaan huoltajia aktiivisen osallistujan rooliin ja kasvatusvastuuseen 
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lasten ja nuorten median käytössä. Lapset ja nuoret jäävät kotona liian usein erilaisten 
medioiden keskelle ilman tukea.  
 
Lähteitä:  
Lastenneuvolaopas (STM 2004a) 
Opetushallituksen Turvanetti                       
(http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/turvallisuus_ja_liikenne/turva
netti) 
MLL:n Lapset ja media – sivuilta (http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/) 
Pelastakaa Lapset ry (http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/) 
 
Kouluympäristö ja yhteistyö 
 
35. Keskustellaan opettajan kanssa luokan tilanteesta 
36. Yhteistyö huoltajien kanssa 
37. Opiskeluhuoltotyö, moniammatillisuuden hyödyntäminen 
38. Terveydenhoitajan asiantuntijuus terveyskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
 
 

4.10.1 7. Luokka  

 
Keväällä, tulevien 7.luokkalaisten vanhempainillassa tms. yhteydessä huoltajille jaetaan 
tiedote koulusta joka sisältää tietoa kouluterveydenhuollosta. Syksyllä koulun alkaessa 
oppilaille jaetaan tarpeen mukaan lomake: ”Oppilaan esitiedot kouluterveydenhuoltoon”, 
mikäli hän on esim. käynyt alakoulun toisessa kunnassa. Koulun kanslisti toimittaa kopiot 
esitiedoista ja luvista terveydenhoitajalle. Tarkastukseen varataan aikaa 30-45min 
(sis.kirjaamisen) 
 

 
 

7 LK TERVEYDENHOITAJAN TARKASTUS  

Tarkasta henkilötiedot. Täydennä/korjaa pegasoksen perustietolehdelle  
Perhetilanne  
Oppilaan kokemus omasta terveydestään  
Terveys- ja sairaushistoria sekä nykytila  
Koulutyöskentely  
Koulukiusaaminen  
Elintavat (ruokatottumukset, suun terveys, liikunta, harrastukset, nukku-
minen, päihteidenkäyttö, seurustelu ja seksuaalisuus) 

 

dtap-tehosterokote (tai 8 lk:n tarkastuksessa)  
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JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4) 
 
Olenko minä okei?-Seksuaalikasvatusvihko 13-16-vuotiaille/Väestöliitto 
Yläkoululaisen terveystarkastuskortti / G-asema 
 
 
 

4.10.2 8. Luokka 

 
Laaja terveystarkastus  
(th+lääkäri+oppilas+huoltaja/-t sekä opettajan arvio huoltajien luvalla) 
 
Yläkoulun oppilaiden laajaan terveystarkastukseen sisältyy nuoren terveydentilan arvion 
lisäksi lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tekemä 
koko perheen hyvinvoinnin arvio tarvittaessa huoltajien suostumuksella moniammatillista 
yhteistyötä hyödyntäen (ks. 7 § laajan terveystarkastuksen sisältö).  
 
Huoltajille lähetetään esitietolomakkeet, audit kysely molemmille vanhemmille, tiedote kou-
luterveydenhuollosta ja kutsu osallistua lapsensa laajaan terveystarkastukseen. On kui-
tenkin tärkeää, että nuorella on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun ter-
veydenhoitajan ja/tai lääkärin kanssa. Erityisesti 8. luokan laajassa terveystarkastuksessa 
lääkärin ja nuoren kahdenkeskinen keskustelu ja kliininen tutkiminen on mahdollistettava, 
vaikka terveydenhoitaja tai huoltajat olisivat mukana. Kahdeksannella luokalla on tärkeää 
huomioida erityisesti allergiset sairaudet ja tuki- ja liikuntaelinten ongelmat. Tässä iässä on 
myös huomioitava seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn liittyvät näkökohdat. 
 
Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa on 
arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä 
suunniteltava tarvittavat tukitoimet. Peruskoulun lopettamisvaiheessa tehtävä oppilaan 
erityisten tarpeiden ja tuen arviointi ja tarvittavien selvitysten käynnistäminen yhteistyössä 
muun oppilashuollon kanssa sisältyvät kahdeksannella vuosiluokalla tehtävään laajaan 
terveystarkastukseen. Tämä tarkastus on järjestettävä riittävän aikaisin, mielellään syksyl-
lä, jotta sillä tarvittaessa ehtii olemaan vaikutusta nuoren ammatinvalintaan. Nuorten syr-
jäytymisen ehkäisyssä erityisen tärkeää on koulutuksen nivelvaiheissa tehtävä moniam-
matillinen yhteistyö ja siihen liittyvien vastuukysymysten selvittäminen. Hyvin ajoitetulla 
moniammatillisella tuella voi olla merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. 
 
 
 
 
 
 

7 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET: kts. kohta 5 

Kasvun seuranta  
Ryhti ja rakenne  
Värinäkö  
Kirjallinen palaute tarkastuksesta  
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Terveydenhoitajan terveystarkastus 
 
Ennen terveydenhoitajan terveystarkastusta huoltajat ja oppilas täyttävät ja allekirjoittavat 
esitietolomakkeet, lomake oppilaalle sekä lomake oppilaan vanhemmille, josta löytyvät 
tiedot koululaisesta ja hänen perheestään. Terveydenhoitajan tarkastukseen varataan ai-
kaa 90min. 
 

 
Lomakkeita käytetään keskustelun pohjana ja ottaa henkilökohtaisessa terveystarkastuk-
sessa puheeksi perheen ja nuoren vahvuudet sekä huolta aiheuttavat asiat. Tarvittaessa 
pyydetään lupa antaa terveystietoja opinto-ohjaajalle ammatinvalintaan liittyvissä asioissa 
 

 
 
Tarkastuksen jälkeen oppilaalle annetaan: 

 Kirjallinen palaute tarkastustuloksista 
 Todistus siihen mennessä annetuista rokotuksista (kopio rokotusleh-

destä) 
 

8 LK TERVEYDENHOITAJAN TARKASTUS  

Yhteystiedot> Täydennä/korjaa pegasoksen perustietolehdelle  
Oppilaan terveys ja hyvinvointi  
Oppilaan oireilu  
Terveystottumukset  
Perheen terveystottumuksia, perheen hyvinvointi  
BDI-mielialamittari  
Päihdemittari  

8 LK TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET:  

Kasvun seuranta  
Puberteettikehityksen arviointi  
Ryhti ja rakenne  
Fyysinen kunto (haastattelu)  
Näkö  
Kuulo  
Verenpaine  
Rokotukset (Huom! dtap-tehosterokote, ellei annettu 7 lk:lla)  
BDI-mielialamittari  
Adsume-nuorten päihdemittari  
Väkivaltahaastattelu  
Kiusaaminen  
Kysely opettajalle  
Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake  
Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake  
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JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4) 
Väestöliiton kortti 
Nettilinkki josta tietoa kasvusta, kehityksestä, seksuaalisuudesta, seurustelusta, ehkäisys-
tä, aggressioista ja kaverisuhteista 
Yläkoululaisen terveystarkastuskortti / G-asema 
 
Lääkärin toteuttama terveystarkastus  
 

• Lääkärin tarkastukseen varataan aikaa 20 min. 
• Nuorison terveystodistus (kun oppilas täyttää 15 vuotta) ja sen vaatimat tutki-

mukset 
• Mahdollisesti ammatinvalintaan vaikuttavat sairaudet 
 
 
 

4.10.3 9. Luokka  

 
Terveydenhoitajan terveystarkastus, aikaa varataan 30-45min (sis.kirjaamisen) 
Lääkärin tarkastus (niille, jotka täyttävät 15 vuotta ->Nuorison terveystodistus) 
 
Kohdennettuja tarkastuksia 
 
Kiinnitetään huomio nuoren vahvuuksiin ja voimavaroihin. Lisäksi käsitellään ikävaiheelle 
tyypillisiä asioita, kuten nuoren seksuaaliterveyteen ja mahdolliseen seurusteluun liittyvät 
kysymykset tai mahdolliset päihdekokeilut ja päihteiden käyttö.  
 
Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mitta-
uksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mah-
dollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Terveydenti-
laa on tärkeä arvioida myös jatko-opinnoista selviytymisen kannalta. Tarkistetaan rokotus-
ohjelma ja annetaan tarvittaessa puuttuvat rokotteet, tulostetaan rokotuskortti oppilaalle 
mikäli edellisellä kerralla jäänyt saamatta, tai täydennetty rokoteita. 
 
 
JAETTAVA MATERIAALI: (LINKIT TAULUKOSSA KPL 4) 
Tytöille Rintojen omatarkkailuohje MSD, G-asema 
Yläkoululaisen terveystarkastuskortti / 9 lk/ G-asema 
 

8 LK TARKASTUKSESSA TARVITTAVAT LOMAKKEET  

Ajanvarauslomake   
Lupalomake opettajan ja kouluth:n keskusteluun  
Vanhempien esitietolomake THL  
Oppilaan esitietolomake THL  
Audit; mikäli vanhemmat käyttävät alkoholia, täytetään vas-
taanotolla 

 

Väkivaltakysely; täytetään vastaanotolla, mikäli paikalla ei 
muita perheen jäseniä 
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Linkkejä materiaalisivuille 
PÄIHTEET: www.hengitysliitto.fi 
www.ehyt.fi  www.alkoholiohjelma.fi 
www.paihdelinkki.fi www.hyvinvointipolku.fi 
www.mll.fi/kasvattajille/ept www.fressis.fi 
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aihealueet/paihteet www.al-anon.fi 
www.kannikapina.fi  www.varjomaailma.fi 
www.nuorisuomi.fi/paihteettomyys_  www.lasinenlapsuus.fi 
www.thl.fi/neuvoa-antavat www.tupakkainfo.fi 
www.tyokalupakki.net  www.raitis.fi 
 

 
RAVITSEMUS:  
www.hyvinvointipolku.fi www.maitojaterveys.fi 
www.sydanliitto.fi www.kotimaisetkasvikset.fi 
www.terveyttakasviksilla.fi www.diabetes.fi 
www.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta (Kouluruokailusuositus) 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/ravitsemustietoa/ravitsemus_ja_terveys 
 
SYÖMISHÄIRIÖT:  www.syomishairioliitto.fi 
 
LIIKUNTA www.tervekoululainen.fi 
www.nuorisuomi.fi www.ukk-instituutti.fi 
  
NETTI, KÄNNYKKÄ JA PELAAMINEN: www.pelitaito.fi 
www.tietoturvakoulu.fi www.mll.fi/viisaastiverkossa 
www.nettivihje.net www.mapel.fi 
www.thl.fi/pelihaitat www.pelastakaalapset.fi 
www.mediataitokoulu.fi   
SEKSUAALISUUS www.vaestoliitto.fi 
www.mll.fi/nuortennetti   www.terveydenhoitajaliitto.fi 
http://www.rfsu.se/fi/Suomi/Seksi-ja-suhteet/ www.rinnat.fi  
http://justwearit.fi/ -www.aidstukikeskus.fi 
-http://righttochoose.fi/seksuaalinen-hairinta/ http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kakol

a_opettaa/kouluille/seksuaalisuus.html 
-http://www.jibbo.net  
KIUSAAMINEN MIELENTERVEYS 
www.koulurauha.fi www.mielenterveysseura.fi 
www.mll.fi/kiusaaminen   
  
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI  
www.thl.fi/kouluterveyskysely www.thl.fi/kasvunkumppanit 
www.lastenterveysfoorumi.fi www.mll.fi 
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4.11   Erityisryhmät/oppilaat  

 

Erityisryhmän oppilaat ovat erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Erityisryhmän oppi-
laiden erityisyyden taustalla voi olla monenlaisia syitä, esimerkiksi kielellinen erityisvaike-
us, kuulovamma, näkövamma, CP-vamma, kehityksen viivästymä, kehitysvammaisuus, 
tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat, autismin kirjoon kuuluvat piirteet sekä mie-
lenterveysongelmat. 
 
Oppilaiden kehityksen häiriöt voivat olla laaja-alaisia tai kapeamman alueen erityisvaike-
uksia. On tavallista, että kehityksen ongelmia esiintyy samanaikaisesti usealla kehityksen 
alueella. Erityisvaikeudet jaotellaan vaikeuksiksi kielen, tarkkaavaisuuden ja oman toimin-
nan ohjauksen, hahmotuksen, motoriikan, käytöksen ja sopeutumisen sekä kontaktikyvyn 
alueilla. 
 
Erityisryhmissä opetus yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaavaksi ja jokaiselle oppi-
laalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppivelvollisuutta voidaan pidentää. Pidennetyn oppivel-
vollisuuden piiriin kuuluvien lasten 11-vuotinen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (PoL 25 
§). Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on samalla päätös erityisopetukseen ottami-
sesta. Kaikki erityiskoulun oppilaat eivät kuitenkaan kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden 
piiriin. Erityisryhmät ovat korkeintaan 10 oppilaan luokkia. Joissakin kouluissa on luokkia, 
joilla on eri luokka-asteilla olevia oppilaita (esim. 1.-2., 3.-4., 5.-6. ja 7.-9.luokat). Luokassa 
on yksi opettaja ja tarpeen mukaan koulunkäyntiavustajia. Perusopetuslain mukaisesti 
vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Koulun järjestämiä 
avustajapalveluita voidaan toissijaisesti täydentää vielä vammaispalvelulain mukaisella 
henkilökohtaisella avustajajärjestelmällä.  
Terveystarkastukset noudattavat pääsääntöisesti yleistä kouluterveydenhuollon suunni-
telmaa. Aikaa tarkastukseen on varattava enemmän kuin yleisopetuksessa olevalle oppi-
laalle. Terveydenhoitajan on huomioitava oppilaan erityisvaikeudet esimerkiksi kommuni-
koinnin, keskittymisen ja ymmärtämisen vaikeudet lapsen ja nuoren kanssa toimiessaan. 
Tästä syystä oppilaan terveyskertomukseen ja koulussa selviytymiseen on hyvä perehtyä 
ennen terveystarkastusta. Tiivis yhteydenpito koteihin kuuluu oleellisena osana erityiskou-
lun terveydenhoitajan työhön. Terveydenhoitajan on hyvä olla selvillä oppilaan lääkitykses-
tä, terapioista ja muista hoitosuhteista mm. arvioidessaan oppilaan mahdollista lisätuen 
tarvetta. Kouluterveydenhuollon lomakkeita ja esitteitä voi käyttää oman harkinnan mu-
kaan lapsen kehitystaso ja vamma huomioiden. Näkö- ja kuuloaisti on syytä tutkia use-
ammin kuin yleisopetuksessa olevalta oppilaalta. Näkötaulu- ja audiometritutkimus voivat 
olla oppilaalle vaikeita hahmottaa. Tällöin voidaan käyttää esim. kuvataulua tai kuiskaus-
kuuloa. Lisäksi opettajan ja avustajan huomiot lapsen aisteista ovat tärkeitä.  
 

Erityiskoulun oppilaan kanssa toimiessaan on hyvä huomioida: 
 

Kommunikointi 
Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen voi olla vaikeaa, jolloin tarvitaan vaihtoehtoisia 
kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksen helpottamiseksi esimerkiksi kuvien käyt-
tö, kirjoittaminen (sosiaaliset tarinat) ja piirtäminen (sarjakuvitettu keskustelu). Joskus 
voi olla tarpeen pyytää koulunkäyntiavustajaa terveystarkastukseen mukaan kommuni-
koinnin tueksi. 
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Sosiaalisten tilanteiden hahmottaminen ja vuorovaikutus 
Vastavuoroinen toiminta vaikeutuu, jos ei pysty asettumaan toisen ihmisen asemaan 
tai tulkitsemaan sosiaalisia tilanteita ja niihin liittyviä käyttäytymisen sääntöjä. Sanatto-
man viestinnän, eleiden, ilmeiden ja tunneilmaisujen tulkitseminen voi olla hankalaa. 
Vuorovaikutuksen puutteellisuus voi johtaa konflikteihin ympäristön kanssa sekä vaike-
uttaa ystävyyssuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Uusiin ihmisiin voi olla vaikea luoda 
kontaktia ja siksi terveystarkastustilanne on rauhoitettava ja annettava oppilaalle aikaa 
tutustua. 

 
Ajan hahmottaminen 
Aikakäsitteitä ja ajan kulumista voi olla vaikeaa hahmottaa. Käsitteet tunti, päivä, viikko, 
kuukausi, vuosi ovat vaikeita ja silloin ei osaa arvioida kuinka paljon pitää varata aikaa 
aamutoimiin ehtiäkseen ajoissa kouluun eikä osaa sanoa, kuinka monta kertaa viikossa 
käy pesuilla. Ei tunne kelloa. Oppilaan voi olla vaikea keskittyä terveystarkastustilan-
teessa, jos hän ei osaa arvioida tarkastuksen kestoa. Tällöin apuna voi käyttää ajan 
näyttäjää (Time timer®).  
 
Suurten asiakokonaisuuksien hallinta 
Toiminnot, joihin liittyy eri vaiheita ja portaittaisuutta voivat tuottaa hankaluuksia. Oppi-
las ei itse kykene huolehtimaan asioinnistaan esimerkiksi nuorten vastaanottoryhmäs-
sä tai ehkäisyneuvolassa, vaan vaatii tarkan etukäteissuunnitelman ja ennakoinnin. 
Tarvittaessa on muistutettava sovittuun tapaamiseen lähtemisestä ja oikeasta paikasta 
tai on järjestettävä saattaja ja sovittava kontrollikäynnit oppilaan puolesta.  
 
Toiminnanohjauksen taidot 
Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu, aloittaminen, toteutus ja arviointi ovat haasteellis-
ta henkilölle, jolla on toiminnanohjauksen ongelmia. Tämän vuoksi arki voi muuttua 
kaaokseksi elämän eri osa-alueilla. Tämä on huomioitava terveyskasvatuksessa. Esim. 
oppilaan painonhallintaohjelma pitää olla selkeästi strukturoitu. Yleiset ohjeet eivät riitä, 
vaan usein tarvitaan selkeän päiväohjelman luomista esim. ruokavalion ja liikkumisen 
suhteen, jotta tavoiteltava tulos saavutetaan. Oppilaalle pitää antaa aikaa muutokseen 
ja muutoksia lähdetään tekemään yksi kerrallaan, pienin askelin. 
 
Asioiden tärkeys, järjestys, arvo, syy-seuraussuhteet ja merkitykset 
Jos ei ymmärrä asioiden merkitystä tai tärkeyttä, voi toimintoihin motivoituminen olla 
vaikeaa ilman syy-seuraussuhteiden konkretisointia ja ulkopuolista ohjausta (esimer-
kiksi luvattomien poissaolojen merkitys koulunkäynnissä menestymiseen). 
 
Keskittymiskyky ja asioiden muistaminen 
Huomion kiinnittyminen vääriin asioihin ja keskittymisen ongelmat vaikeuttavat oppimis-
ta. Muistiin tallentaminen vaatii tarkkaavaisuuden kohdistamista ja asioiden mielessä 
pitämistä riittävän kauan. Terveydenhoitajan on huolehdittava siitä, että vastaanotto-
huoneessa on mahdollisimman vähän aistiärsykkeitä (julisteet, irtotavarat, tikittävät kel-
lot, kirkkaat värit ym.). Mm. terveyttä edistäviä elämäntapaohjeita pitää kerrata usein ja 
säännöllisesti.  
 
Abstraktit käsitteet 
Abstrakteja käsitteitä voi olla vaikea ymmärtää tai käsitteet ymmärretään konkreettisel-
la tavalla. Tämä on huomioitava oppilasta ohjatessa. On hyvä aina varmistaa, että op-
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pilas on ymmärtänyt annetut ohjeet ja käydyt keskustelut ja että oppilas itse on tullut 
oikein ymmärretyksi. Asiat vaativat usein perinpohjaista avaamista.  
 
Impulsiivisuus ja ylivilkkaus 
Impulsiivisuuden vuoksi suunnitellut asiat voivat jäädä kesken, mielenkiinnon kohteet ja 
tunnetilat vaihtuvat nopeasti. Ärsykkeiden määrä hankaloittaa oman toiminnan kannalta 
oleellisiin asioihin tarttumista. Impulsiivisuus vaikeuttaa sitoutumista tavoitteelliseen 
toimintaan ja sopimuksiin. Ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen liittyy kykenemättömyys 
ajatella seurauksia sekä jatkuva vauhdikkuus ja puhuminen. Esimerkiksi toimimisen ja 
osallistumisen määrä eivät ole suhteessa omiin voimavaroihin. Edellä mainittu altistaa 
usein tapaturmille. 
 
Aistitoiminnot 
Aistien ali- tai yliherkkyydet voivat rajoittaa toimimista elämän eri osa-alueilla. Aistiyli-
herkkyys saattaa näkyä yllättävänä käyttäytymisenä ja jopa raivokkuutena, sillä liialliset 
ärsykkeet voivat tuottaa kipua ja aiheuttaa pelkoa. Aistialiherkkyydestä on kyse silloin, 
kun henkilö kokee saavansa ympäristöstään liian vähän aistimuksia. Tällöin hän saat-
taa aiheuttaa niitä itse itselleen eri tavoilla. Terveystarkastuksessa on tärkeää kartoittaa 
oppilaan mahdolliset aistiherkkyydet ja pyrkiä löytämään asianmukaiset keinot niiden 
aiheuttaman haitan minimoimiseksi. Aistiherkkyyksiin liittyen oppilaalla voi olla erityis-
ruokavalio ilman todettua varsinaista ruoka-aineallergiaa. Suun tuntoaisti voi olla niin 
herkkä, että oppilas välttelee kokkareisen tai karkean ruuan syöntiä, ruokaan liittyvä 
haju tai väri voi myös tuntua oppilaasta sietämättömältä. Huonon hygieniatason taustal-
la voi olla tuntoaistin yliherkkyys; suihkussa käynti voi tuntua iholla neulojen pistelyltä. 
 
Neurologisissa sairauksissa on paljon näkymätöntä, mikä aiheuttaa suuren haasteen 
oppilaan avun ja tuen tarpeen kartoittamisessa. Tuen tarve on tunnistettava mahdolli-
simman varhain ja järjestettävä oikea-aikaisesti. Näin ehkäistään ongelmien vaikeutu-
minen. Huoltajien omat huolet ja havainnot on tärkeää huomioida oppilaan kokonaisti-
lannetta selvitettäessä. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö korostuu erityiskoulun oppilaan 
kohdalla. On tärkeää, että huoltajat ovat tietoisia lapsensa asioista, koska erityiskoulun 
oppilas tarvitsee usein huoltajiensa tukea päivittäisissä toimissaan. Moniammatillinen 
yhteistyö ja sitä tukeva verkostomainen työote sekä tiedon välittyminen eri yhteistyöta-
hojen välillä on tärkeää.  
 
Ihmisen toimintakyvyn muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti minäkäsitys ja itsetunto. 
Oppilaiden erityisvaikeudet asettavat niiden kehittymiselle erityisvaatimuksia. Lapselle 
ja nuorelle on tärkeää, että hänen kehityksellisiin haasteisiinsa vastataan hänen tarvit-
semallaan tavalla ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Keskeisenä tehtä-
vänä on tukea ja vahvistaa oppilaan omien voimavarojen käyttöä ja arjessa selviytymis-
tä. Tavoitteena on oppilaan parempi arjen hallinta ja terveyden lisääntyminen. 

 
Lastensuojelulaitoksen koulut 

 
Lastensuojelulaitosten kouluissa olevat kirjautuvat sen kouluterveydenhoitajan asiak-
kaiksi, jossa suorittavat myös joitakin oppitunteja. Usein oppilaat ovat erityisongelman-
sa vuoksi jo ohjattu seurantoihin, mutta heille tarjotaan vastaavat kouluterveydenhuol-
lon tarkastukset asetuksen mukaisesti. Sijoitetuista lapsista tehdään aina ilmoitus kun-
talaskutuksesta vastaavalle Aino Vähä-Heikkilälle. 
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4.12 Suun terveyden edistäminen 

 
1. 
luokka 

 Korostetaan omahoidon ja 
hyvien terveystapojen 
merkitystä 

 Lapsi harjaa hampaat 2 X 
pv fluorihammastahnaa 
käyttäen. Vanhemmat aut-
tavat harjauksessa. 

Kouluterveydenhuolto, 
kouluyhteisö, vanhem-
painyhdistykset, muut yh-
teistyötahot 
 
Pyritään vaikuttamaan siihen, että koulu-
ympäristö on terveellinen; oppilailla on 
mahdollisuus terveelliseen välipalaan ja 
mahdollisuus juoda vettä janoon. Makeiset 
ja virvoitusjuomat eivät kuulu lapsen kou-
lupäivään. 
 
Pyritään vaikuttamaan siihen, että suunter-
veyteen liittyvät asiat ovat osa koulujen 
terveyskasvatusohjelmaa. Lisäksi pyritään 
vaikuttamaan siihen, että suunterveyteen 
liittyvät asiat otetaan esille myös kouluter-
veydenhuollon toiminnassa. 
 
Lisätään suunterveyteen liittyvää tietoutta 
kaikkien niiden joukossa, jotka osallistuvat 
lapsen arkeen. Kanavina voivat olla esim. 
vanhempainyhdistykset, urheiluseurat, 
järjestöt ja seurakunnat jne. 
 

 Kartoitetaan omahoidon onnis-
tuminen, keskustellaan mah-
dollisista muutostarpeista ja 
asetetaan tavoitteet 

 Varmistetaan, että lapsi harjaa 
hampaat 2 x pv ja että ham-
paat ovat puhtaat 

 Seurataan pysyvien hampai-
den puhkeamista ja purennan 
kehitystä 

5. 
luokka 

 Vasta puhjenneet ham-
paat pysyvät ehjinä (hyvä 
puhdistus, terveelliset ruo-
katottumukset, makean 
välttäminen) 

 Lapsi harjaa hampaat 2 X 
pv 

 Lapsi ymmärtää, että omil-
la valinnoilla voi vaikuttaa 
suunterveyteen 

 Arvioidaan aikaisemmin ase-
tettujen tavoitteiden toteutu-
mista ja tämän sekä kliinisen 
tutkimuksen pohjalta annetaan 
yksilölliset suunhoito-ohjeet 
vuorovaikutteisesti 

 Varmistetaan, että lapsi harjaa 
hampaat 2 x pv ja että ham-
paat ovat puhtaat 

 Kiinnitetään erityisesti huomio-
ta puhkeavien hampaiden 
puhdistukseen 

 Selvitetään purennan poik-
keamat 

8. 
luokka 

 Nuori osaa ottaa vastuun 
omasta suunterveydes-
tään 

 Nuori harjaa hampaat 2 X 
pv 

 Nuori tiedostaa tupakan, 
nuuskan ja muiden päih-
teiden käytön riskit suun-
terveydelle 

 Nuori osaa hakeutua suun 
terveystarkastuksiin yksi-
löllisen hoitovälin mukai-
sesti 

 Arvioidaan aikaisemmin ase-
tettujen tavoitteiden toteutu-
mista ja tämän sekä kliinisen 
tutkimuksen pohjalta annetaan 
yksilölliset suunhoito-ohjeet 
vuorovaikutteisesti 

 Varmistetaan, että lapsi harjaa 
hampaat 2 x pv ja että ham-
paat ovat puhtaat 

 Kiinnitetään erityisesti huomio-
ta puhkeavien hampaiden 
puhdistukseen 

 Selvitetään purennan poik-
keamat 

 
Lapsi/nuori kutsutaan hammashuollon toimesta ikäluokkansa mukaisiin tarkastuksiin ja 
jatko suunnitellaan yksilöllisen hoitovälin mukaisesti. 
 
 
 
 

5 SEURANNAT  

 
 
Kts. THL:n menetelmäkäsikirja ” Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveyden-
huollossa. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80364/Opas14_2011.pdf?sequence=3 
 (viittaukset koskevat tätä lähdettä) 
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5.1 Kasvun seuranta 

 
Lapsuuden kasvu 

 Lapsen ja nuoren kasvua tulee seurata vuosittain peruskoulun päättymiseen saak-
ka. 

 Kasvuvauhti on hitaimmillaan juuri ennen murrosiän kasvupyrähdystä.  
 Käytännössä lapsen tulisi kasvaa vuosittain 4–7 cm.  

Murrosiän kasvu on kolmivaiheinen: hidas kasvu varhaisessa murrosiässä, noin kaksi 
vuotta kestävä pyrähdys sekä lopullinen hidastuminen ja päättyminen. Kasvupyrähdyksen 
huippu sattuu tytöillä keskimäärin 12,0 vuoden ja pojilla 14,0 vuoden ikään. 

o Varhain kypsyvien kasvupyrähdys ilmaantuu keskimääräistä nuoremmassa iäs-
sä ja johtaa pituuden karkaamiseen käyrästöllä ylöspäin.  

o Myöhään kypsyvä jatkaa kasvuaan lapsuusiän hidastuvalla kasvunopeudella ja 
näyttää taittavan kasvuaan alaspäin. 

 

5.1.1 Pituuden mittaus ja kasvukäyrästöt 

Kunnolliset välineet ja oikeaoppinen mittaustekniikka ovat kasvun seurannan perusedelly-
tyksiä (ks. kuvat menetelmäkäsikirjasta s.20-21). 
 
 
Käyrästöjen tulkinta (ks. s. 22-24)                                                                                                          

 Jos merkintä viittaa kasvun taittumiseen, on ensin tarkistettava mittaustulos ja käy-
rästömerkintä.                                                                                               

 Tihennettyjen kasvukontrollien varmentama muutos kasvussa edellyttää kasvuhäi-
riön selvitystä ja koko terveydentila arviointia.                                                                               

 Pituuden ja painon samanaikainen muuttuminen viittaa usein sairauteen. 
 Toistetussa pituuskontrolleissa todettu seularajan rikkoontuminen on indikaatio eri-

koissairaanhoidon konsultaatioon, vaikka perusterveydenhuollon tutkimusten tulok-
set olisivatkin normaalit. 

 
Tulkinnassa huomioitava:  
Murrosiässä seulontasäännöt eivät toimi. Kasvu tulee suhteuttaa murrosiän kehitykseen ja 
nuoren kokonaistilanteeseen. 
 
 

5.1.2 Kasvukäyrästön pituus- ja painoseula  

Ohjeistus perustuu vanhoihin kasvukäyriin. THL:n ohjeistus koskee uusia käyriä, emme 
ole muuttaneet tätä tekstiä (Ks. menetelmäkäsikirjan sivut s.22-29). 
 
Pituusseula 
Pituusseula rikkoontuu, jos suhteellinen pituus poikkeaa vähintään ±2.3 SD:tä odotuspi-
tuudesta tai ±2.7 SD:tä iän mukaisesta keskipituudesta silloin, kun odotuspituus ei ole tie-
dossa. Pituusseula rikkoontuu myös, jos suhteellisen pituuden muutos tietyssä ajassa ylit-
tää sallitun muutoksen rajat. 
 

 

Suhteellisen pituuden sallitun muutoksen rajat (SD) 7–12-vuotiaille  
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Ikä, v Edeltävän 1 v aikana Edeltävän 3 v aikana Edeltävän 5 v aikana 

Rajat suhteellisen pituuden muutokselle (vähentymälle ja lisääntymälle on annettu rivin 
ilmoittamaa tarkasteluikää edeltävälle ajanjaksolle, jonka pituus on kunkin sarakkeen ot-
sikkona.) 

7 0.9 1.1 1.7 

8 0.7 0.9 1.4 

9 0.6 0.9 1.3 

10 0.6 0.9 1.3 

11 0.7 1.0 1.3 

 
 
Painon mittaus 
Mittausohjeet: 
Lapsella voi olla pikkuhousut tai kevyt alusasu päällä painon mittaamisen ajan. Tarkiste-
taan, että lapsi seisoo keskellä vaakaa, paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Paino merki-
tään vaa`an tarkkuudella. 
 
Painoseula  
Painoseula rikkoontuu, jos pituuspaino poikkeaa liikaa pituutta vastaavasta keskipainosta 
tai jos pituuspainon muutos ylittää sallitun muutoksen rajat 
 
 
 

Suhteellisen painon sallitut rajat (%)  

Pituus, cm 50–120 130–150 160–170 

        – 15 20 25 

        + 20 25 30 

 
Suhteellisen painon sallitun muutoksen rajat (%) alle 150 cm:n pituisille  

Pituus, 
cm 

Edeltävän 5 cm 
pituuskasvun ai-
kana 

Edeltävän 5 cm 
pituuskasvun ai-
kana 

Edeltävän 20 cm 
pituuskasvun ai-
kana 

Edeltävän 20 cm 
pituuskasvun ai-
kana 

Miinusmerkkiset sarakkeet osoittavat vähentymärajoja ja plusmerkkiset sarakkeet lisään-
tymärajoja sarakkeen ilmoittamia pituuksia edeltävän 5 cm ja 20 cm pituuskasvun aikana. 

110 – 10 + 12 – 16 + 18 

120 – 12 + 14 – 16 + 18 

130 – 14 + 16 – 18 + 20 

140 – 14 + 16 – 20 + 22 

150 – 14 + 16 – 20 + 22 
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5.2 Kouluikäisen lapsen ja nuoren painonhallinnan hoito-ohjelma: 

 
 
Vyötärön ympärysmitan mittaaminen 
 
Vyötärönympärys mittaa keskivartalolihavuutta eli vatsaonteloon kertyneen viskeraalisen 
rasvan määrää ja sen aiheuttaman insuliiniresistenssin ja valtimotaudin riskitekijöiden as-
tetta myös lapsilla ja nuorilla. Mittaus tulisi suorittaa aina kun lapsen pituuspaino indeksis-
sä on jatkuva nousu, lapsella on ylipainoa tai perheessä on suuri riski ylipainoon. 
 
Suomalaisilla lapsilla ei toistaiseksi ole vyötärönympärysmitan viitearvoja, mutta kansain-
välisissä tutkimuksissa vyötärönympäryksen ja pituuden suhdetta < 0.5 on pidetty normaa-
lina (käypä hoitosuositus, lasten lihavuus 2012). Eli esim. pituuden ollessa 150 cm, vyötä-
rönympärysmitan suositusyläraja 75 cm. 
 
Mittausohjeet: 
Mitatessa lapsi seisoo kapeassa haara-asennossa paino molemmilla jaloilla. Vyötärön 
ympärysmitta mitataan suoliluun harjanteen ja alimman kylkiluun puolivälistä. On tärkeää, 
että mittanauha on mittausta suorittaessa mahdollisimman vaakasuorassa tasossa.  
 

 

5.2.1 Syömishäiriötestaus  

 

Duodecim 2006; 122:2137–44 

Syömishäiriövaarassa olevien seulontaan perusterveydenhuollossa SCOFF-
syömishäiriöseulalla. Se koostuu viidestä kysymyksestä, jotka perustuvat laihuus- ja ah-
mimishäiriöiden keskeisiin diagnostisiin kriteereihin. Kysymysten vähäisen määrän, yksin-
kertaisen pisteytyksen ja helpon tulkittavuuden vuoksi mittaria on pidetty perusterveyden-
huoltoon ja etenkin koululaisten ja opiskelijoiden syömisongelmien seulontaan sopivana 
(Hautala ym. 2006). 
 
SCOFF kysymykset: 
1. Hallitseeko ruoka mielestäsi elämääsi? 
2. Oletko laihtunut lähiaikoina yli kuusi kiloa kolmen kuukauden aikana? 
3. Huolestuttaako sinua ajatus, ettet enää pysty hallitsemaan syömisesi määrää? 
4. Uskotko olevasi lihava, vaikka muut väittävät, että olet laiha? 
5. Yritätkö oksentaa, koska tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? 

Taulukko 1. Kliiniseen käyttöön soveltuvat suomalaisten lasten ylipainon ja lihavuuden kri-
teerit 

* Yli 2-vuotiailla lapsilla ISO-BMI (aikuista vastaava painoindeksi) kuvaa painoindeksiä, 
joka lapsella on tulevaisuudessa aikuisena, jos hänen painoindeksinsä pysyy ikätovereihin 
verrattuna samalla tasolla.  
 

Ylipaino Lihavuus 
Pituuspaino < 7 v 10–20 % > 20 % 
Pituuspaino ≥ 7 v 20–40 % > 40 % 
ISO-BMI (≥ 2 v)* 25–30 kg/m2 > 30 kg/m2 



 

 48

Vastaukset kyllä/ ei 
Cut point on 2 kyllä-vastausta, tällöin viite riskistä. 
 
 
Huomattavasti laajempi, anoreksialle ja bulimialle tyypillisiä asenteita ja käyttäytymistä kar-
toittava kysely on Eating Disorder Inventory (EDI). Potilas täyttää kyselylomakkeen itse. 
Sen avulla arvioidaan potilaan käyttäytymistä ja hänen asenteitaan ruokailua, laihdutusta 
ja omaa kehoa kohtaan sekä anoreksiaan liittyvää psykopatologiaa. Kysymyksiä on run-
saasti, joten vastausten tulkinnalle ja pisteytykselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Lisäksi 
osa kysymyksistä on käänteisiä, jolloin niiden pisteytys muuttuu. The Bulimic Inventory 
Test, Edinburgh (BITE) on potilaan täytettävä suurentunutta bulimiariskiä ja siihen liittyvää 
käyttäytymistä ja oireita mittaava asteikko. Kysely antaa kattavasti tietoa oireilusta, mutta 
sen tulkinta ei ole yksiselitteistä, sillä lomakkeessa on erikseen oireiden määrää ja niiden 
vakavuutta mittaava asteikko. 
 
 

Terveydenhoitaja ohjaa lapsen/nuoren vanhempineen lääkärille, joka kirjoittaa lähetteen 
lasten- ja nuorten poliklinikalle tarvittaessa. 
 
 

5.3 Puberteettikehityksen arviointi  

 
Kouluterveydenhoitaja arvioi kehitystä vuosittain haastattelun perusteella ja tarvittaessa 
käyttää apunaan kuvia.  Tannerin luokitus kirjataan kasvukäyrälehdelle niin, että kirjauk-
sesta ilmenee kyseessä olevan haastatteluun perustuva arvio (esimerkiksi lisätietokohtaan 
tieto ”oppilaan oma arvio” ). Laajoissa terveystarkastuksissa lääkäri suorittaa tutkimuksen 
palpoiden ja arvioi kehitystä Tannerin luokituksen mukaisesti. 
 
 Normaaliin puberteettikehitykseen liittyy laaja yksilöllinen vaihtelu, mikä on huomioitava 
tilannetta arvioitaessa. Puberteettikehityksen häiriöt on tärkeää havaita riittävän varhain, 
jotta mahdollisesti tarvittavat hoidot voitaisiin aloittaa ajoissa (esim. selvästi ennenaikaisen 
puberteetin jarrutushoito kohtuullisen loppupituuden turvaamiseksi). 
 

5.3.1 Murrosiän kehityksen poikkeavuudet 

 
Ennenaikainen puberteetti 
 
Perusterveydenhuollon tutkimukset 

 Sukuanamneesi (vanhempien pituudet ja kypsymisaikataulut, esim. äidin kuukautis-
ten alkamisikä, isän kasvutapa), yleisstatus, puberteettistatus (Tannerin G/M- ja P-
luokitus)  

Läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon ja lähetteessä edellytettävät tiedot 
 Läheteindikaatiot: M2 tai P2 ennen 8-vuoden ikää tytöillä, G2 tai P2 ennen 9-

vuoden ikää pojilla. 
 Lähetteen mukana toimitetaan lapsen aikaisemmat kasvutiedot, puberteettiasteku-

vaus sekä tiedot lapsen vanhempien aikuispituuksista ja kypsymisaikatauluista 
(esim. äidin kuukautisten alkamisikä, isän kasvutapa)  
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Viivästynyt puberteetti 
 
Perusterveydenhuollon tutkimukset 

 Sukuanamneesi (vanhempien pituudet ja kypsymisaikataulut, esim. äidin kuukautis-
ten alkamisikä, isän kasvutapa), yleisstatus, puberteettistatus (Tannerin G/M- ja P-
luokitus) 

 Hypotyreoosin ja mahasuolikanavan sairauksien poissulku (S-TSH, S-T4v, PVK, B-
LA, keliakiaseula), jollei sukuanamneesi selitä viivästynyttä puberteettia 

Läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon ja lähetteessä edellytettävät tiedot 
 Läheteindikaatiot: Murrosiän kehityksen jouduttamisen harkinta, epäily sukupuoli-

hormonien vajaaerityksestä (hypogonadismi). Viivästynyt murrosikä: tyttö ei ole 
saavuttanut M2-astetta 13.0 vuoden ikään mennessä tai poika G2-astetta 13.5 vuo-
den ikään mennessä. Jos jompikumpi vanhemmista on ollut myöhään kypsynyt, sal-
litaan vuoden lisäviivästymä edellyttäen, että mitään sairauden oireita ei ole.  

 Lähetteen mukana toimitetaan lapsen aikaisemmat kasvutiedot, puberteettiasteku-
vaus sekä tiedot lapsen vanhempien aikuispituuksista ja kypsymisaikatauluista 
(esim. äidin kuukautisten alkamisikä, isän kasvutapa)  

 
 

5.4 Ryhti ja rakenne  

 
Tuki- ja liikuntaelinoireet (TULE-oireet) ovat kouluikäisillä yleisiä, mm. selkä- ja niska-
hartiaoireet ja rintarangan oireet. Koulun fyysiseen työympäristöön kuuluu ergonomiset 
olosuhteet. Ryhti tutkitaan kouluterveydenhuollossa kaikilta oppilailta pituuden ja painon 
mittauksen yhteydessä. 
Normaali selkäranka on takaa tarkasteltuna suora. Sivulta katsoen normaaliin selkäran-
kaan kuuluu rintakehän alueella lievä kaareutuminen ulospäin ja lannerangan alueella si-
säänpäin. Skolioosissa selkärangassa on takaa katsoen havaittavissa kaareutumista. Tar-
kasteltaessa on kuitenkin huomattava, että seisoma-asento on suora ja yläraajat ovat 
symmetrisesti. Kyfoosilla tarkoitetaan selkärangan poikkeavaa taaksepäin kaareutumista. 
Syynä voi joskus kasvuiän loppuvaiheessa ilmenevää nikaman etuosan kasvuruston häi-
riötä (Scheuermanin tauti). Murrosikään kuuluvan kasvupyrähdyksen aikana kehittyy usein 
selkärangan lievää epäsymmetriaa. Toisaalta huomattava epäsymmetria/skolioosi voi ke-
hittyä kasvupyrähdyksen aikana. Kasvuiässä voi myös tulla esiin alaraajojen pituusero, 
joka saa aikaan toiminnallisen epäsymmetrian/skolioosin. 
Skolioosit, Sheuermannin tauti ja spondylolisteesi pitäisi löytää seulonnoissa jo mahdolli-
simman nuorilta koululaisilta, koska heillä niiden etenemisriski on suuri. (ks. taulukko 4 s. 
35) 
 
Koululaisella tulee olla hänen kokoonsa nähden sopivan kokoiset työpöydät ja tuolit. Li-
säksi tulee kiinnittää huomiota työn kuormittavuuteen, erityisesti staattisiin työasentoihin 
sekä muihin ergonomisiin seikkoihin (esim. koulurepun paino). Ryhdin, kehon rakenteen ja 
liikkuvuuden poikkeavuuksia tulee seuloa vuosittain ja tutkimuksiin tulee liittää myös työ-
asentojen arviointi. 
Monipuolinen liikunta estää selän rappeutumista lisäämällä välilevyjen hapenottokykyä ja 
hapetusta, lisäämällä luuston vahvistumista ja lihaskuntoa sekä nostamalla kivunsietoky-
kyä. Etenkin nopean kasvun vaiheessa liikunnan monipuolisuus on tärkeää.  
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Jos eteentaivutustestissä kylkikohouma on alle 6 astetta, seurantalinja on mahdollinen. 
Jos kylkikohouma on yli 6 astetta, lähetetään fysioterapeutille, jos kuukautiset eivät ole 
vielä alkaneet. 
Nuorten selkäkivun riskitekijöitä ovat: kasvupyrähdys, kilpaurheilu, (johon liittyy selän voi-
makkaita liikkeitä ja harjoittelua yli 15 tuntia viikossa), vähäinen liikunta kasvupyrähdyksen 
jälkeen ja mahdollisesti tupakointi. 
 
 
Ryhtitarkastus 
 
Katso ryhtitarkastuksen yhteydessä: 
 
1. Ryhti  takaa 2.  Ryhti sivulta  3. Ryhti edestä 
Pään asento Pään asento  Pään asento 
Hartiat  Hartiat                      Solisluut 
Lapaluut  Selkäranka   Suoliluut 
”Hymykuopat” Alaraajat   Polvet 
Pakarat                       Jalkaterät  
Polvitaipeet 
Akillesjänteet/nilkat/jalkaterät 
 
Selkäranka 
Kylkikolmiot 
 
Tarkastele selkärankaa eteentaivutuksen yhteydessä. Samalla saat selville, onko reisien 
takaosissa lihaskireyttä. 
 
Alaraajojen pituusero havaitaan tutkimalla suoliluuharjanteiden symmetria. Jos asym-
metriaa on, asetetaan lyhemmän raajan alle puolen senttimetrin välein paksuuntuvia mitta-
lautoja, kunnes symmetria saavutetaan. Pituusero voidaan määrittää tarkasti röntgenologi-
sin menetelmin. 
 
Kriteerit fysioterapeutille lähettämiselle: 

1. Ryhti on selvästi huono 
2. Selkeät alaraajojen pituuserot 
3. Kivuliaat jalkaterien virheasennot 
4. Oireita toistuvasti / ajoittain samassa kohdassa 
5. Ei esim. lievä, oireeton skolioosi, hartioiden vähäinen epäsymmetrisyys jne. 

Kriteerit lääkärin vastaanotolle lähettämiselle: 
1. Selvä epäsymmetria eteenpäin taivutettaessa 
2. Jalkojen pituusero > 1,5 cm 
3. Selkäkipuja toistuvasti tai selkäkivun jatkuttua yli kolme viikkoa 

 
Skolioosiröntgenkuvat otetaan keskussairaalassa. 
 
Terveydenhoitaja ohjaa oppilaan terveyskeskukseen fysioterapeutin vastaanotolle mahdol-
lisissa ongelmatapauksissa. Lähete kirjataan OPI-lehdelle kohtaan Jatkohoidon järjestä-
mistä koskevat tiedot. Lisäksi lisätään asiakas suoraan jonoon, jolloin fysioterapia ottaa 
asiakkaaseen yhteyttä. Muista tarkistaa asiakkaan yhteystiedot. 
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5.5 Näkö 

 
Seulontatutkimukset                                                                                          
Seulontatutkimuksilla tarkoitetaan koko ikäluokkaan kohdistuvia määräaikaisia tutkimuksia. 
Oppimisvaikeuksiin saattaa liittyä korjausta vaativia näkemisen häiriöitä. Siksi lukilapset ja 
muut oppimisvaikeuksista kärsivät kuuluvat erityisen seurannan piiriin. 
 

5.5.1  Näön tutkiminen 

 
 
Näön tarkkuuden tutkiminen 

o 1., 5. ja 8. luokkien oppilaat 
o Tarvittaessa koulujen uudet oppilaat 
o Aina kun oppilas/opettaja/vanhempi tai muu, epäilee näön heikentymistä tai oppi-

laalla on silmiin liittyvää oireilua. Myös oppimisvaikeuksissa tai toistuvassa päänsä-
rystä kärsittäessä on näön tutkimus usein aiheellinen. 

o Oppilailta tutkitaan aina kauko- ja lähinäkö 
 
 
Näön mittaamisen välineet 
Näöntarkkuuden mittaamisessa käytetään kansainvälisen suosituksen mukaisia testejä, 
jotka ovat rakenteeltaan selkeästi joko rivitestejä tai yksittäisten symbolien testejä. Oikea 
etäisyys tulee varmistaa mittaamalla. E-taulu tai 15 rivin lea-symbols/numerotesti. Rivivälit 
ja etäisyydet tulee olla sama aina kuin alemman ja ylemmän rivin korkeus ja leveys. 
Lähinäkö tutkitaan rivitestillä: Lea-symbolit/numerot tai lukutestillä. 
Ohjeita: http://www.lea-test.fi/su/neuvola/nkth/nkth1.html 
Värinäön seulonta tutkitaan Ishiharan värinäkötaululla ja jatkotutkimus Panel D15 testillä. 
 
 
Ensimmäisen luokan näköseula 
Ensimmäisen luokan seulontatutkimus poikkeaa muista näköseuloista siinä, että silloin 
havaittu toiminnallinen heikkonäköisyys saattaa vielä olla hoidettavissa. Ensimmäisen luo-
kan seulontatutkimus kannattaa siksi tehdä kohta koulun alkaessa, jollei tutkimusta ole 
tehty keväällä tai kesällä neuvolassa.  
 
 
5. ja 8. luokan näköseula ja tarvittavat muiden luokkien näöntarkastukset  
Näiden näköseulojen tarkoituksena on etsiä taitto- ja asentovirheitä, jotka saattaisivat häiri-
tä koulunkäyntiä. Seulan tarkoituksena ei ole sairauksien etsiminen. Jos seulaan tarttuu 
joku, jonka näöntarkkuus on alentunut oireettoman sairauden takia, on kyseessä harvinai-
nen sattuma.  
 
TESTAUSTILANNE 
 

 Mittaus tutkimus tehdään hyvässä ja muuttumattomassa valaistuksessa. Valon hei-
jastukset tulee poissulkea. 

 Näöntarkkuus mitataan ensin kauas katsoessa.  
 Ensin tutkitaan näön tarkkuudet kummastakin silmästä ja lopuksi yhteisnäkö. 
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  Mikäli oppilaalla on käytössä yleislasit, tutkitaan säkä kauko- että lähinäöntarkkuus 
lasien kanssa. Lukulasien kanssa tutkitaan kaukonäkö ilman laseja ja lähinäkö luku-
lasien avulla. 8.LK tarkastus tehdään aina  sekä laseilla että ilman laseja. 

 LEA-symbolitaulut on mitoitettu 3 metrin tutkimusetäisyydelle.  
 Silmän peittämiseen voidaan käyttää esim. ”merirosvolappua”. Silmää ei saa pai-

naa. 

 

5.5.2 Näöntarkkuuden merkitseminen 

 
Näön tarkkuus kirjataan näkö lehdelle omiin sarakkeisiinsa. Näöntarkkuusarvoksi merki-
tään sen rivin arvo, jolta lapsi on nähnyt yli puolet. 
Jos lapsi ei näe taulun suurintakaan kuviota, hän saa kävellä kohti taulua askel kerrallaan, 
ja mitataan, miltä etäisyydeltä hän näkee ylimmän rivin. Tulos merkitään 0.1/...m. Jos ylin 
rivi ei näy miltään etäisyydeltä, on lapsen näkö joko "käden liikkeiden tajua" =kl tai "valon 
tajua", valon projektio on oikein tai väärin. 0 merkitsee täysin sokeaa silmää.  
 
Normaalinäköisten, laseja käyttävien lasten näköä EI tarvitse kontrolloida koululla vuosit-
tain. Lasien "vuosikontrolleja" ei tehdä, keskimääräinen kontrollien väliaika on runsas puo-
litoista vuotta. Silmälasien kontrollit ja hoito eivät kuulu kansanterveystyöhön, vaan ovat 
perheelle kuuluvaa lapsen asioiden hoitoa. Silmälääkärikäynneistä on hyvä kysyä, ja kirja-
ta näkö lehdelle. 
 
Koulusta lähetettynä ensimmäinen optikon suorittama tutkimus on maksuton. Alle 8-
vuotiaat lähetetään aina silmälääkärille, johon annetaan maksusitoumus (lähete toimii 
maksusitoumuksena). Näkö lehdelle kirjataan, että lähete on tehty. 
 
Kriteerit näön tutkimukseen lähettämiselle 

 Kaukonäkö: yksittäisen silmän erikseen tutkittu näöntarkkuus jää alle 0.8. 
 Lähinäkö: Yksittäisen silmän erikseen tutkittu näöntarkkuus jää alle 0.63. 
 tai silmien näöntarkkuudessa on yli rivin ero sekä kauko-, että lähinäöntestissä. 
 Havaittu karsastus; jo aikaisemmin tutkituista lähetetään vain silmälääkärin uusinta-

tutkimukseen määräämät oppilaat 
 Silmävaivat ja päänsärky, jotka ilmeisesti liittyvät lukemiseen tai muuhun lähityöhön 

esim. käsitöihin, vaikka näöntarkkuus olisikin normaali. Jos oppilas on jo ollut silmä-
lääkärin tutkimuksessa, eikä vaivojen ole todettu olevan silmäperäisiä, ei häntä ole 
syytä lähettää toistuvasti ilman erityistä aihetta. 

 Muut hoitamattomat, näkyvät silmäviat. 
 
 
Värinäön tutkiminen (ks. 69-71) 
 
Värinäköä tutkitaan koululaisilta värinäön häiriöiden toteamiseksi. Puna-vihervärinäön 
heikkous on perinnöllinen X-kromosomiin sidottu häiriö, joka on tavallisempi miehillä  
( n.8 %) kuin naisilla (n. 0,5 % ). Seulonta tehdään 7-luokalla, koska se tulee tehdä ennen 
ammatinvalintaa.  
 
Värinäön tutkiminen tehdään pseudoisokromaattisella Ishiharan-taulustolla. Testaus suori-
tetaan päivänvalossa välttäen suoraa auringonpaistetta. Tutkimus tehdään istuen ja tutkit-
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tava katsoo testitauluja molemmilla silmillä yhtä aikaa. Tutkittava käyttää testin aikana 
omia silmälaseja. 

 

5.5.3 Värinäön jatkotestaus 

 
Terveydenhoitajat on koulutettu värinäkötestausten suorittamiseen (seulonta ja jatkotesta-
us).  
 
Ishihara’s-värinäkötestin perusteella kouluterveydenhoitaja ottaa oppilaan tarvittaessa jat-
kotestaukseen. Kouluterveydenhoitaja tekee tällöin oppilaalle myös visustestin ja merkit-
see tuloksen näkölehdelle, sekä tekee Panel D- 15 testin.  
Värinäkötestauksen tulos kirjataan näkölehdelle. Testaajat antavat palautteen suullisesti ja 
kirjallisesti oppilaalle. (erillinen lomake) 
 

5.6 Kuulo 

 
Kuulon tutkiminen  
 
Tehdään 1. ja 8. luokalla.  Muuten tarvittaessa tai lääkärin ohjeen mukaisesti. 
 
   
Tutkimus tehdään audiometrillä 20 dB  (250Hz – 8000 Hz, 6000Hz ei tarvitse testata) 
 
 
Kuulon tutkimuksen suorittaminen audiometrillä: 
 Tutkimus tehdään rauhallisessa ympäristössä vain tutkija ja tutkittava sekä mahdol-

lisesti huoltaja saavat olla samassa huoneessa 
 Oppilas istuu selin audiometriin ja tutkijaan 
 Kuulokkeet asetetaan huolellisesti korville, mahdolliset hiuspannat ja korvakorut 

poistetaan 
 Aloitetaan tutkimalla ensin oikean korvan kuulo: 1000 Hz – 2000 Hz – 4000 Hz – 

8000 Hz – 1000 Hz – 500 Hz – 250 Hz, sitten vasemman korvan kuulo samassa 
järjestyksessä 

 Jos kuulo on alentunut, varmistetaan, ettei oppilaalla ole ”flunssaa” tai vahatulppaa 
korvakäytävissä ja kontrolloidaan tarvittaessa (koululla tai neuvolassa) 

 Jos kuulo on 30 dB tai alle puhealueella (500 Hz – 1000 Hz – 2000 Hz) oppilas oh-
jataan lääkäriin 

 Jos kuulo on 25 dB jollain taajuudella, kontrolloi vuoden kuluttua 
 
Tarvittaessa oppilas lähetetään tarkempiin tutkimuksiin Satks:n korvapoliklinikalle. Ennen 
korvapoliklinikalle lähettämistä oppilaan kuulo tutkitaan terveyskeskuksen eriössä. Ensim-
mäinen käynti Satks:n korvapoliklinikalla on oppilaalle maksuton. 
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5.7 Rokotukset 

 
Rokotusohjelman mukaisesti. Rokotuksiin pyydetään molempien vanhempien ja oppilaan 
lupa. Lupa/ei lupaa kirjataan kouluterveydenhuollon perustiedot lehdelle kohtaan huomioi-
tavaa. 
  
Vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneille annetaan 10 vuoden välein dtap-tehosterokote 
(jäykkäkouristus, hinkuyskä, kurkkumätä ). Suosituksena olisi jatkossa, että se annettaisiin 
7 luokan tarkastuksen yhteydessä, mutta jokainen voi määritellä ajankohdan koulukohtai-
sesti. 
Vuoden 2013 aloitettiin 12–15 vuotiaiden tyttöjen HPV-rokotukset. Ensimmäisestä roko-
tuksesta, pistetään sarjan toinen rokote 1kk kuluttua ja kolmas 6kk kuluttua. Ensisijaisesti 
nuori päättää tämän rokotteen laittamisesta itse, vanhempien mielipide kysytään. 
 
 

5.8 Verenpaine 

Kouluterveydenhuollossa verenpaine mitataan vähintään laajoissa määräaikaisissa terve-
ystarkastuksissa. Mikäli verenpainetasot ovat hyvin lähellä seulontarajoja, tulisi veren-
painetta seurata vuosittain. 
 
Essentielli verenpainetauti on lapsuus- ja nuoruusiällä harvinainen. Kohonneen verenpai-
neen taustalta pitääkin etsiä sekundaarista syytä (munuaissairaus, aortan koarktaatio, en-
dokriiniset syyt, kohonnut aivopaine jne.). Lapselle tai nuorelle ei saa aloittaa veren-
painelääkitystä ilman keskussairaalassa suoritettuja etiologisia tutkimuksia.  
 
Lapsi on lähetettävä erikoislääkärin tutkimuksiin, jos lapselta mitatut verenpainearvot ylit-
tävät seurannassa toistetusti seulontarajat. 
 
Lasten/nuorten verenpaineen seulontarajat: 
 
 elintapakartoitus ja –ohjaus erikoislääkärille 
6-10v. 115/75   125/85 
11-18v. 120/80   140/90 
 
 
Verenpaineen mittaaminen 
Luotettava tieto verenpainearvosta on perusedellytys arvioitaessa verenpaineen merkitys-
tä riskitekijänä. Verenpaine on jatkuvasti muuttuva suure, ja saatuihin arvoihin vaikuttavat 
verenpaineen todellinen fysiologinen vaihtelu ja mittaustekniikasta johtuva epätarkkuus. 
Saatujen tulosten toistettavuuteen voidaan vaikuttaa oleellisesti oikealla mittaustekniikalla. 
Oikean kokoinen mansetti on yksi tärkeimmistä mittaustulokseen vaikuttavista tekijöistä. 
Liian isolla mansetilla mitatut verenpainearvot ovat liian pieniä ja liian pienellä mansetilla 
mitatut liian suuria. Liian pieni mansetti aiheuttaa suuremman virheen kuin liian iso.  
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5.9 Hemoglobiini 

 
Varsinaissuomen sairaanhoitopiirin (TYKS) kansalliset veren hemoglobiinin viitearvot ED-
TA- verestä: 

 
   
           
 
 
           
   
   

 
 
Lasten ja nuorten hemoglobiinin viitearvot sormenpäästä mitattaessa ovat n. 3-4 % korke-
ammat kuin EDTA-veren. 
 
Lasten/nuorten hemoglobiinin viitearvot sormenpäästä mitaten 
HemoCue Hb 201+ - mittarin suositus 

5–10 121–155 g/l 

10–15 124–160 g/l 

Naiset 15- 121–160 g/l 

Miehet 15- 139–173 g/l 
 
Kuntayhtymän kouluissa suurimmassa osassa on käytössä HemoCue Hb 201+ -mittari. 
Joitakin muitakin mittareita on käytössä. Kouluterveydenhoitajan tulee tutustua laitekohtai-
siin mittaus- ja kalibrointiohjeisiin. 
 
 
 
 

6 YHTEISTYÖTAHOT JA PALVELUIHIN OHJAUTUMINEN 

 

6.1 Opiskeluhuolto 

 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyk-
siä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Koulussa opiskelijahuolto on kaikkien kouluyh-
teisössä työskentelevien ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. 
 
Opiskeluhuollon tehtävänä 

- kehittää oppimisympäristöä ja vahvistaa yhteisöllistä toimintatapaa  
- edistää myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä  
- tarvittaessa puuttua ilmeneviin ongelmiin  
- kehittää, seurata ja arvioida koko yhteisön hyvinvointia  

3-9v          110 - 149 g/l 
10-12v pojat 110 - 152 g/l 
10-12v tytöt 118 - 148 g/l 
13-15v pojat 119 - 164 g/l  
13-15v tytöt 118 - 148 g/l 
>15v miehet 134 - 167 g/l 
>15v naiset 117 - 155 g/l 
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- seurata jokaisen opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tu-
kea opiskelijaa ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhdessä 
huoltajan kanssa  

- huolehtia siitä, että opiskelijan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvät 
tarpeet huomioidaan koulun arjessa. 

 

6.2 Opiskeluhuoltoryhmät 

 
Opiskeluhuollossa toimii kolme monialaista Oppilashuoltoryhmää. 
 

 
 
 
 
 

6.2.1 Oppilashuollon ohjausryhmä 

 
Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämi-
sestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskelijahuollon ohjausryhmä. 
Opiskelijahuollon ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjes-
täjän yhteinen taikka sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä. 
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Opiskelijahuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen opiskelijahuollon 
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut teh-
tävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai 
useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman kou-
lutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskelijahuol-
lon ohjausryhmä. 
 
 

6.2.2 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

 
Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla ediste-
tään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja 
seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvalli-
suutta ja esteettömyyttä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 §) 
 
Yhteisöllisen opiskelijahuollon lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuul-
luksi tuleminen. Toteuttamisessa otetaan huomioon lapsen/nuoren itsenäisyyden tukemi-
nen että huoltajien osallistuminen. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä otetaan 
huomioon yhteistyö myös kunnan muiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  
 
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän koolle kutsujana toimii usein rehtori tai muu opetuksen 
järjestäjän nimeämä edustaja. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee 
kunnittain. Ryhmään kuuluu usein rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, 
sos.toimi, vanhempainyhdistyksen edustaja, erityisopettaja, opo sekä oppilaiden edustaja. 
Terveydenhuollon tehtävä on toimia ryhmässä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asian-
tuntijana. 

 

6.2.3 Yksilökohtainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä 

 
 
Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryh-
män tuen tarpeen selvittämiseksi ja tarvittavien palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa 
usein rehtori oppilashuollon palvelujen edustajan ehdotuksesta, jolle asia työtehtävien pe-
rusteella kuuluu. Rehtori toimii usein myös puheenjohtajana. Asiantuntijaryhmään voidaan 
nimetä jäsenet yhdessä oppilaan ja/tai vanhemman kanssa. Ryhmä järjestetään aina vain 
oppilaan ja/tai vanhemman kirjallisella suostumuksella. 
 
Asiantuntijoina ryhmässä vanhempien/lapsen lisäksi voivat olla opettaja, terveydenhoitaja, 
lääkäri, kuraattori, psykologi, sosiaalitoimi, esh ja muut hoitotahot. 
 
Terveydenhuollon tehtävänä toimia terveydenhuollon asiantuntijana.  Kouluterveydenhuol-
lolla on kokonaisvastuu oppilaan terveydenhuollosta ja sen vaikutuksista oppilaan opiske-
luun ja kokonaisvaltaiseen tilanteeseen.  
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6.2 Psykososiaaliset palvelut 

 
Psykososiaalisia palveluja tarjotaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä 
sekä kuntien perusturvan sosiaali- ja sivistystoimessa kuraattoripalveluina. Kuntayhtymän 
palvelut ovat lapsi- ja perhepalveluiden palvelualalla perheneuvolassa alle 16-vuotiaille 
tarjottavat palvelut sekä terveys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualalla tarjottavat psy-
kososiaaliset palvelut. Nuorten palvelut on tarkoitettu yli 16-vuotiaille alueen asukkaille ja 
tarvittaessa myös muiden kuntien oppilaille.  
 
 
LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET HOITOVERKOT 
 
    
 
    
       
          
 
 
 
 
       
   
 

6.2.1 Koulukuraattorit  

 

Koulukuraattori: 

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalityöntekijä, jonka perustehtävänä on 
edistää sosiaalista hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, 
hänen vanhempiensa, kouluyhteisön sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja mui-
den tahojen kanssa. 
 
Oppilas, vanhemmat tai opettajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, kun ongelmia il-
menee koulussa, kotona tai vapaa-aikana. Kuraattorilta voi kysyä neuvoa vastaanottoai-
kana ilman ajanvarausta tai puhelimitse koulunkäynti- tai keskittymisvaikeuksista, koulun 
vaihtamisesta, poissaoloista, kiusaamisesta, harrastuksista jne. 
 

KOULUTOIMI  KSTHKY 
(perustasonpalvelut) 

- koulut (oppilashuoltotyöryhmät) 
- koulukuraattorit 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
- lastensuojelu 
- perheneuvola (alle 16v.) 
- psykologipalvelut  

Terveyspalvelut 
- koulu- ja opiskelija- 
   terveydenhuolto 
- avoterveydenhuollon lääkärit  

NUORTEN  ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ / 
(perustason erityispalvelut) 

NUORISOPSYKIATRIAN 
POLIKLINIKKA JA 

OSASTOHOITO  
( erikoissairaanhoito) 

LASTENPSYKIATRIAN 
POLIKLINIKKA JA 

OSASTOHOITO  
( erikoissairaanhoito) 
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Koulukuraattorin oppilaskohtainen työ: 

- terapeuttisluonteinen keskustelu 
- perheen tukeminen 
- kokonaistilanteen arviointi 
- ohjaus ja neuvonta 
- koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus, on sivistystoimen työntekijä. 

 

Harjavalta:  

Alakoulut 
Keskustan koulu, Myllykatu 3 A-C, 29200 Harjavalta.  
Pirkkalan koulu, Rantalankatu 1, 29200 Harjavalta 
Puh.numero 044 4325319.  
 
Yläkoulut 
Keskustan yläkoulu, Myllykatu 3, 29200 Harjavalta 
Puh.numero 044 432 5311 
 
 
Kokemäki:  
Kokemäen alakoulut, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki P. 040 488 6119 
Kokemäen yhteiskoulu, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki. P. 040 4886 142. 
 
Nakkila: Nakkilan koulut p.044 747 5943 
Sähköpostiosoite: tainak.raitanen@nakkila.fi 
 
Luvia: Luvian koulu, Kirkkotie 18, 29100 Luvia. Puh. numero 040 7127717. 
 
Eurajoki: Sosiaaliohjaaja p. 044 312 4822 
 
 

6.2.2 Perheneuvola 

 
Perheneuvola on lasten, nuorten ja perheiden tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut toimi-
piste, missä on moniammatillinen työote: psykologinen, sosiaalinen ja lääketieteellinen  
neuvonta, ohjaus, tutkimus, terapia ja kuntoutus. Painopiste on perhekeskeisessä asiakas-
työssä. Perheneuvolaan tullaan ajanvarauksen perusteella. Lähettävän tahon ja muiden 
asianosaisten kanssa tehdään yhteistyötä tarvittaessa. 
 
Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 §:n mukaan kunnan on huolehdittava mmm. kasvatus- ja 
perheneuvonnan järjestämisestä. Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-
avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää 
sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa (19 §). 
 
Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 8 §:n mukaan kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä 
on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä järjestämällä 
 

- ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämän 
ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä 
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- tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongel-
missa 

Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei 
tarvita. Perheneuvolan henkilökunnan yhteystiedot kpl 3.2.3 

 

 

6.2.3 Koulupsykologi 

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimykse-
nä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset op-
pimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunniste-
taan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Koulupsykologi pyrkii 
olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Hän voi toimia oppilashuol-
lossa terveydenhuollon asiantuntijana.  

Koulupsykologin työskentelyn kesto kouluikäisillä voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista 
pitkäaikaisempaan tukikontaktiin. 

Koulupsykologin työskentelytapoina ovat mm.: 

 keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa 
 psykologisten tutkimusten, arviointien, selvittelyiden ja lausuntojen laatiminen 
 yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan tarvitseman tuen suunnittelus-

sa 
 oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia 
 vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen esim. terveyden-

huollon kanssa 
 tarvittaessa osallistuminen psykologian asiantuntijana hyvinvointityöryhmän toimin-

taan sekä tarpeen mukaan yksittäisiä oppilaita tai oppilasryhmiä koskevaan oppi-
lashuollolliseen toimintaan. 

 
Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologi-
palveluihin voi tulla opettajilta, terveydenhoitajilta, koululääkäriltä, sosiaalitoimesta tai mui-
ta tahoilta. Ajanvaraus puhelimitse vanhempien soittamana perheneuvolaan. 
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 Perheneuvolaan hakeutuminen 
  

 

 

 
 
 
Alkupalaverissa on mukana myös ohjaava taho tai tiedot ohjaavalta taholta puheli-
mitse tai kirjallisena. Tehdään suunnitelma (4-5 arvio/tutkimuskäyntiä).  Palaute an-
netaan vanhemmille sekä ohjaavalle taholle. Tehdään toimenpide/hoitosuunnitelma 
(ohjaus- ja neuvonta, yksilö- pari- tai perheterapia tai verkostoterapia). Annetaan 
suositus muista tukitoimista tai jatkotutkimuksista ja mahdollisuus perheneuvolan 
lasten- ja nuorisopsykiatrin arvioon. 
 
 
 
 

HOITOJAKSO PÄÄTTYY SUUNNITELLUSTI TAI JATKOHOITO 
 
 

6.2.4   NUPO (Nuorisopsykiatrinen poliklinikka) 

 
- sairaanhoitopiirin alaista toimintaa 
- asiakkaat ohjatuvat NUPO:lle lääkärin lähetteellä Nuorten vastaanotto-ryhmän ja ar-

vioinnin kautta 
- Nuorten vastaanottoryhmän ja NUPO:n keskinäinen asiakaspalaveri kerran viikossa 

 
 

6.2.5 Nuorten asiakasyhteistyöryhmä 

 
Harjavallassa toimii asiakasyhteistyöryhmä 15 – 22-vuotiaille harjavaltalaisille, kokemäke-
läisille, nakkilalaisille, eurajokelaisille ja luvialaisille nuorille. KSTHKY:n ryhmän edustuk-
seen kuuluvat perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, opetustoimi, Kela, työ- ja elinkeinotoi-

MUIDEN OHJAAMAT 
sosiaalitoimi, koulutoimi ja terveystoimi 
ja muut tahot 
Kouluterveydenhoitaja ohjaa määräaikais-
ten terveystarkastusten yhteydessä tehty-
jen mielialaseulojen ja keskustelussa il-
menneiden huolien pohjalta 

OMA ALOITE  
vanhempien aloite, huoli lapsesta, perhe-
kriisit, parisuhteen kriisit ym. Vastaanotolle 
pääsee ilman lähetettä 
 
 

AJANVARAUS JA PUHELINNEUVONTA 
 
klo: 11.30–12.00 arkisin 
psykologit    sosiaalityöntekijät 
puh. 044 450 3232 S. Suomalainen-Salo   puh. 044 450 3239 R. Miika 
puh. 044 450 3239 T. Vähäsalo      puh. 044 450 3234 M. Savolainen 
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misto sekä erikoissairaanhoito. Ryhmään voidaan kutsua myös muita yhteistyötahoja. 
Toimintaa ohjaa Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003.  
 
 
Asiakasyhteistyöryhmän tavoitteet ja tehtävät  
 
Ryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuorta saa-
maan hänen tarvitsemansa palvelut. Ryhmä käsittelee yksittäisen nuoren asioita, sekä 
seuraa ja edistää nuorten palvelujen toteutumista, arvioi kohderyhmän tilannetta, sopii yh-
dessä järjestettävistä palveluista ja vastuunjaosta niiden toteuttamiseksi, kehittää ja tekee 
aloitteita.  
 
Kohderyhmä  
 
• Nuoret, jotka tarvitsevat ja hyötyvät laajasta tuesta perusopetuksen päättövaiheessa, 
siirtyessään ja kiinnittyessään jatko-opintoihin  
• Nuoret, jotka uhkaavat pudota opetuksen piiristä  
• Jatko-opintojen aikana laajaa tukea tarvitsevat  
• Erityisopetuksessa olevien nuorten jatkopolkujen selvittely  
• Vailla opiskelu- tai työpaikkaa jääneet, koulunsa/opintonsa keskeyttäneet nuoret, jotka 
ovat vaarassa syrjäytyä  
• Ns. ”harmaan alueen” nuoret  
 
Nuoren vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia syitä, esim. puutteelliset sosiaaliset taidot, 
päihteiden  
käyttö, somaattiset tai psyykkiset sairaudet tai erilaisten ongelmien kasautuminen.  
 
Asiakasyhteistyöryhmän asiakkaaksi ohjaaminen  
 
Ryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä. Mikä tahansa nuoren asioita hoitava viranomais-
/yhteistyötaho (esim. koulu, sosiaali- tai terveydenhuolto, kolmas sektori) voi tehdä aloit-
teen asian käsittelemiseksi. Lähettävä taho laatii lähetteen yhdessä nuoren kanssa ja nuo-
ri antaa kirjallisen suostumuksensa asiansa käsittelyyn. Suostumus/lähete postitetaan 
asiakasyhteistyöryhmän sihteerille, joka lähettää kutsun asian käsittelyyn osallistuville ta-
hoille. Lähettävä taho nimeää tukihenkilön (tukihenkilöparin), joka osallistuu nuoren asian 
käsittelyyn ja esittelee ryhmälle asian. Nuori voi halutessaan osallistua asiansa käsittelyyn, 
samoin hänen huoltajansa tai läheisensä, mikäli siitä on nuoren suostumus kirjallisena.  
 
 
Yhteyshenkilö: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Nuorten asiakasyhteis-
työryhmä/kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala, Koulukatu 2, 29100 Harjavalta. Puh. 044 
9067 558 
 
Lähettävä taho täyttää lähetteen sähköisesti, Lähete ja suostumus nuorten asiakastyö-
ryhmään: 
http://www.ksthky.fi/erityispalvelut/kuntoutusohjaaja/nuortenasiakasyhteistyoryhma 
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6.2.6 Nuorten päihdepalvelut 

 
Päihdepalvelujen lähtökohtana on, että päihteiden käyttöön ja siihen liittyviin ongelmiin 
vastataan kaikilla palvelujen tasoilla mahdollisimman varhain ja tarjotaan aktiivisesti tietoa, 
tukea ja apua. Kouluterveydenhuolto vastaa omalta osaltaan päihdeongelmien varhaisesta 
toteamisesta ja hoidosta.  
Osaamiseen kuuluu: 
• kyky ottaa puheeksi päihteiden käyttö 
• erilaisten hoito- ja interventiovaihtoehtojen tuntemus 
• taito ohjata asiakas tarpeen mukaisten päihdehuollon erityispalvelujen 
piiriin 
 
Jokaisesta alaikäisen päihteidenkäytöstä tulee tehdä aina lastensuojeluilmoitus. 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä päihdenuoret ohjataan ensisijaisesti 
ilmoituksen kautta perusturvan sosiaalihuollon asiakkaaksi. Yhteistyökumppaneita ovat 
myös etsivänuorisotyöntekijät sekä nuorten asiakasyhteistyöryhmät. Ala-ikäisen lapsen ja 
nuoren kanssa toimitaan aina yhdessä lapsen vanhempien/huoltajien kanssa. 16 vuotta 
täyttäneet voivat käyttää myös A-klinikan palveluita. 

 
 

6.2.7 Etsivä nuorisotyö 

  
- tarkoitettu 15 – 29-vuotiaille 
- ongelmat voivat olla mm. koulunkäyntiin, aikuistumiseen, mielenterveyteen ja ih-

missuhteisiin liittyvää. Tavoitteena on etsiä nuorelle polkuja koulutukseen ja työ-
elämään sekä tukea elämänhallinnan kehittymistä. 

- lähetettä ei tarvita 
 
Eurajoki: Tuomas Keskimäki, p. 044 431 2507 
Harjavalta: Kirsi Mäkinen p. 044 4325 356 
Kokemäki: Tiia Laine p. 040 488 6169 
Nakkila: Petteri Salonen p. 044 747 5918 

 

6.3 Puheterapeutin palvelut 

 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä tarjoaa puheterapeutin palveluja kou-
luikäisille. Kuntayhtymässä työskentelee kolme puheterapeuttia. 
Puheterapeutin vastaanotolle pääsee lähetteellä (lääkärit, neuvolaterveydenhoitajat, psy-
kologi tms.) tai ottamalla suoraan yhteyttä paikkakunnan terveyskeskuspuheterapeuttiin. 
 

Puheterapeutin vastaanotto: Harjavallan terveysasema, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta. 
Puhelinnumero 0444 50 3235. Puhelinaika ma-to klo 11.45–12.15. 
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6.4 Ravitsemusterapeutin palvelut   

Kuntayhtymä käyttää sairaanhoitopiirin ravitsemusterapia palveluita. Satakunnan keskus-
sairaala, Sairaalantie 3, 28500 Pori. 
 
Ravitsemusterapeutin vastaanotolle päästäkseen asiakas tarvitsee lähetteen lääkäriltä. 
Diagnosoidut Keliakiaa ja Maitoallergiaa sairastavat lapset voi ohjata varaamaan suoraan 
ajan ravitsemusterapeutilta.  
 
Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ravitsemusohjausta perheelle tai nuorelle esitieto-
jen ja anamneesin pohjalta. Käynnillä kartoitetaan nykyinen ruokavalio. Ohjauksessa käy-
dään läpi erityisruokavalion toteuttaminen ja/tai keskustellaan muutostarpeista ja sovitaan 
yhdessä tavoitteet.  
 
 
 
Ravitsemusterapeutin ohjaukseen lähetettävät lapset vanhempineen ja nuoret 
 
Moniruoka-allergiset tai allerginen perusruoka-aineelle (maito ja vilja) 
Lihavat: pituuspaino vähintään 40 % tai BMI vähintään 30 
Nuorten syömishäiriöt 
Huonosti syövät/kasvavat lapset 
Kasvisruokavalio 
Nuoret vatsavaivaiset esim. keliakia ja ärtynyt paksusuoli 
Tyypin 2 diabeetikot 
Kohonneet veren rasva-arvot tai verenpaine 
Tahattomasti laihtuneet nuoret 
 
 
 
 

6.5 Perhesuunnitteluneuvola 

 
 
Perhesuunnitteluneuvolan palveluja: 

 seksuaaliterveys neuvonta, mm. sukupuolitautien ennaltaehkäisy 
 raskauden ehkäisyneuvonta, ehkäisyn aloitukset ja seurannat 
 kierukan asennus 
 lapsettomuuden hoidon alkututkimukset ja neuvonta 
 raskauden keskeytykseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta  

 
Kuntayhtymässä perhesuunnitteluneuvola toimii joka terveysaseman pisteessä. Tervey-
denhoitajan vastaanotto ajanavarauksella ma—pe, lääkärin vastaanotto tarpeen mukaan. 
Käynnit ovat maksuttomia.  
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Ajanvaraus ja puhelinneuvonta klo 12.00–13.00. 
 
Harjavalta TA: p. 0444 50 3134 Annaleena Hakala 
Nakkila TA: p. 0444 50 3631 Ritva Lindfors 
Kokemäki TA:  p. 0444 50 3750 Elina Konstari 
Eurajoki TA  p. 0444 50 3954 Niina Poutala 
Luvia TA  p. 044 450 35 24 Satu Willgren 

 
 

6.6 Optikko ja silmälääkäri    

 
Kriteerit näön tutkimukseen lähettämiselle ks. s.50. 

 
Koulusta lähetettynä ensimmäinen optikon suorittama tutkimus on maksuton. Optikon tar-
kastukseen riittää terveydenhoitajan lähete. Jos optikko toteaa silmälääkärin tarpeen, toi-
mii sama lähete maksusitoumuksena ensimmäiseen yhteen silmälääkärin suorittamaan 
tutkimukseen. 
HUOM! Alle 8-vuotiaat lähetetään aina suoraan silmälääkärille. 
 
Palvelut on ostettu Instrumentarium ketjulta. Toimintaa tapahtuu usealla eri paikkakunnal-
la. Harjavallan liikkeessä on myös silmälääkäripalveluja saatavilla. Huittisten näkökeskuk-
sen kanssa yhteistyö jatkuu. Kokemäellä asuvia voi opastaa Kokemäen näkökeskukseen, 
kuin myös Instrumentariumin pisteisiin. Eurajoella oppilaat voivat käyttää myös Raumalla 
sijaitsevan optikkoliike Palmu OY:n palveluita. 
 
Instrumentarium HARJAVALTA, Killankatu 2, 
Harjavalta 
020 170 8990 
 
Instrumentarium PORI, Yrjönkatu 15 
Pori 
020 1708470 
 
Instrumentarium RAUMA, Kuninkaankatu 16 
Rauma 
020 1708520 
Instrumentarium RAUMA, Valtapörssi , Valtakatu 9 -11 
Rauma 
020 170 5030 
 
Silmäoptikot Palmu OY RAUMA, Kuninkaankatu 10 
Rauma 
p. 02 - 8378 6000 
 
(Huittisten Näkökeskus) 
Kokemäen Näkökeskus, Tulkkilantie 23 
Kokemäki 
p. 02 - 546 1514 
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7 TOIMINTAOHJEET 

 

7.1 Ohjeistus terveydenhoitajan työnkuvasta kouluille ja huoltajille 

 
Kouluterveydenhoitajan työ painottuu terveystarkastuksiin, terveyden edistämiseen sekä 
muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu koulutervey-
denhuoltoon. Infektiosairaudet ja vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan tarvittaessa sairaanhoi-
tajan/ lääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa tai muussa hoitopisteessä. Oppilaan 
huoltaja vastaa ensisijaisesti sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä 
ja hoitoon viemisestä. Kun oppilas sairastuu tai joutuu tapaturman uhriksi koulumatkalla tai 
koulupäivän aikana, koulun aikuiset ovat vastuussa hänen turvallisuudestaan kunnes vas-
tuu hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Koululla sattuneiden tapaturmien ensiapu hoidetaan 
tarvittaessa kouluterveydenhuollossa. Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulupäivän aikana 
opettaja tai tarvittaessa kouluterveydenhoitaja arvioi oppilaan tilanteen ja ottaa yhteyttä 
huoltajiin. Sairas lapsi kuuluu kotihoitoon ja kouluun palataan, kun lapsi on terve. 
 
Kouluterveydenhoitajan työnkuvan selkiyttämiseksi jaetaan 1. ja 7. luokan aloittaville oppi-
laille ja heidän huoltajilleen kouluterveydenhuollon tiedote. Tällä pyritään mahdollistamaan 
asetuksen mukaisen työn aikaresursointi. 
 

7.2 Lääkkeet ja ensiapukaapit 
 
 
 
Lääkkeet: 
 
Per os lääkkeitä: 
Ibuprofeeni 400mg (Burana, ibumax tms.) 
Paracetamoli 250mg (Paratabs/Pamol F. tms.) 
Bafucin 
Antihistamiini (Histec, Cetrizin tms.) 
Anafylaksian varalta: Epipen 
         
 
Ulkoisesti: 
Silikonitaitoksia (Mepitel tms.) 
Kirvelemätön ihonpuhdistusaine (Septidin)  
Hoitava emulsiovoide, Bepanthen tms. 
Hydrokortisoni 1 % 
NaCl 0.9 
valkovaseliini 
Perusvoide, Aqualan L tms. 
Särkygeeli, Mobilat, Voltaren tms. 
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Ensiapukaapin suositeltava sisältö: 
 
Ks. koulukohtainen kartta ea-kaappien sijainnista. 
Koulun omien ensiapukaappien sisällöstä vastaa koulu. Terveydenhoitaja antaa suosituk-
set/ohjeistukset sisällöstä koulun niin halutessa. 
 
Taitokset 
Laastari 
Sideharsorullat 
Idealsiteet 
Teippi 
Mitellat 
Kylmäpakkaus 

Terveyssiteet 
Sakset 
Kuumemittari 
Haavapesu 
Paracetamol  
Hoitava emulsiovoide, Bepanthen tms. 

 
 

7.3 Koulutapaturmat  

 

Tapaturmien ennaltaehkäisyyn pyritään opiskeluterveydenhuollossa puuttumaan mm. asi-
allisten turvavälineiden (mm. pyöräilykypärä, turvavöiden käyttö ym.) käyttöä seuraamalla 
sekä muistuttamaan liikenneturvallisuudesta ja -käyttäytymisestä mm. turvallisten koulu-
matkojen suunnittelussa. Koulutapaturmien syntyä pyritään ehkäisemään myös kouluym-
päristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja 
seuranta kartoituksilla ja toimenpide-ehdotuksilla. 
 
Kouluilla tulee olla turvallisuus- ja valmiussuunnitelma. Suunniteltu ensiapuvalmius ja – 
opetussuunnitelma. Päihdeohjelma on suositeltava. 
 
 
Päivystys vastaanotto on Harjavallan terveysasemalla arkisin klo:8-21. 
puh. (02) 6773 705. 
 
Taksinumerot: 
puh. 0600 300 33 (Satakunta, Eurajoki) 
puh: 0600 300 35 (Harjavalta) 
puh: 0600 300 36 (Luvia) 
puh: 02 106 06 64 (Kokemäki) 
puh: 0600 309 666 tai 0100 85222 (Nakkila) 
 
Ambulanssi, tilataan puh 112. 
 
 

7.3.1 Alakoulut 

 
Ensiapu Opettaja/kouluterveydenhuolto: pikku nirhamat, lievät tapaturmat 
 
Hoitopaikat Terveyskeskus:  - lievät, jatkohoitoa vaativat tapaturmat 
 Keskussairaala:  - vaikeat tapaturmat 
 Hammashoitola:  - hammastapaturmat 
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Kuljetus Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi oppilaan huoltajalle kulje-
tuksen ja saattamisen järjestämiseksi. Ellei huoltajaa tavoiteta, 
oppilaan saattamisesta vastaa opettaja, kouluterveydenhoitaja tai 
joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, jolloin kuljetus vamman 
vaikeusasteesta riippuen järjestetään seuraavasti: 
 Linja-autolla, mikäli oppilaan ikä ja vamman laatu sen sallivat 
 oppilaalle annetaan meno- ja paluulippu (koulutusviraston luot-

tokuljetus) 
 Taksilla, tilattaessa ilmoitetaan, että kyseessä on koulutapa-

turma (oppilaan nimi ja koulu), jolloin taksi laskuttaa suoraan 
koulutusvirastoa (tarvitaan rehtorin suostumus tai lääkärin to-
distus)  

 Ambulanssilla, puh. 112 
tilattaessa ilmoitetaan, että kyseessä on koulutapaturma 

 
Lomakkeet koulutusvirastoon: 

 ilmoitus oppilaan kuljettamisesta taksilla 
 kaikki tapaturmaan liittyvät kuitit 

 
 Lähetteen ja kuljetuslomakkeen täyttää ensisijaisesti koulunkans-

listi toissijaisesti ensiavunantaja. Tapaturmailmoituksen täyttää 
tapaturman nähnyt opettaja/luokanvalvoja/koulun rehtori. 

 
Kustannukset Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa ja koulumatkalla oppi-

laalle sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. 
 
 Koulutusvirasto ei korvaa: 

 yksityisvastaanottojen palveluja 
 huoltajan ansionmenetyksiä 
 aineellisia vahinkoja 

esim. vaatteet, polkupyörät ym. 
 

Sairaustapaukset Koulussa vaikean sairauskohtauksen saanut oppilas saatetaan 
hoitoon kuten tapaturmapotilas. 

 
 

7.3.2 Yläkoulut 

 
Ensiapu Opettaja/kouluterveydenhuolto – pikku nirhamat 
 
Hoitopaikat Terveyskeskus - lievät tapaturmat 
 Keskussairaala - vaikeat tapaturmat 
 Hammashoitola - hammastapaturmat 
 
Kuljetus Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi oppilaan huoltajalle kulje-

tuksen ja saattamisen järjestämiseksi. Ellei huoltajaa tavoiteta, 
oppilaan saattamisesta vastaa opettaja, kouluterveydenhoitaja tai 
joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, jolloin kuljetus vamman 
vaikeusasteesta riippuen järjestetään seuraavasti: 
 Linja-autolla, mikäli oppilaan ikä ja vamman laatu sen sallivat 
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Oppilaalle annetaan meno- ja paluulippu (koulutusviraston 
luottokuljetus) 

 Taksilla, Tilattaessa ilmoitetaan, että kyseessä on koulutapa-
turma (oppilaan nimi ja koulu), jolloin taksi laskuttaa suoraan 
koulutusvirastoa (tarvitaan rehtorin suostumus tai lääkärin to-
distus). 

 Ambulanssilla, puh. 112 
Tilattaessa ilmoitetaan, että kyseessä on koulutapaturma 
 

Lomakkeet Hoitopaikkaan: 
 Vakuutustodistus (vakuutusyhtiön lomake), koulun kanslisti 

toimittaa 
 Koulutusvirastoon: 

 Tapaturma/ammattitauti-ilmoituslomake 
 Sisäinen tapaturmailmoitus  
 Kaikki tapaturmaan liittyvät kuitit 

 
 Vakuutustodistuksen sekä taksikuljetuslomakkeen täyttää ensisi-

jaisesti koulun kanslisti tai toissijaisesti ensiavunantaja. Tapatur-
mailmoitukset täyttää tapaturman nähnyt opetta-
ja/luokanvalvoja/koulun johtaja. 

 
Kustannukset Vakuutusyhtiö/Kunta vastaavat kaikista tapaturmaan liittyvistä 

kustannuksista. 
 
 Vakuutus ei korvaa aineellisia vahinkoja. 

 Esim. vaatteet, polkupyörät ym. 
 
Sairaustapaukset Koulussa vaikean sairauskohtauksen saanut oppilas saatetaan 

hoitoon kuten tapaturmapotilas. 
 
 Ambulanssista tulee omavastuu osuus (lasku 1.1.2013 14,25€), 

loput Ambulanssiyhtiö hakee Kelasta. 
 
 

7.4 Tartuntatautiohjeistus 

 
Käsikirjan liitteessä 6 täitiedote, syyhytiedote ja kihomatotiedote kouluilla huoltajille jaetta-
vaksi. 
 
 
TOIMINTAOHJE TÄITARKASTUKSISTA KOULUSSA: 
 
Jos koululuokassa on täitä 1-2 lapsella 

 koulun terveydenhoitaja lähettää kyseisen luokan lapsien koteihin KSTHKY:n oh-
jeen ”TÄITIEDOTE HUOLTAJILLE” 

 vanhempien vastuulla on tarkistaa lastensa päät ja tarvittaessa suorittaa hoitotoimet 
 terveydenhoitajan ei tarvitse tehdä luokan tai päiväkotiryhmän tarkastusta 
 opettajalle on tärkeää antaa asiallista tietoa tartunnasta ja hoitokäytännöstä, jotta 

heidänkin kauttaan koteihin menevä informaatio olisi asianmukaista 
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Jos luokkaa kohden ilmenee kolme tai useampia tapauksia 

 koulun terveydenhoitaja ottaa yhteyttä tartuntatautihoitajaan, jolloin asia mie-
titään tapauskohtaisesti 

 yleensä 3-6 tapauksen epidemiatilanteessa lähetetään uusi ”TÄITIEDOTE 
HUOLTAJILLE” koteihin, terveydenhoitaja voi harkinnan mukaan tarkastaa joi-
takin lapsia ja tarvittaessa ottaa yhteyttä vanhempiin, mutta koko luokan tai 
päiväkotiryhmän tarkastaminen ei useinkaan ole tarpeen 

 yli 6 tapauksen epidemiassa yleensä tarkastetaan oppilaat, informoidaan kou-
lun henkilökuntaa, mahdollisesti tiedotetaan koteihin yksilöllisemmin asiasta 
ja huolehditaan tilanteen rauhallisesta etenemisestä ja hysterian hillitsemi-
sestä 

 
Jos tartunta on yli puolella luokasta 

 harkitaan koko ryhmän hoitamista, mutta se ei ole suositeltavaa hatarin pe-
rustein resistenssin muodostumisen takia 

 
Tartuntatautityöstä vastaava lääkäri päättää toimien laajuudesta ja tiedottamisesta kussa-
kin epidemiassa, tartuntatautihoitaja toimii yhdyshenkilönä lääkärin ja neuvolan/koulun 
terveydenhoitajan tai päiväkodin välillä. 
Tartuntatautihoitaja: Margit Kurru, Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY, Koulukatu 2, 
29200 Harjavalta p.044 906 75 45. 
 
”KIHOMATOTIEDOTE HUOLTAJILLE” ja ”SYYHYTIEDOTE HUOLTAJILLE” on myös 
käytettävissä. Toimintalinja näissäkin tapauksissa voi olla samansuuntainen. 
 
 

7.5 Erityisruokavalioiden ilmoittamiseen liittyvä ohjeistus 

 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto noudattaa kansallisen allergiaohjelman (2008–2018) 
suosituksia. Allergiat ovat lisääntyneet välttämishoitojen seurauksena ja sitä kautta myös 
erityisruokavalioiden kustannukset nousseet.  Monesti varhaislapsuuden allergioiden vält-
tämishoitoja on jatkettu, eikä altistuksia ole tehty allergian jatkumisen selvittämiseksi. 
 
Joka syyslukukauden alkaessa vanhemmat täyttävät ilmoituksen erityisruokavalion tar-
peesta. Terveydenhoitaja kartoittaa suosituksen mukaisesti lapsen/nuoren allergiat, sen 
vahvuuden, mahdolliset altistamishoidot ja arvioidaan erityisruokavalion tarve sekä mah-
dollista lääkärintodistuksen tarvetta ja ilmoittaa erityisruokavaliot keittiön ruokapalveluvas-
taavalle. 
 
 

• Eettiset ja uskonnolliset syyt vanhemmat ilmoittavat itse 
– Lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon sitoudutaan koko lukuvuodeksi 

• Vähälaktoosinen vanhempien ilmoitus 
– Laktoositon terveydenhoitajan kautta; diagnoosin varmistaminen ja sekun-

däärisen laktoosi-intoleranssin pois sulkeminen 
• Keliakiaruokavalion lääkärintodistus   
• Diabetesruokavalio: tarvittaessa ateriasuunnitelma 
• Ruoka-aineallergiat vuosittain tarkistukseen 
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– Erityisesti koulun aloittavat 
• Ruokavaliokokeilut: määräaikainen max 2 kk:n terveydenhuolto henkilökunnan oh-

jeiden mukaisesti 
• Lieviä ruoka-aineallergioita ei pääsääntöisesti ilmoiteta  

– Jos pystyy syömään pienen määrän (oireet vähäisiä ja ohimeneviä) kurkkua,  
– hernettä, meloni tai tomaattia raakana ja kypsänä käy – ei ilmoiteta 
– Raaka porkkana tai salaatti harkiten 
– Vain siitepölyaikaan oireilevia tuoreille kasviksille oireilevia ei yleensä ilmoite-

ta 
– Diagnoosin tulee perustua välttämis-altistukseen (prick-testit tulee aina koke-

neen testaajan tulkita) 
– Pähkinäallergikoista vain ne, jotka saavat voimakkaita oireita myös” saattaa 

sisältää pähkinää” merkityistä tuotteista.  
– Kouluruuassa ei ole pähkinöitä resepteissä, joissakin ruuissa voi olla mantelia 
– Pähkinät tulee eritellä lajeittain, yleisin on hasselpähkinä 
– Mausteet tulee eritellä:  
– ei mausteita: x,x, 

• mausteseoksena esim. curry, jonka sisältö vaihtelee: korianterin sie-
menet, kurkuma, juustokumina, ruskeat sinapinsiemenet, kardemum-
ma, muskotti, chili, kaneli ja laakerinlehti  

 
– Erityisruokavalioista ja niiden ilmoittamisesta on jaettava tiedote lehtinen van-

hemmille (G-asema). Sitä voidaan jakaa vanhempainilloissa, koulutulokas tie-
dotteessa, koulun sisäisissä tiedotteissa tai verkkosivuilla tulostettavassa 
muodossa.  Varsinainen ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta tehdään erityis-
ruokavalio ilmoitus koulussa – lomakkeella (G-asema).  

 
 

7.6 Oppilaan pitkäaikaissairauden huomioiminen koulussa ja koulu-
terveydenhuollossa. 

 
 
Oppilaiden sairauden vuoksi tarvitsema tuki ja hoito koulussa voi olla monenlaista. Erityis-
ruokavalioiden ja lääkitysten lisäksi voidaan tarvita muuta tukea, hoitoa tai apuvälineitä.  
 
Aisti- tai kehitysvammaisten oppilaiden tuen tarpeet ovat ilmeiset. Diabeetikot ovat hoidon 
ja tuen tarpeessa, samoin epilepsiaa, vaikeaa allergiaa tai muita pitkäaikaissairauksia sai-
rastavat lapset ja nuoret.  Runsaasti yksilöllisiä tuen tarpeita voi myös olla psyykkisesti 
oireilevilla oppilailla, kuten esimerkiksi depressio-, paniikkihäiriö- tai syömishäiriö-oireisilla 
sekä lapsilla ja nuorilla, joilla on neuropsykiatrinen häiriö kuten ADHD tai Aspergerin oi-
reyhtymä. 
 
Oppilaan terveyden ja sairauden hoitoon liittyviin tuen tarpeisiin suunnitellaan koulussa 
yksilölliset tukimuodot. Kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäksi oppilashuollossa huolehditaan 
siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet ote-
taan huomioon koulun arjessa. Paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjataan periaatteet yk-
sittäisen oppilaan terveyden ja sairauden hoitoon tarvittavan tuen ja seurannan järjestämi-
sestä. 
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Oppilaan koulupäivän aikana tarvitsemasta yksilöllisestä ravitsemuksesta, hoidosta, tuesta 
ja seurannasta sovitaan yhdessä oppilaan, perheen sekä terveys- ja opetustoimen 
edustajien kanssa. Tarvittaessa voidaan konsultoida tai kutsua mukaan lapsen tai nuoren 
hoidosta tai kuntoutuksesta vastaavia terveydenhuollon ammattilaisia. 
 
Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten kohdalla on tarkoituksenmukaista ajoittain kokoon-
tua arvioimaan tuen ja hoidon sujuvuutta eri tahojen näkökulmista. Sovituista asioista, ku-
ten mitä tukea tai hoitoa annetaan, kuka sen antaa ja miten tarvittava seuranta järjes-
tetään, tehdään kirjallinen suunnitelma ja tieto suunnitelman laatimisesta kirjataan myös 
kouluterveydenhuollon potilasasiakirjoihin. 

Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan oppilaan sairauden hoidosta vastaavan tahon ohjeet 
sekä kansalliset ja paikalliset kouluterveydenhuollolle ja opetustoimelle annetut menettely-
tapaohjeet. 

Fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen ympäristö on edellytys hyvälle koulunkäynnille ja op-
pimiselle. Turvallisuuden tunne syntyy pitkälti sairauden luonteen ymmärtämisestä; on tär-
keä tietää, minkälaisia asioita sairauteen liittyy. Lasta helpottaa myös tieto siitä, että kou-
lussa tiedetään hänen sairaudestaan, ja hän voi luottaa siihen, että tiedetään kuinka eri 
tilanteissa tulee toimia. 
 

Diabeetikkolasten kohdalla yhteisneuvottelussa sovitaan muun muassa 

 verensokerimittauksista, 

 tarvittavista välipaloista, 

 mahdollisen insuliiniannoksen pistäjästä, 

 mahdollisesta pistosopetuksesta, 

 ensiaputilanteista sekä 

 työnjaosta ja vastuista koulun toimijoiden kesken. 

Vanhemmat toimittavat koululle selkeät, yksinkertaiset ohjeet insuliiniannoksista ja ruoka-
annoksista sekä verensokeritasoista ja niiden vaikutuksesta hoitoon 

Diabetesta sairastavan lapsen toiminta – suunnittelulomake G-asema, Koulu- toimintaoh-
jeet kansio. 

STM ohjeistus: Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoi-
dosta. Helsinki 2010. s. 14. Opetusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kun-
taliitto. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:9 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11198.pdf 
 
 
 

Satks lastenpoliklinikan diabeteshoitajien yhteystiedot 

Sairaanhoitaja Anne-Mari Kangaskolkka-Keskilohko 
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p. 02- 627 65 72 arkisin klo 8-15.30 
 
Sairaanhoitaja Annikki Juutilainen 
p.02-627 65 07 arkisin klo:8-15.30 
 
Diabetespoliklinikan osastosihteeri  
p. 02-627 62 74 ajanvaraus ja toimistotyöt 
 
Rauman aluesairaala 
Sairaanhoitaja Tiina-Maria Kuusisto p.02-835 52 54 

 

 
Lääkitykset koulupäivän aikana 
 
Usein työntekijän tehtävänä on annostella huoltajan toimittama lääkeannos, mikäli se on 
tarkoitettu koulussa tai aamu- tai iltapäivätoiminnassa otettavaksi. Tällöin ohjeesta ja lääk-
keen toimittamisesta vastaa ensisijassa huoltaja ja lääkkeen antamisesta toimintayksikön 
työntekijä. 
 
Lääkehoidon toteuttaminen koulussa perustuu oppilaan ja hänen huoltajiensa sekä lääke-
hoitoa toteuttavan työntekijän ja toimintayksikön johdon väliseen yhteiseen sopimukseen. 
Sovitut asiat kirjataan suunnitelmalomakkeeseen ja päivitetään säännöllisesti. 
 
Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi osallistua luonnollista tietä annettavan ja ihon 
alle pistettävän lääkehoidon toteuttamiseen yksittäistapauksissa tai tilannekohtaisen har-
kinnan ja riittävän lisäkoulutuksen jälkeen. Yleensä erikoissairaanhoidon diabeteshoitajat 
antavat pistosopetuksen ja kirjallisen pistosluvan diabeetikkolapsen hoitoon osallistuville. 
 
Mikäli lääkkeen annon pystyy suorittamaan maallikkotasolla (esim. isä tai äiti), he voivat 
valtuuttaa koulun henkilöstön antamaan lääkkeen. Kirjallisella sopimuksella määritetään 
kuka lääkkeen ensisijaisesti antaa (yl. luokan opettaja) ja kuka toissijaisesti antaa (yl. kou-
luavustaja), mitä lääkettä annetaan, milloin annetaan ja missä lääke asianmukaisesti säily-
tetään. 
 
 

7.7 Kriisityön ohjeistus 

 
Kouluterveydenhoitajan tulee olla tietoinen oman koulunsa kriisityön suunnitelmasta ja 
omasta roolistaan kriisityöryhmän jäsenenä. 
 
 
 
 

7.8 Näytteenottojärjestelmä ja lähetteet 

 
Tutkimuspyynnöt 
 

Yhteistyössä lääkärin kanssa tai omaa tarkkaa harkintaa käyttäen 
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-    Th:n lähetteellä PVK, Hb ja painonhallintaan liittyvät tutkimukset 

 Lähetepyyntö Pegasokseen 

 varataan aika laboratorioon tai annetaan ajanvarauksen puhelinnumero 

mukaan 

 

Asiakkaiden esivalmisteluja ja näytteiden identifiointi 
 
Annetaan yleiset ohjeet laboratoriotutkimuksiin menosta ja paastoa vaativista tutkimuksis-
ta. Tulostetaan tarvittaessa laboratoriolähete mukaan asianomaiselle oppilaalle. 
 
Huumevirtsanäytteen osalta noudatetaan laboratorioiden näytteenottoon liittyviä ohjeita. 
 
 
Näytteenotto 
 
Noudatetaan laitekohtaisia ohjeita. 
 
 
 

7.9  Riskiperhekartoitus 

 
Riski voi olla joko psyykkinen, fyysinen tai elämäntapoihin liittyvä. Seulontatutkimus voi 
olla osa laaja-alaista terveystarkastusta tai terveystapaamista tai se voidaan tehdä erillise-
nä tutkimuksena. Seulontatutkimus voi olla mittaus (pituus ja paino), laboratoriokoe kuten 
kolesterolitutkimus, kliininen tutkimus, kuten hartioiden, niskan ja selän tutkimus, tai stan-
dardoitu kysely, kuten diabetesriskitestit, mielialaseula tai alkoholin käyttöä kartoittavat 
kyselyt.  
Seulontatutkimukset tulee valita huolella ja valtakunnallisesti tulisi noudattaa sovittua seu-
lontasuunnitelmaa. (Kouluterveydenhuolto 2002) 

 
Haastattelemalla selvitetään seuraavat perheessä ja lähisuvussa, erityisesti vanhemmilla, 
isovanhemmilla tai sisaruksilla, mahdollisesti esiintyvät sairaudet: 
 • pitkäaikaissairaudet 

•familiaarinen hyperkolesterolemia 
• sepelvaltimotauti, mies sairastunut <55-v, naispuoliset <65-v. 
• tyypin 1 tai 2 diabetes 
• astma 
• vaikea masennus tai muu psyykkinen sairaus 
• periytyvä silmäsairaus, kuten synnynnäinen kaihi, silmänpainetauti, kasvai-
met, verkkokalvon rappeumasairaus, ”laiska silmä”, jota harjoitettu lapsena 
silmälasien ja paremman silmän peittolapun avulla, karsastus lapsena 
• kuulovamma 
• syömishäiriö 
• keskittymisvaikeus ja/tai ylivilkkaus 
• äidin tai isän synnytyksen jälkeinen masennus. 
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7.10 Perheessä tapahtuva väkivalta – haastattelu 

 
Jokaisella terveystarkastus kerralla tulee huomioida lähisuhdeväkivallan mahdolli-
suus perheessä. Lähisuhdeväkivalta otetaan puheeksi vanhemman kanssa ainakin 
laajojen tarkastusten yhteydessä. Apuna voidaan käyttää kartoituslomaketta. Tiedot 
tallennetaan vanhemman papereihin ja kouluterveydenhuollon perhetieto 2- lehdel-
le. 

 
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake, THL 
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/171dbd76-39aa-4877-94af-78083ad26fc2 
 

 
Ohjeistus lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen täyttämiseen 
 

1. Lähisuhdeväkivallasta kysytään systemaattisesti kaikissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköissä osana asiakkaan/potilaan elämän-
tilanteen kartoitusta ja huolellisia esitietoja. 

2. Väkivallasta kysyminen tapahtuu suodatinkysymysten avulla (ks. Lä-
hisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake). 
a) Suodatin- ja kartoituslomakkeen henkilötietokohdat täytetään kussakin 
toimintayksikössä soveltuvin osin. 
b) Väkivallasta kysyminen tapahtuu aina asiakkaan/potilaan kanssa kahden 
kesken. 
c) Kerro, että lähisuhdeväkivalta vaikuttaa haitallisesti asiakkaan/potilaan ja 
hänen lastensa hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Siksi asian kar-
toittaminen on osa huolellisten esitietojen keräämistä ja asiakkaan/potilaan 
hyvää hoitoa ja auttamista. Väkivallasta kysyminen ja väkivallan kartoitus ta-
pahtuu asiakkaan/potilaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa, jossa 
tärkein tehtäväsi on luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen. 
d) Väkivallasta kysyminen ei ole turvallista mahdollisen väkivallan tekijän tai 
tekijälle läheisen henkilön, eikä toisten asiakkaiden/potilaiden läsnä ollessa. 
Älä koskaan anna lomaketta asiakkaan/potilaan itse täytettäväksi tai mukaan 
kotiin. 
e) Katso tarkemmin ohjeita asiakkaan/potilaan kohtaamisesta: Lähisuhdevä-
kivallasta kysyminen ja uhrin kohtaaminen -työkalukortti. 

3. Mikäli potilas vastaa KYLLÄ suodatinkysymyksiin nro 2 tai 3, tee hänelle 
kartoituskysymykset lomakkeen mukaisesti. 
4. Kartoituksen jälkeen tee alustava avun/hoidon tarpeen arviointi käyttäen 
lähisuhdeväkivallan hoidon tarpeen arviointilomaketta (Suodatin- ja kartoitus-
lomake 2. puoli). 
 
 
 
Toimintaohjeet lähisuhdeväkivaltatilanteisiin 
AINA, kun asiakas/potilas on kertonut lähisuhteessa kokemastaan väkivallasta (= 
Kyllä-vastaus suodatinkysymyksiin nro 2 ja 3) ryhdy arvioinnin perusteella tarvitta-
viin toimenpiteisiin, jotka löytyvät suodatin- ja kartoituslomakkeen 2. puolen lopusta. 
Mikäli kyseessä on akuutti fyysinen tai seksuaalinen väkivalta, ohjaa potilas lääkä-
rin vastaanotolle. Kerro myös, että lähisuhdeväkivalta on rikos, kannusta rikosilmoi-
tuksen tekemiseen tai pyydä asiakkaan/potilaan suostumus sen tekemiseen. 
Varaa asiakkaalle/potilaalle tarvittaessa uusi aika. 
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Jos asiakas/potilas ei ole valmis ottamaan vastaan apua juuri tällä hetkellä, madalla 
kynnystä hakea apua uudestaan. Anna hänelle mukaan eri auttajatahojen yhteys-
tietoja ja lisätietoa lähisuhdeväkivallasta ja sen vaikutuksista. Varaa asiakkaal-
le/potilaalle uusi aika. 
Asiakkaan/potilaan turvallisuus tulee aina varmistaa. Turvasuunnitelman teke-
mistä suositellaan kaikille väkivaltaisessa suhteessa tai vastaavissa tilanteissa elä-
ville ja tilanteissa, joissa kumppani erosta tai erilleen muutosta huolimatta jatkaa 
ahdistelua ja uhkaavaa käyttäytymistä (ks. Turvasuunnitelma lähisuhdeväkivaltati-
lanteisiin). 
Tee AINA lastensuojeluilmoitus, mikäli asiakas/potilas vastaa KYLLÄ kartoitusky-
symykseen nro 5. Tee tarvittaessa ennakollinen lastensuojeluilmoitus, mikäli asia-
kas/potilas vastaa KYLLÄ kartoituskysymykseen nro 6. 
Dokumentoi lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen kartoituksen tulos 
ja tehdyt toimenpiteet yksikössäsi käytössä olevien käytäntöjen mukaisesti. Hävi-
tä/säilytä täytetty suodatin- ja kartoituslomake toimintayksikkösi ohjeiden mukaises-
ti. 
 
Ota väkivalta puheeksi, puheeksi ottamisen muistilista (STM) 
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0ee36e7c-7e9f-4437-8bdd-cf5cc1e585a0 
 
Akuutti fyysinen tai seksuaalinen väkivalta – Varataan aika välittömästi lääkärin 
vastaanotolle (vo, kiire tai tarvittaessa ea-aika), tehdään lastensuojeluilmoitus, ri-
kosilmoitus, annetaan perheelle perheneuvolan ja psyykkisen tuen ryhmän yhteys-
tiedot. Virka-ajan ulkopuolella tehdään ilmoitus hätänumeron (112) kautta sosiaali-
päivystykseen. Kuntayhtymän alueen kunnat ovat solmineet sopimuksen turvakoti 
Kankaanpään A-kodin kanssa. A-kodissa on oma turvakotiyksikkö. Kirjaa lapsen 
papereihin liitelehdelle ydintiedot lomakkeesta (perhelehti 2) ja vanhemman pape-
reihin kirjataan tiedot mahdollisimman tarkasti, HOI lehdelle.  
Tilastointi tässä tapauksessa terveydenhoitajan vastaanottona, vaikka alkuperäinen 
aika lapselle. 

 
Vanha/pieni huoli/ ei uhkaavassa tilanteessa voidaan ohjata perheneuvolan tai psy-
kiatrisen työryhmän palveluiden piiriin sekä ohjata ennaltaehkäisevän perhetyön tu-
en piiriin. 

 
Mikäli kartoituksesta ei herää huolta, riittää kirjaaminen lapsen kouluterveydenhuol-
lon perhelehdelle. 
 
 

7.11 Koululaisten terveystieto ja terveysneuvonta 

 
Neuvola-asetuksen (338/2011 § 14–16) mukaisesti terveysneuvontaa 
opiskeluterveydenhuollossa on toteutettava yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaan, 
yhteistyössä yksilön ja perheen kanssa siten, että se tukee tiedon soveltamista käytäntöön 
ja vastuunottamista omasta terveydestä. Terveysneuvonnan on pohjauduttava näyttöön 
perustuvaan tietoon ja sitä toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. 

Terveysneuvonnan on tuettava vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä edistettävä perheen 
sosiaalista tukiverkostoa. Sen on myös tuettava yksilön ja hänen perheensä terveyden, 
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mukaan lukien mielenterveyden, sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämistä 
vähintään seuraavilla alueilla: 

1) kasvu, psykososiaalinen ja fyysinen kehitys; 

2) ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, 
ergonomia, ravitsemus, liikunta, painon hallinta, suun terveys ja seksuaaliterveys mukaan lukien 
raskauden ehkäisy; 

3) lähi- ja parisuhdeväkivallan, tapaturmien sekä tupakoinnin, alkoholin ja muiden päihteiden 
käytön ehkäisy; 

4) kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja infektioiden ehkäisy; 

5) soveltuvin osin sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Oppilaan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, ter-
veellisiä elämäntapoja sekä hyvää fyysistä toimintakykyä ja mielenterveyttä sekä ehkäistä-
vä koulukiusaamista. Lisäksi opiskelijalle on annettava tietoa ammatissa toimimisen edel-
lytyksistä. 
 
Oppilaan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta on sisällytettävä terveys-
neuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta 
raskauden ehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Neuvontaa voi järjestää myös muiden palvelujen 
osana. 
 
Koululääkäri ja -terveydenhoitaja voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön ja omalta 
osaltaan valmistella esityksiä ennalta sovitusti terveystiedon opetukseen. Lisäksi myös 
muut terveydenhuollon sektorit voivat tarjota oman alan osaamista terveystiedon opetuk-
seen (mm. suuhygienisti, perhesuunnitteluneuvola, terveydenedistämisen yhdyshenkilö, 
astmahoitaja, fysioterapeutit ym.) 
 
Esimerkkejä terveyttä edistävästä toiminnasta koulussa ja oppilaitoksissa. 

4 LK Kuukautiset, puhtaus ja hygienia 
5 LK Murrosikä. Murrosiän muutokset, itsetunto. 

Video: Mistä lapset tulevat-video (Suomen kunnallispalvelu OY, Väestöliitto 
suomennus. Alkuperäisteos: Ni choux, ni cigogne, Liller Moller, Danmark). 

7-8LK Seksuaalisuus, sukupuolitaudit ja ehkäisy 
Eri ikäryhmille: 
Päihteet, tupakka ja nuuska luennot 
Terveelliset elämäntavat 
Suun terveyden oppitunnit (esikoulu nukketeatteri, alakoulu oppitunti, yläkoulu ter-
veyttä edistävät tempaukset yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa) 
Ensiapu, tapaturmat ja toiminta, tapaturmien ennaltaehkäisy 
Ryhtitunti (Niska-hartiavaivojen, tuki- ja liikuntaelin vaivojen ehkäisy) 
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7.12 Nuorten päihdemittari eli Adsume 

 
 
Päihdemittarin toimintakaavio 
 
Päihdemittari Adsume liitteessä 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisteet 0-3 
Raittius,  

kokeilukäyttö 

Voimavaroja 
vahvistava  
interventio 

Pisteet 4-6 
Toistuva käyttö 

Preventiivinen 
mini- 

interventio 

Voima- 
varoja 

on 

Pisteet 7-9 (14–15-v.), 
             7-12 (16–18-v.) 

Riskikäyttö 

 
Mini- 

interventio 

 
 

Uusi aika  
2 - 6 viikon kuluessa terveyden-
hoitajalle  1), 2) 3), 4), 5) 

Pisteet ≥10 (14–15-v.), 
           ≥13 (16–18-v.)  

Vaarallinen suurkulutus 

Hoidon 
 tarpeen 
 arviointi 

Seurantakäynnit  
koulu-/opiskeluterveydenhuollossa 1-2 viikon 
välein 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 

Osastohoito 7) Hoitoonohjaus - kunnan päihdehuollon 
avohoito 1), 2), 3), 4), 6), 7) 

Lääkärin  
arvio 

Voimavarat 
Ystävät, harrastukset  
Vanhempien/läheisten tuki, 
vuorovaikutus 
Opiskelumotivaatio 
Itsetunto, mieliala 
Tieto, oma asenne 

Voima- 
varoja 

on 

Voima- 
varoja 

on 

Ei 
voima-
varoja 

Ei voima-
varoja 

 

Voima- 
varoja on 

Ei  voima-
varoja 

EI  
HUOLTA 

LIEVÄ  
HUOLI 

TUNTUVA 
HUOLI  

VAKAVA 
HUOLI 

1) Nuoren muutosvalmius 
2) Perheen/läheisten tuki 
3) Yhteys huoltajaan nuoren luvalla 
4) Yhteistyö lääkärin kanssa  
5) Yhteistyö opinto-ohjaajan, kuraattorin, oppilashuoltoryhmän kanssa  
6) Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa, lastensuojelun tarvearvio alle 

18-vuotiaalla  
7) Verkosto- tai hoitokokous: sovitaan yhteistyöstä, vastuunjaosta 

Huolen määrittäminen 

Interventio- 
suositus 

Itsetuhoisuus,  
vaikea masennus 

Vieroitusoireet 
Psykoottisuus 

Seuranta,  
jatkotoimenpiteet 

Tarvittaessa 
  kontrollikäynti  

1), 2) 

Normaalit 
terveystapaamiset 



 

 79

Nuorten päihdemittarin pisteet, neljä huolen tasoa, interventiosuositukset ja kysely 
 

Pisteet Kuvaus nuo-
ren päihtei-
den käytöstä 

Huolen vyöhykkeen 
ja yhteistyön tar-
peen määrittäminen 

 
Interventiosuositukset Alkoholi 

ja tu-
pakka 1)  

Muut 
päihteet 
2) 

0 – 3 p. 0 p. Raitis nuori tai 
satunnainen 
kokeilu 

Ei huolta  Voimavaroja vahvistava interventio 
- Myönteinen palaute raittiudesta tai 
satunnaisista kokeiluista 
- Keskustelu selviämiskeinoista tilanteis-
sa, joissa päihteitä saatetaan tarjota ja 
alkoholin kohtuuannoksista sekä tilanne-
raittiudesta. 

4 – 6 p. 
 

1 – 5 p. Toistuva käyttö Lievä huoli, luottamus 
terveydenhuollon neu-
vonnan riittävyyteen hyvä 
 

Preventiivinen mini-interventio 
- Terveydenhoitajan ja tarvittaessa lääkä-
rin varhainen puheeksi ottaminen riittää 
- Empaattinen, samalla kuitenkin  jämäkkä 
tilanteen pohdinta nuoren kanssa 
- Nuoren oma arvio tilanteesta, keskus-
telu esim. joukkoharhasta 
- Rohkaistaan nuorta arvioimaan / muut-
tamaan käyttäytymistään 
- Sovitaan nuoren kanssa tilanteen kont-
rollointi 1 – 4 kuukauden kuluttua 
 

7 – 9 p. 
14–15-
vuotiaat 
 
7–12 p. 
16–18-
vuotiaat 
 

6 p. Riskikäyttö, 
johon voi liittyä 
haitallisia seu-
raamuksia ja 
toleranssin kas-
vun vaara 
 
 
10 pistettä - 
aikuisten alko-
holin suurkulu-
tuksen raja ylit-
tynyt tai useita 
haitallisia seu-
rauksia 

Tuntuva huoli, ns. huolen 
harmaa vyöhyke, joka 
määrittyy iän ja tilannear-
vion mukaan. 
 
Tunne terveydenhuollon 
auttamiskeinojen puutteel-
lisuudesta ja yhteistyö-
kumppaneiden avun tar-
peesta herää. Myös ristirii-
tainen tunne yhteyden-
oton tarpeesta vanhem-
piin ja ilmoitusvelvollisuu-
desta suhteessa vaitiolo-
velvollisuuteen herää. 

Mini-interventio (edellisten lisäksi) 
- Terveydenhoitajan ja tarvittaessa lääkä-
rin huolen ilmaiseminen, rakentava kom-
mentointi tilanteesta, neuvonta, motivointi 
- Keskustelu nuoren omasta arviosta, 
vastuusta ja muutoshalukkuudesta 
- Tarvittaessa hoidon tarpeen arviointi ja 
seuranta (koulu- tai omalääkäri, päihde-
pysäkki tms. oman kunnan sovitut hoito-
tahot) 
- Kirjallinen materiaali neuvonnan tueksi. 
- Yhteistyön tiivistäminen oppilashuol-
totyöryhmän kanssa, koulunkäynnin ja 
poissaolojen seuranta jne. 
- Tarvittaessa yhteys kotiin nuoren luvalla, 
perustellaan vanhempien vastuuta ala-
ikäisen lapsen asioissa 
 
Jos nuori ei sitoudu muutokseen tai 
hoitoon, perustellaan tilanteen vakavuus 
ja työntekijän lain mukainen velvollisuus 
neuvotella lastensuojeluviranomaisten 
kanssa. 

≥ 10 
14–15-
vuotiaat 
≥ 13 
16–18-
vuotiaat 

≥ 7 p. Vaarallinen 
suurkulutus - 
käyttöön liittyy 
vakavia riskejä, 
jotka vaaranta-
vat nuoren ter-
veyttä ja kehi-
tystä 

Vakava huoli, huolta on 
paljon ja jatkuvasti, koulu- 
ja opiskelijaterveyden-
huollon omat keinot lop-
pumassa, lisävoimavaroja 
saatava hoitoprosessiin.  

Tarvittavan hoidon järjestäminen 
- Edellisten toimenpiteiden lisäksi lääkärin 
arvio ja nuoren ohjaus tarvittavaan hoi-
toon  
- Sovitaan yhteydenpidosta kodin ja las-
tensuojelun kanssa, lastensuojeluilmoitus 
(ellei hoitava taho tee) 
- Seuranta 
- Toiminnan perustelu nuorelle huolelli-
sesti, koska hän todennäköisesti kieltää 
tilanteen vakavuuden. 
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1) Kysymysten 1–9 pisteet lasketaan yhteen 
2) Kysymysten 2 ja 3 pisteet lasketaan erikseen yhteen                                                                                              
Copyright © marjatta.pirskanen@kuopio.fi 

 
 
 

5.1 Nuorten mielialakyselylomake   

 
 
 

Mielialakysely BDI-13 

Oheinen mielialaoireita käsittelevä kyselylomake on tarkoitettu työvälineeksi nuoren dep-
ressio-oireiden seulontaan esim. vastaanottotilanteen yhteydessä. Kysymykset 1-13 käsit-
televät varsinaisia mielialaoireita ja vain näiden kysymysten vastaukset huomioidaan pis-
teytyksessä. Kysymys 14 koskee ahdistuneisuutta. Nuori täyttää itse lomakkeen rengas-
tamalla yhden vaihtoehdon kustakin kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä ensimmäi-
nen vaihtoehto kuvaa positiivista tunnetilaa tai  
ajatusta. Toinen vaihtoehto on neutraalimpi, mutta ei vielä kuvaa masennustilaan liittyviä 
mielialan piirteitä. Seuraavat väittämät käsittelevät depressio-oireita, joiden voimakkuus ja 
syvyys lisääntyvät siten, että vaihtoehto 3 kuvaa lievempää oiretta kuin vaihtoehto 5. 

Vastaukset voidaan pisteyttää seuraavasti: 1-2 =0 p, 3 =1 p, 4 =2 p, 5 =3 p. Enimmäispis-
temäärä kysymyksistä 1-13 on 39. Yhteenlasketut pisteet voidaan jakaa kuvaamaan ma-
sennusoireiden syvyyttä: 0-4 pistettä = ei depressio-oireita, 5-7 pistettä=lieviä masen-
nusoireita, 8-15 pistettä=kohtalainen  
masennus, yli 16 pistettä=vakava masennus. Pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perus-
teella voi tehdä masennustilan diagnoosia, mutta niitä voi käyttää apuna seulonnassa ja 
alustavassa arvioinnissa. 

Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja sen avulla havainnollistaa nuorelle esim. 
oireiden lievittymistä tai uusiutumista. Joidenkin nuorten kanssa voi olla helpompaa aloit-
taa keskustelua lomakkeen pohjalta käymällä kysymysten avulla läpi mielialaan liittyviä 
asioita. 

R-BDI-13 lomake liitteessä 2. 
 
 
Lähde: 
Beck AT, Beck RW. 1972. Screening depressed patients in family practice. Postgrad Med; 52: 81–85. 

Karlsson L, Raitasalo R. (2011). Mielialakysely, RBDI. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmä-
käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 14. 
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8 KOULUTERVEYDENHUOLLON TAUSTALLA OLEVA LAINSÄÄDÄN-
TÖ 

 

5.2 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavat lait ja asetukset 

- Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
losta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009   
www.finlex.fi /laki/alkup/2009/20090380 

- Terveydenhuoltolaki (1326/2010 ) 
 Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle 
                   www.stm.fi/vireillä/lainsaadantohankkeet/sosiaali-ja terveydenhuollolle 

- Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007 (PARAS) 
 www.finlex.fi  
- Kansanterveyslaki: 28.1.1972  www.finlex.fi 

Sisältää tietoa mm. palveluista perittävistä maksuista, sairaanhoitopiirin kans-
sa tehtävästä yhteistyöstä ja vaitiolovelvollisuudesta. 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 
  www.finlex.fi 
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 www.finlex.fi 

Sisältää tietoa mm. potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä sekä nii-
hin sisältyvien tietojen salassapidosta (16§), salassapitovelvollisuudesta (17 
§) ja täydennyskoulutus-velvollisuudesta(18§) 

- Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 ja Sairausvakuutusasetus 1.11.1963/473 
 www.finlex.fi  

Kelan www-sivuilta saa tietoa sairaanhoito-, lääke- ja matka- ym. 
 korvauksista. www.kela.fi 
- Lastensuojelulaki (417/2007) www.finlex.fi 
- Perusopetuslaki (628/1998) www.finlex.fi 
- Lukiolaki (629/1998) www.finlex.fi 
- Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/1998) www.finlex.fi 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 

www.finlex.fi /laki/smur/2009/2009029, kts. 4. Tietosuoja lastenneuvolassa. 
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki huoltolaki 1287/2013 www.finlex.fi 

 
 

8.1 Muita kouluterveydenhuoltoa ohjaavia asetuksia ja ohjelmia 

 
- Terveys 2015- kansanterveysohjelma www.stm.fi  
- Toimiva terveyskeskus-toimenpideohjelma  www.stm.fi  
- Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)     

www.stm.fi 
- Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveyshuollon yleiset kehittämis-

tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2008 - 2011, Stm:n selvityksiä 2008:6 ja 
2009:9.  

- Terveyden edistämisen politiikkaohjelma (Valtioneuvosto) 
www.vn.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terveys       
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9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY:N KOULUTER-
VEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ 

 

9.1 Henkilöstön riittävyys 

 
Asetuksella säännellään terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimintaa lasten ja nuorten eh-
käisevissä palveluissa. Asetus ei sisällä säännöksiä näiden ammattihenkilöiden henkilös-
tömitoituksesta. Tuloksellisen neuvolatoiminnan onnistumisen ehto on laadultaan ja mää-
rältään riittävä henkilöstö. Edelleen voimassa olevat henkilöstömitoituksia koskevat suosi-
tukset sisältyvät kouluterveydenhuollon osalta asetuksen perustana olevaan Koulutervey-
denhuollon laatusuositukseen (STM 2004b).  
 
 
Toimintasektori ja lähde Suositus henkilöstömitoi-

tukseksi (laskennallinen) 
Muita henkilöstömitoituk-
seen vaikuttavia tekijöitä 

Kouluterveydenhuolto 

Stakes 2002, 

STM 2004b 

600 oppilasta 
/terveydenhoitaja. 

2100 oppilasta/lääkäri tai 

1 työpäivä viikossa 500 las-
ta kohden 

Paikalliset olosuhteet,  
yhteistyö sekä 

psykososiaalisen työn vaati-
vuus, erityistukea 

tarvitsevien koululaisten 
määrä, koulujen lukumäärä 
sekä koulupsykologin 

ja koulukuraattorin saata-
vuus 

 

9.2 Kouluterveydenhoitajat kouluittain 

 
 
Harjavalta: 
 Keskustan koulu: Marjo-Riitta Ala-Kleemola/ Heidi Saarela p. 044 90675 40 
 Pirkkalan koulu: Sari Lehtimäki p. 044 906 75 41 
 
Kokemäki:   Tulkkilan, Lähteenmäen, Tuomaalan koulu:  

Päivi Teini 040 7382 909  
  

Yhteiskoulu ja lukio, Riste: Minna Liukkonen p.044 90675 46 (ma-pe) 
 
Nakkila: 

Ruskilan, Viikkalan, Tattaran, Matomäen koulu:  
Sari Lehtimäki p. 044 906 75 41 
Yhteiskoulu, Kirkonseudun koulu: Suvi Hiljanen p. 044 450 36 16 
 

Luvia: 
 Luvian koulu: Elina Hietanen p. 044 450 3527 (ti-pe) 
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Eurajoki: 
Huhdan, Keskustan, Kuivalahden, Lapijoen, Rikantilan, Linnamaan ja Sydän-
maan koulut: Marjut Mikkonen p. 044 450 39 55 
Yhteiskoulu (Yläkoulu ja lukio): Niina Poutala p. 044 450 39 54 

 
Koululääkärinä toimii Harjavallassa: Mari Tiusanen, Nakkilassa: Anni Poikkimäki, Koke-
mäellä: Susanna Kuneinen, Eurajoella:  Yhteydenotot lääkäreihin terveydenhoitajan kaut-
ta. 
 

9.3 Henkilöstön osaaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus on lakisääteistä. Vastuu täy-
dennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta on pääosin työnantajalla. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöstön täydennyskoulutuksesta säädetään kansanterveys-
laissa, erikoissairaanhoitolaissa, työterveyslaissa, laissa terveydenhuollon ammattihenki-
löistä sekä STM:n asetuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut lisäksi suosituk-
sen täydennys koulutuksen toteuttamiseksi, terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus 
(STM- oppaita 2004:3).  

Jatko- ja täydennyskoulutus tapahtuu jatkuvana työpaikkakoulutuksena, terveyskeskuksen 
omana täydennyskoulutuksena eri ammatti-ihmisten vetäminä, sairaanhoitopiirin järjestä-
mänä erityisalakohtaisina koulutuksina sekä valtakunnallisina jatko- ja täydennyskoulutuk-
sina. Eri henkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan vuorollaan näihin koulutuksiin ja 
jakavat työpaikkakoulutuksena tietoa muille.  

Myös kouluterveydenhoitajien työnohjausmahdollisuus on järjestettävä työnantajan toi-
mesta. 

 

10 TIETOSUOJA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 

 

10.1 Potilasasiakirjat 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 
    www.finlex.fi /laki/smur/2009/20090298 
 
Potilaslain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin 
potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tar-
peelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Potilaan hoidolla tarkoitetaan terveyden- ja sai-
raanhoitoa. Potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu 
ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin 
potilasta itseään koskevia tietoja (potilasasiakirja-asetus 7 §). 
 
Potilasasiakirja-asetuksen 6 §:n mukaan potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä poti-
laan hoitoon osallistuneet ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut 
henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon, kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijä ns. so-
siaalityön lehdelle. Säännös koskee kaikkia hoitoon osallistuvia. Kirjaamiseen tarvitaan 
kuitenkin aina terveydenhuollon ammattihenkilön ohjeistus.  
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Jos potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn takia hoidon kannal-
ta on tarpeen kirjata muun henkilön itsestään tai omasta elämäntilanteesta kertomia arka-
luonteisia tietoja, nämä tiedot kirjataan potilaan palvelutapahtuman asiakirjoihin kuuluvaan 
erilliseen asiakirjaan, jollei potilasmerkintöjen kokonaisuus huomioon ottaen ole perustel-
tua kirjata näitä tietoja muulla tavalla (potilasasiakirja-asetus 7 §). 
 
Jos edellä mainitut muun henkilön itsestään kertomat arkaluonteiset henkilötiedot on siis 
asiakirjakokonaisuus huomioon ottaen perusteltua kirjata muulla tavalla, sallii asetuksen 
sääntely tämän. Esimerkiksi lapsen terveyskertomukseen kirjattavat tiedot lapsen van-
hempien taustatiedoista saattavat sisältää muun muassa sairaushistoriatietoa.  
 
Potilasasiakirja-asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaan hoitovastuussa olevan terveyden-
huollon ammattihenkilön tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmääri-
tyksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta sekä muusta vastaavasta 
konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä tule käydä ilmi konsultaation tai neuvot-
telun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet sekä tehdyt hoitoratkaisut ja niiden toteut-
taminen. 
 
Potilasasiakirjojen siirtoon esimerkiksi lapsen tai nuoren ja hänen perheensä muuttaessa 
tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus. Kun potilasasiakirjoista luovutetaan tietoa, siitä 
on tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin. Merkinnästä on käytävä ilmi, milloin ja mitä tietoja 
on luovutettu, kenelle ne on luovutettu ja kuka on luovuttanut, sekä onko luovutus perustu-
nut potilaan kirjalliseen, suulliseen tai asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen tai la-
kiin. Merkintä tehdään myös tilanteissa, joissa potilas kieltää tietojen luovuttamisen. 
 
 

10.2 Tietosuojaa koskevat säännökset 

 
Perustuslaki turvaa yksityiselämän suojaa, joka on keskeinen edellytys luottamukselliselle 
asiakastyölle terveydenhuollossa. Yksityiselämän suoja voidaan perustuslain mukaan mur-
taa vain tiukoin edellytyksin lain tasoisten säännösten perusteella. Terveydenhuollon tie-
tosuojaa säännellään lukuisissa eri laeissa. Näistä keskeisiä ovat julkaisun aiheen kannal-
ta seuraavat: 

- Perustuslain yksityiselämää koskeva säännös (2 luku 10 §) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki) 
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 
- Arkistolaki (831/1994) 
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 
- Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009, 
- potilasasiakirja-asetus) 
- perusopetuslaki (642/2010). 

    www.finlex.fi  
 
Kouluterveydenhuollon kannalta ovat tärkeimpiä seuraavat säännökset, joissa 
edellytetään potilastietojen luovuttamista salassapitovelvoitteiden estämättä: 

- Perusopetuslaki (628/1998) 40 §:n 2 momentti  
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 
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sosiaalihuollon asiakaslaki, 20 § velvollisuus antaa tietoja ja selvityksiä, 22 § velvol-
lisuus antaa virka-apua ja sen yhteydessä tarvittavat salassa pidettävätkin tiedot) 

- Lastensuojelulaki (417/2007) 25 § Ilmoitusvelvollisuus 
 

Suostumuksen potilastietojen luovutukseen tulee terveydenhuollossa olla pääsääntöisesti 
kirjallinen (potilaslain 13 §:n 2 momentti). Suullisella suostumuksella tai asiayhteydestä 
muutoin ilmenevällä suostumuksella voidaan kuitenkin antaa potilaan tutkimuksen tai 
hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ter-
veydenhuollon ammattihenkilölle, ja yhteenveto annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähet-
täneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle (13 §:n 3 momentti). 
 
Ollakseen pätevä tulee myös asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen olla vapaaehtoinen 
ja annettu tietoisena tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista tiedois-
ta sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja merkityksestä (13 §:n 5 momentti). 
Potilaslain mukaan suostumuksen antaa potilas itse. Alaikäisen potilaan puolesta suostu-
muksen antaa huoltaja tai muu laillinen edustaja, jos alaikäinen ei kykene itse arvioimaan 
annettavan suostumuksen merkitystä. Tämä on luovutuksesta vastaavan henkilön arvioi-
tava. Harkintaohjeena voinee käyttää potilaslain 9 §:n 2 momenttia, jonka mukaan alaikäi-
sellä on oikeus kieltää antamasta potilastietoja huoltajalleen, jos hän on ikänsä ja kehitys-
tasonsa puolesta kypsä päättämään hoidostaan potilaslain 7 §:n 1 momentin mukaisesti. 
Selvää on, ettei huoltaja voi antaa suostumusta alaikäisen sellaisten 
tietojen luovutukseen, jotka alaikäinen on kieltänyt huoltajaltaan. 

Perusopetuslain mukaan ”huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettä-
viä tietoja pyytää myös muilta tahoilta”. Tällöin edellytyksenä on, että tietojen pyytämises-
sä toimitaan yhteisymmärryksessä huoltajan kanssa, että suostumus on yksilöity (koskee 
tiettyä asiaa tai tietoa) ja että se annetaan kirjallisessa muodossa. Jokaisessa laajassa 
terveystarkastuksessa (siis luokilla 1., 5. ja 8.) tarvitaan uusi kirjallinen lupa. Myöhemmin 
kertyviä tietoja ei voi koskaan etukäteen luvata siirrettäväksi, vaan lupaa antaessa täytyy 
tietää mitä ne siirrettävät tiedot ovat. 

Yksilöimisellä tarkoitetaan, että suostumuspaperiin kirjoitetaan, mitä opetuksen järjestämi-
sen seikkaa pyyntö koskee. Huoltajan tulee tietää, mitä tietoja suostumus koskee, minne 
tiedot luovutetaan ja mihin käyttötarkoitukseen tietoja tullaan käyttämään. Lukuvuoden 
alussa pyydetty yleisluontoinen suostumus ei täytä lain vaatimusta, joten niitä ei tule käyt-
tää. 

Kouluterveydenhuollon ja psykologin työssä kerääntyy tietoa, joka auttaa oppilashuollon 
yhteistyössä edistämään yksittäisen oppilaan ja opiskelijan oppimista ja hyvinvointia. Poti-
laslain mukaan potilastietoja voidaan ilman potilaan suostumusta luovuttaa sivulliselle vain 
laintasoisen säännöksen nojalla. Näitä ovat edellä mainitut koululaeissa olevat opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. 

Muita potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja terveydenhuollon ammattihenkilö ei potilaslain 
mukaan saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle. Siten jos oppilas- ja 
opiskelijahuollossa siirretään muita potilasasiakirjojen tietoja kuin sellaisia, jotka ovat ope-
tuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä, siihen pitää olla asianomaisen tai huoltajan-
kirjallinen lupa. Huoltajalta ei myöskään voida pyytää lupaa kaikkia tulevia mahdollisia ti-
lanteita varten, vaan lupaa pyydettäessä tulee tietää, mitä tietoja on tarkoitus luovuttaa 
(yksilöity suostumus) ja kenelle. 
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Myös sosiaalihuollon asiakaslaki edellyttää asiakkaan tai oppilaan huoltajan suostumusta 
muiden kuin opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen antamiseen. Jos 
asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa 
antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. (Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000.) 

 

11 TILASTOINTI JA KIRJAAMINEN  

 
Merkinnät neuvola-asetuksen mukaisista terveystarkastuksista 
 

 Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitusjärjestelmällä (AvoHILMO) kerätään tieto-
ja terveyskeskuksen avohoidon toiminnasta THL:n valtakunnalliseen hoitoilmoitus-
rekisteriin. Tiedot kerätään suoraan Pegasos-järjestelmästä (käynnin yhteenveto 
dialogilta). 

 SPAT-luokitusta (toimintoluokitusta) käytetään kuvaamaan palvelutapahtuman si-
sältöä, siihen kuuluvia toimintoja ja jatkohoitosuunnitelmia 

 AvoHilmon avulla seurataan mm. lasten ja nuorten asetuksen mukaisten terveys-
tarkastusten toteutumista 

 
KÄYNNIN SYY 
 
Käyntisyy ICPC2-koodilla: 

- A98 (terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy 
- Oireperusteiset koodit (ks. ICPC2 taulukko) 

 
Käyntisyy ICD10-koodilla: 

- Z00.1 lapsen rutiinimainen terveystarkastus 
- Z00.3 murrosiän kehitysvaiheen tarkastus 

 
Rakenteinen kirjaaminen: 

 
Hoitajat kirjaavat OPI -lehdille prosessin mukaisten otsikoiden alle. 
Sairastapaukset kirjataan aina HOI – lehdelle. 
 
Suppea tarkastus: kirjataan 

- Tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa yhteystiedot perustietolehdelle 
- kasvutiedot kasvulehdelle 
- kouluterveydenhuollon sivuille  ”kasvu ja kehitys” (Luokka-asteen terveystarkastus) - 
välilehdelle (fyysinen ja psyykkinen kehitys, tukiverkosto, nukkuminen, hygienia, har-
rastukset) ruksaamalla ja tarvittaessa kirjataan huomiot tekstikenttiin 
- sairaudet  ”sairaudet”-välilehdelle 
- Terveystottumuslehdelle (asiakas-palkki oik. yläkulma) ravinto, liikunta, alkoholi, tu-
pakka, muut 
- OPI -lehdelle vain merkintä  ”Terveystarkastus lk” ellei jotain erityistä 
 
 
Laaja tarkastus: kirjataan 
- Tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa yhteystiedot  
- kasvu, näkö ja kuulo niille tarkoitetuille välilehdille 
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- OPI - lehdelle teksti käyttäen apuna fraaseja 
 
 
Fraasit 
* Terveydentila 
* Sairaudet ja allergiat 
* Fyysinen kasvu (sisältää puberteettiarvion ja ryhdin) 
* Psyykkinen hyvinvointi (sis. BDI, väkivaltakokemukset ym.) 
* Koulu- ja vapaa-aika (koulutyö, kaverit, kiusaaminen, ruutuaika, harrastukset) 
* Perhe ja koti 
* Terveystottumukset  
* Päihteet 
* Neuvonta, toimenpiteet 
* Muu 

 
 
Vanhemmille täytettävät kyselyt (Audit, Lähisuhdeväkivalta) kirjataan lapsen kouluterveys-
lehdelle Perhe 2 lomakkeelle. Vanhemman papereihin kirjataan ainoastaan vanhemman 
luvalla. Luvan voi antaa ainoastaan paikanpäällä olevan vanhemman osalta.  
Lähisuhdeväkivalta HOI lehdelle tarkasti kirjattuna mikäli herää huoli. 
Audit kirjataan aina vanhemman papereihin NEUVO lehdelle. 
 
 
KÄYNNIN YHTEENVETOON MERKATTAVAT TIEDOT 
 
 
Kontaktilaji  
1 = käynti  kun asiakas tulee vastaanotolle 
2 = kotikäynti työntekijä käy asiakkaan kotona antamassa palvelua 
 
5 = puhelinyhteys kun asiakas tai hänen edustajansa ja työntekijä ovat puhelinyh-

teydessä yksilöllistä terveyden- tai sairaanhoidon tutkimusta, hoi-
toa tai neuvontaa koskevassa asiassa 

 
 
Käyntityyppi  
1 = terveydenhoito käynnin tarkoituksena terveyden edistäminen sekä 
  sairauksien ja tapaturmien ehkäisy 
  jos todistuskäynti tehdään terveydentilan toteamiseksi  
  (esim. NTT, ajokorttitodistus, T-todistus) 
    
2 = sairaanhoito käynnin tarkoituksena tutkiminen, toimenpide ja muu 
  hoitaminen oireen, sairauden, vian tai vamman vuoksi 
 
Kiireellisyys 
V = välitön  jos hoito on aloitettava kahden tunnin sisällä 
 
K = kiireellinen jos hoito on aloitettava vuorokauden sisällä 
 
E = ei-kiireellinen jos hoidon aloitus voi odottaa yli vuorokauden 
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Ensikäynti 
K = kyllä  ensimmäinen käynti uuden ongelman/asian vuoksi 
  kun asiakas hakeutuu itse hoitoon aiemmin todetun pitkäaikaisen 
  ongelman pahenemisen vuoksi 
  ensimmäinen käynti neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon 
  muut terveydenhoitokäynnit 
  seulontatutkimukset 

siirtyminen keskussairaalasta tk:seen saman ongelman jatkohoi-
toon 

 
E = ei  uusintakäynnit 
 
 
Kävijäryhmä 
 
1 = yksilökäynti kun yksi identifioitu asiakas käy vastaanotolla 
  yksilökäynnistä on kyse myös silloin, kun äitiysneuvolakäynnillä  

on isä mukana jos isä saa palvelua, käynti kirjataan yksilökäyn-
niksi hänen tietoihinsa 

 
2 = ryhmävastaanotto kun useampi kuin yksi työntekijä toteuttaa samassa tilaisuudessa 
  hoitosuunnitelman mukaista avohoitoa yhdelle asiakkaalle 
3 = ryhmäkäynti kirjataan kävijäryhmäksi asiakkaalle silloin, kun hän osallistuu  

asiakasryhmälle toteutettavaan hoitosuunnitelman mukaiseen 
avohoitoryhmään (esim. laihdutusryhmä) 
kirjaus tehdään jokaisen ryhmään osallistuvan tietoihin 
hoitoa voi ryhmässä antaa useampi työntekijä 

 
4 = yhteisötilaisuus avoin luento/neuvontatilaisuus 
 
 
Palvelumuodot 
 
T26 = Kouluterveydenhuolto 
T27= Opiskeluterveydenhuolto 
 
 
 
SPAT-luokat: 
 
Kouluth: 
- SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus (väliluokkien ns. suppeat 
tarkastukset ) 
- SPAT1317 Yksilöllisen tarpeen mukainen terveystarkastus (seurantatarkastukset tms.) 
 
- SPAT1384 Laaja terveystarkastus ensimmäisellä luokalla 
- SPAT1385 Laaja terveystarkastus viidennellä luokalla 
- SPAT1386 Laaja terveystarkastus kahdeksannella luokalla 
- SPAT1388 Yksilöllisen tarpeen mukainen laaja terveystarkastus 
 
- SPAT1389 Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti 
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- SPAT1396 Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaaminen 
- SPAT1391 Perhetilanteeseen liittyvä neuvonta ja ohjaus 
- SPAT1392 Parisuhteeseen liittyvä neuvonta ja ohjaus 
- SPAT1393 Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta tukeva ohjaus 
- SPAT1394 Elinolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus 
- SPAT 1303 Kasvuun ja kehitykseen liittyvä neuvonta, 
- SPAT 1305 Liikuntaan liittyvä neuvonta tai ohjaus, 
- SPAT 1306 Ravitsemuksen ja painonhallinnan ohjaus tai 
 
- SPAT1397 Ohjaus kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksiin 
- SPAT1398 Ohjaus opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin 
 
- SPAT1332 Opintoympäristön terveydellisten olojen tarkastus 
- SPAT1369 Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän tapaaminen 
- SPAT 1273 Adsume/Audit 
- SPAT 1246 Depression tai muun psyykkisen ongelman seulonta (EDPS, BDI) 
 
Tutkimuksista, jotka sisältyvät terveystarkastukseen, ei tarvitse tehdä erillistä SPAT-
merkintää. Adsume/Audit ja BDI tilastoidaan tästä poiketen lisäksi erikseen. 
Adsume/Audit: SPAT 1273 ja BDI: SPAT 1246 
 
Toimenpide-SPATIT: 
Käytetään esim. sairaanhoidollisen käynnin yhteydessä. Löytyvät Avohilmo oppaasta liit-
teenä alla olevasta linkistä 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130436/URN_ISBN_978-952-302-652-0.pdf?sequence=1 
 
 
Huomioitavaa, hoitajan rokottaessa lääkärikäynnin yhteydessä, tilastoidaan kyllä. Mutta 
jotta avustavasta suoritteesta ei lähde kuntalaskua, valitaan lopussa tietojärjestelmän ky-
syessä onko hoitajakäynti, lääkärikäynti, puhelinkäynti tms. valitaan tässä kohtaa peruuta. 
 
Yksilöllinen yksilökohtainen käynti tai yksilöllinen oppilashuolto kirjataan ja tilastoidaan Pe-
gasos - vastaanottajan työpöydän kautta. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto, luennot ym. kirjataan Pegasos – tallennus – ryhmä ja yleisöti-
laisuudet.  
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LÄHTEET 

 
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto 
– Asetuksen 380/2009 perustelut ja soveltamisohjeet (STM 2009:20 ) 
 
Kouluterveydenhuollon laatusuositukset (STM 2004b) 
 
Kouluterveydenhuollon opas (STAKES 2002) 
 
Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa menetelmäkäsikirja 
(THL 2011:Opas 14) 
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LIITTEET 

 
Jaettavat kyselyt, lomakkeet, itse tuotetut esitteet: löytyvät päivitettynä G-asemalta - Koulu 
- kouluterveydenhuollon lomakkeet 
Lisäksi: 
Adsume-päihdemittari (liite 1) 
BDI-mielialamittari (liite 2) 
Kyselylomake 3. lk oppilaalle (liite 3) 
Esitietolomakkeet vanhemmille/oppilaalle 1lk, 5lk, 8lk(liite 4) 
Luokan hyvinvointi ja ilmapiiri terveyskyselyn pohjalta opettajalle (liite 5) 
Tartuntatautitiedotteet (liite 6) 
Tiedote näöntarkastus/optikot (liite 7) 
Värinäöntestaus palautelomake (liite 8) 
Tiedote kouluterveydenhuollosta (liite 9) 
Tiedonsiirtolupa-lomake. Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa (liite10) 
 
Myös nämä lomakkeet ovat tulostettavassa muodossa G-asemalta. 
 
1.lk. 
- kutsukirje terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastuk-
seen 
- kutsukirje lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen 
- Esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmille 
 
3.lk. 
- kouluterveydenhuollon kysely 
 
5.lk. 
- kutsukirje terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastuk-
seen 
- kutsukirje lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen 
- Esitietolomake viidesluokkalaisen vanhemmille 
- Esitietolomake viidesluokkalaiselle 
- Näin hoidan itseäni  
 
7.lk. 
-terveyskysely 
 
8.lk. 
- kutsukirje terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastuk-
seen 
- kutsukirje lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen 
- Esitietolomake yläasteikäisen vanhemmille 
- Esitietolomake kahdeksasluokkalaiselle 
 
Adsume 
 

R-BDI-13 
 
Terveystarkastuskortit 
- 1-3. lk. 
- 4-6. lk. 
- 7. lk. 
- 9.lk. 
 
Toimintaohjeet 
- syyhytiedote 
- kihomatotiedote 
- täitiedote 
- Erityisruokavalio tiedote 
- Erityisruokavalio ilmoitus 
 
Värinäkö 
 
Muut: 
Tiedote kouluterveydenhuollosta 
Tiedonsiirtolupa oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista 
koulussa 
ilmoitus vanhemmalle peruuttamattomasta tarkastusajasta 
sairausvastaanotolla käynti 
lupa asiakirjojen luovuttamiseen 
tiedote terveystarkastuksesta 2.3.4.6.7.9 lk. 
Terveyskyselyn tuloksia opettajalle 
Rintojen omatarkkailu 
Näöntarkastus optikot



 

 

Liite 1: Nuorten päihdekysely- eli Adsumelomake 
 

Alkoholiannoksella tarkoitetaan:   
pullo (0,33 l) keskiolutta tai siideriä tai 
reilu puoli lasia (12 cl) mietoa viiniä tai 
vajaa puoli lasia (8 cl) väkevää viiniä tai  
vajaa neljännes lasia (4 cl) viinaa  
Esimerkkejä: 
0,5 l siideriä tai keskiolutta on 1,5 annosta 
0,3 l pullo A-olutta on 1,5 annosta 
3/4 litran pullo mietoa viiniä on 6 annosta 
0,5 l pullo viinaa on 13 annosta 
1 "six-pack" keskiolutta (0,33 l x 6) 6 annosta 

NUORTEN PÄIHDEMITTARI (ADSUME) 
 
Nimi:________________________________________ 
Syntymäaika _________________________________ 
 
Tämän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyselyn tavoitteena on 
arvioida mahdollista päihteiden käyttöäsi. Terveydenhoitaja 
keskustelee luottamuksellisesti päihdemittarin tuloksesta kanssasi 
terveystarkastuksen yhteydessä. 
 
Merkitse vaihtoehdot, jotka kuvaavat sinun päihteiden käyttöäsi 
viimeisen vuoden aikana. 

1. Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa? 
0. En 
1. Tupakoin (käytän nuuskaa) satunnaisesti 
2. Tupakoin (käytän nuuskaa) päivittäin  
    Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin? __________________ 
 
2. Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuoden 
aikana?   
0. En  
1. Alkoholia (ei huomioida maistamista esim. lusikallisen verran) 
4. Lääkkeitä, että saisin ”pään sekaisin” 
4. Liuotinaineita (imppaaminen) 
4. Huumausaineita, mitä______________________________ 
4. Jotain muita päihteitä, mitä _________________________ 
5. Alkoholia ja edellä mainittuja aineita samaan aikaan 
(sekakäyttö) 
Minkä ikäisenä kokeilit ensikerran? __________ 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”En”, voit siirtyä 
kysymykseen 14. 
 
3. Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä kuin 
tupakkaa viimeisen vuoden aikana? 
1. 1–3 kertaa  
2. 4–6 kertaa   
3. Noin kerran kuukaudessa  
4. Pari kertaa kuukaudessa 
5. Kerran viikossa tai useammin  
Milloin käytit viimeksi ja mitä ___________________________ 
 
4. Kuinka monta annosta alkoholia juot yleensä niinä päivinä, 
jolloin käytät alkoholia? (Annosten laskeminen, katso seuraava 
taulukko) 
0. En käytä alkoholia 
1. 1–2 annosta 
2. 3–4 annosta 
3. 5–6 annosta  
4. 7 annosta tai enemmän, montako __________________ 

5. Oletko myöhästynyt, lähtenyt kesken päivän tai jäänyt pois koulusta 
päihteiden käyttösi takia?  
0. En koskaan  1. Kerran  
3. 2–3 kertaa 4. 4 kertaa tai useammin 
 
6. Oletko toiminut päihtyneenä seuraavilla tavoilla viimeisen vuoden 
aikana? (Yksi tai useampi rengastus)   
□ Olen satuttanut itseäni.  
□ Olen satuttanut toista. 
□ Olen ollut autossa, jota on ajanut päihtynyt.  
□ Olen ajanut itse päihtyneenä ajoneuvoa.  
□ Olen rikkonut omaisuutta tai varastanut. 
□ Olen ollut seksisuhteessa, jota olen katunut jälkeenpäin. 
□ En ole joutunut mihinkään vaikeuksiin.  

   Jos et ole joutunut vaikeuksiin, voit siirtyä kysymykseen 8. 
 
7. Kuinka usein olet toiminut edellä mainitulla tavalla?  
1. Kerran  2. Kahdesti 4. Useammin 
 
8. Kuinka usein päihtymisen jälkeen olet unohtanut, mitä teit tai mitä 
tapahtui? (”Menikö muisti?”) 
0. En kertaakaan  1. Kerran 3. Useammin     
    
9. Oletko ”sammunut”? 
0. En kertaakaan  1. Kerran 4. Useammin 
 
10. Miksi käytät päihteitä? 
□ Seuran vuoksi kavereiden kanssa  
□ Hauskanpitoon  
□ Rentoutumiseen 
□ Helpottaakseni pahaa oloa 
□ Humalan vuoksi tai saadakseni ”pääni sekaisin” 
□ Jonkin muun syyn takia, minkä ________________________ 
 
11. Millaiseksi arvioit oman päihteiden käyttösi?  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
12. Onko joku läheisesi tai ystäväsi ollut huolissaan päihteiden 
käytöstäsi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä? 
□ Ei  
□ Keskusteltu kerran 
□ Keskusteltu useita kertoja 
 
13. Tietävätkö vanhempasi, että käytät päihteitä? 
□ Kyllä 
□ Kyllä, mutta eivät tiedä kuinka paljon käytän.  
□ Eivät 
 
14. Kuuluuko lähiystäväpiiriisi joku, joka on kokeillut huumausaineita? 
□ Ei  □ Yksi henkilö 
□ 2–5 henkilöä        □ Useampi kuin 5 henkilöä 
 
15. Miten vaikeaksi tai helpoksi arvioit nuorten mahdollisuudet hankkia 
huumausaineita paikkakunnallasi? 
□ Vaikeaksi             □ En osaa sanoa       □ Helpoksi 
 
16. Mitä olet keskustellut vanhempiesi kanssa nuorten päihteiden 
käytöstä? ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
17. Mitä mieltä yleensä olet ikäistesi nuorten päihteiden 
käytöstä?_________________________________________________ 
____________________________________________________  

 
           (Pirskanen 2007, 2011) 



 

 

Liite 2: Nuorten mielialakyselylomake 
 
 
Keski-Satakunnan  
terveydenhuollon KY 
 
 
 Mielialakysely BDI-13 

Oheinen mielialaoireita käsittelevä kyselylomake on tarkoitettu työvälineeksi nuoren dep-
ressio-oireiden seulontaan esim. vastaanottotilanteen yhteydessä. Kysymykset 1-13 käsit-
televät varsinaisia mielialaoireita ja vain näiden kysymysten vastaukset huomioidaan pis-
teytyksessä. Kysymys 14 koskee ahdistuneisuutta. Nuori täyttää itse lomakkeen rengas-
tamalla yhden vaihtoehdon kustakin kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä ensimmäi-
nen vaihtoehto kuvaa positiivista tunnetilaa tai  
ajatusta. Toinen vaihtoehto on neutraalimpi, mutta ei vielä kuvaa masennustilaan liittyviä 
mielialan piirteitä. Seuraavat väittämät käsittelevät depressio-oireita, joiden voimakkuus ja 
syvyys lisääntyvät siten, että vaihtoehto 3 kuvaa lievempää oiretta kuin vaihtoehto 5. 

Vastaukset voidaan pisteyttää seuraavasti: 1-2 =0 p, 3 =1 p, 4 =2 p, 5 =3 p. Enimmäispis-
temäärä kysymyksistä 1-13 on 39. Yhteenlasketut pisteet voidaan jakaa kuvaamaan ma-
sennusoireiden syvyyttä: 0-4 pistettä = ei depressio-oireita, 5-7 pistettä=lieviä masen-
nusoireita, 8-15 pistettä=kohtalainen  
masennus, yli 16 pistettä=vakava masennus. Pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perus-
teella voi tehdä masennustilan diagnoosia, mutta niitä voi käyttää apuna seulonnassa ja 
alustavassa arvioinnissa. 

Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja sen avulla havainnollistaa nuorelle esim. 
oireiden lievittymistä tai uusiutumista. Joidenkin nuorten kanssa voi olla helpompaa aloit-
taa keskustelua lomakkeen pohjalta käymällä kysymysten avulla läpi mielialaan liittyviä 
asioita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: 
Beck AT, Beck RW. 1972. Screening depressed patients in family practice. Postgrad Med; 52: 81–85. 
Karlsson L, Raitasalo R. (2011). Mielialakysely, RBDI. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmä-
käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 14.



 

 

 Mielialakysely BDI–13 
 
1. Minkälainen on mielialasi?  

1 mielialani on melko valoisa ja hyvä  
2 en ole alakuloinen tai surullinen  
3 tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi  
4 olen alakuloinen jatkuvasti, enkä pääse siitä  
5 olen niin masentunut ja alavireinen, etten enää kestä  

2. Miten suhtaudut tulevaisuuteen? 

1 suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti  
2 en suhtaudu tulevaisuuteen toivottomasti  
3 tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta  
4 minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa  
5 tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat parempaan päin  

3. Miten katsot elämäsi sujuneen? 

1 olen elämässäni onnistunut huomattavan usein  
2 en tunne epäonnistuneeni elämässä  
3 minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin  
4 elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia  
5 tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä  

4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi? 

1 olen varsin tyytyväinen elämääni  
2 en ole erityisen tyytyväinen  
3 en nauti asioista samalla tavoin kuin ennen  
4 minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään  
5 olen täysin tyytymätön kaikkeen  

5. Minkälaisena pidät itseäsi? 

1 tunnen itseni melko hyväksi  
2 en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi  
3 tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein  
4 nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina  
5 olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton  

6. Onko sinulla pettymyksen tunteita? 

1 olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini  
2 en ole pettynyt itseni suhteen  
3 olen pettynyt itseni suhteen  
4 minua inhottaa itseni  
5 vihaan itseäni  

7. Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia? 

1 minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia  
2 en ajattele, enkä halua vahingoittaa itseäni  
3 minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut  
4 minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta  
5 tekisin itsemurhan, jos siihen olisi mahdollisuus  

Keski-Satakunnan  
terveydenhuollon KY 
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8. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen? 

1 pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta  
2 en ole menettänyt kiinnostusta muihin ihmisiin  
3 toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen  
4 olen melkein menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan  
5 olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan  

9. Miten koet päätösten tekemisen? 

1 erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa  
2 pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin  
3 varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätöksen tekoa  
4 minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa  
5 en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä  

10. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi? 

1 olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni  
2 ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä  
3 olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä  
4 minusta tuntuu, että näytän rumalta  
5 olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä  

11. Minkälaista nukkumisesi on? 

1 minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia  
2 nukun yhtä hyvin kuin ennenkin  
3 herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen  
4 minua haittaa unettomuus  
5 kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisesta kesken unien heräämisestä  

12. Tunnetko väsymystä ja uupumusta? 

1 väsyminen on minulle lähes täysin vierasta  
2 en väsy helpommin kuin tavallisestikaan  
3 väsyn helpommin kuin ennen  
4 vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua  
5 olen liian väsynyt tehdäkseni mitään  

13. Minkälainen ruokahalusi on? 

1 ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia  
2 ruokahaluni on ennallaan  
3 ruokahaluni on huonompi kuin ennen  
4 ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen  
5 minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua  

14. Oletko ahdistunut ja jännittynyt? 

1 pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti  
2 en tunne itseäni ahdistuneeksi tai “huonohermoiseksi’’  
3 ahdistun ja jännityn melko helposti  
4 tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi  
5 tunnen itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat “loppuun kuluneet” 
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Vastauspäivämäärä _____/_____ _______   

Nimi ____________________________________________ syntymäaika ______________________

 

Liite 3: Kyselylomake 3. lk oppilaalle 
Keski-Satakunnan 
Terveydenhuollon Kuntayhtymä 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

 

 

 

KOULUTERVEYDENHUOLLON KYSELY OPPILAILLE 

Oppilaan nimi _________________________________ Luokka ____________ 

 

                     Kyllä                En/Ei 

1. Oletko yleensä terve?      

2. Oletko yleensä iloinen?       

3. Onko sinusta kiva käydä koulua?      

4. Pelottaako sinua koulussa?      

5. Pelkäätkö jotakin oppilasta      

6. Pelkäätkö jotakin aikuista      

7. Kiusataanko sinua?      

8. Uskallatko viitata tunnilla?     

9. Häiritsetkö oppitunteja?      

10.  Onko sinulla kavereita?      

11.  Käytkö muihin käsiksi kun suutut?       

12.  Jätätkö usein kotitehtäväsi tekemättä?      

13.  Saatko tarvittaessa apua kotitehtävissäsi?    

14.  Onko sinulla usein riitaa kotona?     
 

15.  Mistä pidät eniten koulussa? _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
16. Mikä on vaikeinta koulussa? ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

17.  Mitä asioita teet yleensä koulun jälkeen? _____________________________ 



 

 

 

LIITE 5: Luokan hyvinvointi ja ilmapiiri terveyskyselyn 
pohjalta opettajalle 
 
            Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY 
            KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
 
TERVEYSKYSELYN TULOKSIA OPETTAJALLE 
Luok-
ka____________opettaja_______________________________________pvä__________
____ 
 
 
Luokan ilmapiiri? 
 
Hyvä 
 
Huono 
 
Ei osaa sanoa 
 
Luokan työrauha? 
 
Yleensä aina 
 
Joskus 
 
Ei juuri koskaan 
 
Kiusataanko tai syrjitäänkö sinua luokassa? 
 
Ei 
 
Joskus 
 
Usein 
 
Sujuvatko asiat opettajasi kanssa? 
 
Hyvin 
 
Kohtalaisesti 
 
Huonosti 
 
 
Muuta huomioitavaa luokasta:



 

 

 

Liite 6: Tartuntatautitiedotteet 
 

Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon KY 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 
 

 
TÄITIEDOTE HUOLTAJILLE 
 
Lapsenne luokan oppilaalta on löytynyt täitä. Kammatkaa tiheällä kammalla ja tar-
kastakaa lastenne hiuspohja. Yksikin elävä täi merkitsee tartuntaa. Toimikaa alla 
olevin ohjein.  
 
Päätäi on 1-4 mm pitkä, litteä, vaalea tai tumma loinen, joka ei hyppää eikä lennä. Se elää vain 
ihmispäänahan lähellä imien ravinnoksi verta ja munien 1-1,5 mm pitkät, soikeat, vaaleankuultavat 
munansa tiukasti kiinni hiusten tyviin. Tiheällä kammalla kammatessa munat ja saivaret näkyvät 
parhaiten korvien takana tai niskassa. Hiljattain munitut ovat lähellä päänahkaa, kuolleet munat tai 
saivaret kauempana päänahasta hiusten kasvaessa n.1cm/kk. Elävät täit näkyvät helpommin suu-
rennuslasilla. Hiuspohjassa voi näkyä tummia täiden ulostepilkkuja.  
 
Elävät päätäit tarttuvat päästä toiseen hiusten ollessa kosketuksessa, esim. lasten leikkiessä 
päät lähekkäin. Yksi täi riittää tartuntaan. Oireena on päänahan kutina, joka alkaa 1-3 viikon kulut-
tua ensitartunnasta, uusintatartunnan jälkeen heti, kaikilla ei ole oireita. Täi voi säilyä ihmisen hius-
pohjan ulkopuolella elossa korkeintaan 3 vuorokauden ajan ja tarttua välillisesti kampojen, harjo-
jen, tyynyliinojen, pyyheliinojen, päähineiden, hiuspidikkeiden ja kauluksien ja kotieläinten välityk-
sellä. 
 
Päätäi hoidetaan ilman reseptiä apteekista saatavalla lääkeliuoksella tai lääkeshampoolla. 
Päänahka ja hiukset käsitellään pakkausohjeen mukaan lääkeliuoksella tai -shampoolla. Kamma-
taan tiheällä kammalla kuolleiden ja kuolemassa olevien täiden poistamiseksi, mikä on tärkeä osa 
hoitoa. Käsittely toistetaan 1-2 viikon kuluttua. Sillä välin hiukset kammataan 2-3 kertaa viikossa 
tarkkaillen, poistaen mahdolliset kehittyneet tai uudet täit ja rauhoitellen lasta. Täikampa tulee pes-
tä ja puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. 
 
Lääkehoidon yhteydessä puhdistetaan päähän ja hiuksiin 3 vuorokauden sisällä kosketuksissa 
olleet tavarat ja tekstiilit. Kammat ja harjat liotetaan tunnin ajan täilääke- tai ½ vettä- ½ etikkaa- 
liuoksessa tai pakastetaan muovipussissa 2 vrk. Tekstiilit konepestään vähintään 60 asteessa. 
Patja ja tyynyt imuroidaan. Vuodevaatteita voi seisottaa 80-asteisessa saunassa parin tunnin ajan 
tai ulkona pakkasessa yön yli. Keinoja ovat myös ½ tuntia kuivausrummussa, tunti kuivauskaapis-
sa tai sulkeminen muovipussiin 3 vuorokauden ajaksi. Pehmolelut, päähineet, hiuskoristeet tai 
muut, joita ei voi pestä vaativat saman käsittelyn.     
 
Mikäli lapselta löytyy täitä, on syytä tutkia ja hoitaa kaikkien perheenjäsenten hiuspohjat.  
Lääkehoito annetaan siksi koko perheelle kertaalleen ja uusinta hoito vain niille, joilla oli 
täitä/saivareita.. Jos pään alueella on ihottuma, kääntykää lääkärin puoleen. Lapsi on poissa päi-
väkodista /koulusta kunnes ensimmäinen lääkehoito on tehty. Päiväkotiryhmää/ koululuokkaa ei 
hoideta ”varmuuden vuoksi”, vaan henkilökunta seuraa tilannetta. Kerrottehan heille havainnois-
tanne. Kouluterveydenhoitajalta voi kysyä neuvoa puhelimitse tai sähköpostitse, käynti ei ole tar-
peen. 
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Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon KY 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
 
SYYHYTIEDOTE HUOLTAJILLE 
 
Lapsenne luokan oppilaalla on todettu syyhy. Pyydämme Teitä tarkkailemaan lastanne 
ja jos huomaatte oireita, hoitamaan syyhyn alla olevin ohjein. 
 
Syyhyn aiheuttaa vaivoin silmin havaittava, 0,3-0,5mm pitkä syyhypunkki, joka on vain ihmi-
sen loinen. Se elää ihon pintaosassa ja munii tekemiinsä 2-15mm pitkiin käytäviin useita mu-
nia, joista parissa viikossa kehittyy täysikasvuisia syyhypunkkeja. Tartunta tapahtuu toistu-
vassa tai tiiviissä ihokosketuksessa henkilöstä toiseen, erityisesti sängyn lämmössä ja lasten 
peuhatessa, mutta ei niin lyhytkestoisessa kontaktissa kuin kättely. Oireet alkavat 3-6 viikon 
kuluttua ensitartunnasta, muutaman päivän kuluttua uusintatartunnasta, mutta syyhy tarttuu jo 
ennen oireiden alkamista, joten ajankohtaa on vaikea määrittää. Välillinen tartunta tekstiilien 
kautta on harvinaisempaa. 
 
Tyypillisin oire on iltaisin ja öisin vaivaava kutina etenkin sormenväleissä, ranteissa ja 
pakaraseudussa. Raapimisjälkiä löytyy ja iho saattaa olla ärtynyt. Tarkemmin katsottaessa 
syyhypunkin käytäviä, pieniä rakkuloita tai näppylöitä voi näkyä sormenväleissä ja kämmensi-
vuilla, ranteissa, lapsilla kämmenissä ja jalkapohjissa, miehillä peniksen varressa. Tyypillinen 
syyhypunkin käytävä on 2-15mm pitkä, punottava, karstainen juova, jonka toisessa päässä 
häämöttää tummana tai rakkulamaisena syyhypunkki. Kasvoja lukuun ottamatta eri puolilla 
vartaloa voi esiintyä kutiavaa paukuraista ihottumaa. Syyhyn erottaminen muista ihottumista 
ei aina ole helppoa. Tyypilliset oireet ja läheisten samanlainen oireilu helpottaa toteamista. 
 
Syyhyn hoitoon saa ilman reseptiä apteekista tehokkaan lääkevoiteen. Epäselvissä ta-
pauksissa ja alle 2-vuotiaiden lasten sekä vanhusten kannattaa käydä lääkärillä. Voide levite-
tään pakkausohjeen mukaan varpaankärjistä leuankärkeen unohtamatta sormi- ja varvasväle-
jä, kainaloita, nivustaipeita, napaa, ulkoisia sukuelimiä ja pakaravakoa. Se pestään pois 8-15 
tunnin kuluttua. Jos joutuu hoidon aikana pesemään kädet, ne voidellaan uudelleen. Saman-
aikaisesti pitää hoitaa samassa taloudessa asuvat ja heidän seksipartnerinsa. Oireettomille 
riittää yksi hoitokerta, oireisille hoito uusitaan 1-2 viikon kuluttua. Iholle, kainaloiden seutuun 
ja sukuelimiin voi jäädä paukuroita kuukausien ajaksi ja jälkikutinaa voi olla parin viikonkin 
ajan.  
 
Vaatteet, lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet vaihdetaan ja pestään lääkevoidehoidon yh-
teydessä. Vuode imuroidaan. Syyhypunkit kuolevat ihmisen ulkopuolella 3 vuorokaudessa. 
Konepesu tuhoaa ne. Hankalasti pestäviä tekstiilejä voi seisottaa poissa käytöstä 3 vrk esim. 
muovipussissa. 1-2 tuntia kuumassa kuivassa saunassa tai tunti kuivauskaapissa tai ½ tuntia 
kuivausrummussa sekä pakastus yön yli ovat tehokkaita keinoja. Lapsi voi palata päiväko-
tiin/kouluun heti hoidon jälkeen. Koko ryhmää/luokkaa ei yleensä hoideta ”varmuuden vuoksi”, 
vaan henkilökunta seuraa tilannetta, joten pyydämme kertomaan heille havainnoistanne. Kou-
luterveydenhoitajalta voi kysyä tarvittaessa neuvoa. 
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Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon KY 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
 

KIHOMATOTIEDOTE HUOLTAJILLE 
 
Lapsenne luokan oppilaalla on ollut kihomatoja. Pyydämme Teitä tarkkailemaan las-
tanne ja jos huomaatte oireita, hoitamaan madot alla olevin ohjein. 
 
Kihomato on 3-13 mm pitkä, valkea, vain ihmisen suolistossa elävä sukkulamato. Se munii 
yöaikaan peräaukon seudulle suuria määriä munia kiinnittäen ne liimamaisella eritteellä. Mu-
nat pysyvät elossa viikkoja elimistön ulkopuolella, esim. pesemättömissä vuodevaatteissa. 
Kihomadot ovat tavallisimpia 3-10-vuotiailla, mutta eivät harvinaisia aikuisillakaan.  
 
Tartunta saadaan nielemällä madon munia. Munat ovat niin pieniä, ettei niitä silmin havaita 
ja siten niitä voidaan käsin siirtää henkilöstä toiseen. Ja suutahan koskettelemme päivittäin 
huomaamattammekin. Yksikin nielty muna voi käynnistää infektion. Munia joutuu käsistä pin-
noille, kahvoihin, leluihin, tutteihin, vaatteisiin, sänkyyn, unileluihin jne. Lapsi voi tartuttaa uu-
delleen itseään tai siirtää tartunnan muihin. Myös vuodepöly levittää munia. Tartunnasta oi-
reiden alkuun vie n.1-2 kk.  
 
Oireena voi olla peräaukon iltaöinen kutina, joka saa lapsen raapimaan pyllyä, haittaa nu-
kahtamista tai herättää. Ärsytys voi aiheuttaa peräaukon supistelua, jonka lapsi aistii kipuna, 
jopa vatsakipuna. Tytöillä emättimen seutu voi kutista. Raapimisesta alapää ärtyy, kirvelee ja 
voi tulehtua. Kaikilla ei ole oireita, aikuisilla varsinkaan. Lapsen levottomuus ja ruokahalun 
puute voi johtua tartunnasta. Munia ei erota silmin, matoja saattaa nähdä valkoisen langan-
pätkän näköisinä ulosteessa tai peräaukossa heti herätessä. Epäselvissä tilanteissa ottakaa 
tarvittaessa terveydenhoitaja tai lääkärin yhteyttä.  
 
Hoidoksi saa apteekista ilman reseptiä kerta-annoksena otettavaa lääkettä. Samassa 
taloudessa asuvat pitää hoitaa yhtä aikaa. Toinen annos toukkien tuhoamiseksi otetaan 
10–14 vrk kuluttua. Tänä parin viikon aikana kihomadon munien kiertokulku peräaukosta kä-
siin, pinnoille, suihin ja pölyyn on katkaistava. Kynnet leikataan, käsien pesusta ja alapesusta 
huolehditaan. Alus- ja yöhousuja vaihdetaan ja pestään. Karkkien, sipsien ym. syömistä sor-
min vältetään. Yökylää ja yövieraita ei suositella. Huom! Lääke saattaa värjätä ulosteet punai-
siksi. 
 
Lääkkeen ottamista seuraavana päivänä vaihdetaan ja pestään alus- ja yövaatteet, laka-
nat, tyyny- ja pyyheliinat. Oleellista on vähentää vuodepölyä imuroimalla ja tuulettamalla vuo-
devaatteet ja peuhupaikat. Tehdään viikko- ja WC-siivous kahvoja unohtamatta. Lelut pes-
tään, pakkanen ulkona tai pakastimessa yön yli tai parin viikon seisotus muovipussissa tuho-
aa munia hyvin, tarkoista astemääristä ja ajoista ei ole riittävästi tutkimustietoa.  
 
Lapsi voi palata päiväkotiin/kouluun, kun ensimmäinen lääkeannos on annettu, lapsi on 
pesty ja vaatteet vaihdettu. Koko päiväkotiryhmän hoitaminen ei yleensä ole tarpeen, puhtau-
desta huolehditaan ja tilannetta tarkkaillaan, joten pyydämme ilmoittamaan havainnoistanne 
henkilökunnalle. Kihomato on joskus sitkeä torjuttava, reseptilääkettäkin on saatavissa, jos 
oireet uusivat pian hoidon jälkeen. Kääntykää tarvittaessa terveydenhoitajan tai lääkärinne 
puoleen. Jos oireilu uusii vasta 2 kk kuluttua hoidosta, kyse on uudesta tartunnasta. 
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Liite 7: Näöntarkastus/optikot 
Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon KY   NÄÖNTARKASTUS 
KOULUTERVEYDENHUOLTO  OPTIKOT/SILMÄLÄÄKÄRI 
     

 
Olen tehnyt oppilaalle 
  
Nimi_______________________________ Henkilötunnus: __________________   
Kotikunta:____________________________näöntarkastuksen. 
  
Lähinäkö:    __________/___________=__________ 
Kaukonäkö:  __________/___________=__________ 
 
Muu:________________________________________ 
 
Tämän perusteella kehotan teitä varaamaan ajan silmäoptikolta / silmälääkäriltä (terveydenhoitaja ympyröi) tar-
kempaa tutkimusta varten. Optikon suorittama tutkimus oppilaalle on maksuton. Alle 8-vuotiaat ohjataan suoraan 
silmälääkärin vastaanotolle. Todetun taudin tai vian hoito, kuten silmälasit tai seurantakäynnit, eivät sisälly koulu-
terveydenhuoltoon. 
 
Jos optikon tarkastuksessa todetaan silmälääkärin tutkimus aiheelliseksi, toimii tämä lomake maksusitoumukse-
na ensimmäiseen silmälääkärin suorittamaan tarkastukseen.  
 
Pvm ____ / ____ 20___ (Lähete on voimassa 6 kuukautta terveydenhoitajan allekirjoituspäivästä) 
 
_________________________________________________________ 
Terveydenhoitaja, puh. 
Koulu: 
 
 
Optikon/Silmälääkärin palaute (mikäli ei erillistä lomaketta):___________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Laskutus osoite: Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY, PL 9, 00038 LOGICA. 
Tämän lähetteen palautusosoite: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Neuvola, Koulukatu 2, 
29200 Harjavalta. 
 
 

OPTIKOT 
 
Instrumentarium HARJAVALTA, Killankatu 2, 
Harjavalta 
020 170 8990 
 
 
Instrumentarium PORI, Yrjönkatu 15 
Pori 
020 1708470 
 
 
Instrumentarium RAUMA, Kuninkaankatu 16 
Rauma 
020 1708520 
 
Instrumentarium RAUMA, Valtapörssi , Valtakatu 9 -11 
Rauma 
020 170 5030 
Silmäoptikot Palmu OY RAUMA, Kuninkaankatu 10 
Rauma 

p. (02) 8378 6000 
 
 
Kokemäen Näkökeskus, Tulkkilantie 23 
Kokemäki 
p. 02 - 546 1514



  

  
 

 

Liite 8: Värinäön testaus palautelomake 
Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon KY 
KOULUTERVEYDENHUOLTO  VÄRIAISTIN TUTKIMUS 

Nimi: 
Koulu: 
 
Panel D-15 
Testi 1. 
               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
 
Testi 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synnynnäisten väriaistin häiriöiden ammatilliset rajoitukset: 
 

1) Vaikea-asteinen väriaistin häiriö on este kaikille ammateille, joissa henkilö joutuu 
tunnistamaan esineitä värien perusteella. Esim. värillisillä raidoilla merkittyjen sähköjohtojen ja vastusten tunnis-
taminen. Elektroniikka-, puhelin ja tv-asentaja. 
 

2) Keskivaikea väriaistin häiriö ei täysin estä edellä lueteltuja ammatteja, mutta tällainen vika hidastaa esim. elekt-
roniikka-asennustyötä ja suurentaa asennusvirheen mahdollisuutta. Mainittu ammatti ei ole suositeltava. 

 
3) Lieväasteinen väriaistin häiriö haittaa ammateissa, joissa tarvitaan tarkkaa värinäköä: maalien, värien, tekstiilien 

ja tapettien suunnittelija ja tarkastaja, valokuvaaja, kuvanvalmistaja (graafinen ala), maalari, laborantti, pukujen 
suunnittelija, kosmetologi ja kampaaja. 

 
4) Täysin normaali värinäkö vaaditaan liikennelentäjällä, laivan perämiehellä ja veturinkuljettajalla.  

 
Suoritetussa tutkimuksessa sinulla on todettu: 
 

 Normaali värinäkö (kaikki testitulokset ovat normaaleja). 
 

 Vaikea-asteinen väriaistin häiriö (dikromaatin sahaava kuvio Panel D-15 testissä). Vika on este kohdissa 1, 2, 3 
ja 4 luetelluille ammateille. 

 
 Keskivaikea väriaistin häiriö (joitakin virheitä Panel D-15 testissä ja sähkövastusten tunnistamisessa). Vika on 

este kohdissa 3 ja 4 mainituille ammateille. Kohdissa 1 ja 2 mainitut ammatit eivät ole suositeltavia. 
 

 Lieväasteinen väriaistin häiriö (Panel D-15 testi ja vastustesti oikein tai toisella kerralla oikein, mutta väritauluis-
sa virheitä). Vika on este kohdissa 3 ja 4 mainituille ammateille. 

 
/ 201  Terveydenhoitaja __________________________________ 

 
 



  

  
 

LIITE 9. Tiedote kouluterveydenhuollosta 
 
 Keski-Satakunnan 

Terveydenhuollon Kuntayhtymä 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Neuvolas-
sa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, arviointia ja 
edistämistä jatketaan kouluterveydenhuollossa. Lastenneuvolan asiakastiedot siirtyvät au-
tomaattisesti muuttumattomina kouluterveydenhuoltoon. 
Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Sitä toteutetaan yksilöllisten 
terveystarkastusten avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla. Kouluterveydenhuolto on 
osa koulun opiskeluhuoltoa.  
Kouluterveydenhuollon tehtävä on osaltaan seurata kouluympäristön terveellisyyttä, viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuollon henkilöstö toimii näissä asioissa mm. koulu- ja 
työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.  
 
Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat määräajoin tehtävissä terveystarkastuksissa 
- oppilaan tarkastus sisältää kuhunkin ikäluokkaan kuuluvat seulontatutkimukset ja 

neuvonnan 
- tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärille tai muihin jatkotutkimuksiin 
- rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti 

Laajemmat terveystarkastukset suoritetaan 1.- 5.- 8. luokalla, tällöin tarkastuksen suoritta-
vat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Näihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltaja mu-
kaan. 
Kouluterveydenhuollolla on keskeinen rooli yhteistyössä huoltajien ja koulun henkilökun-
nan kanssa oppilaan terveyden ja siihen liittyvän psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämi-
sessä ja ylläpitämisessä. Huoltaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kai-
kissa lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. 
 
KOULUTERVEYDENHOITAJALLE SEURAAVISSA TILANTEISSA: 

- pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto) 

- koulussa äkillisesti sairastuessa ja ensiapu koulutapaturman sattuessa 

- kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on jotakin huolestuttavaa 

- kun halutaan lisätietoa ravitsemukseen tai syömiseen liittyvissä asioissa 

- kun halutaan apua päihdeongelmiin 

- kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä 

- kun halutaan keskustella seurusteluun tai seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista  

 

KOULUTAPATURMAT 
Koulutapaturma on kouluaikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturma. Ensiapu anne-
taan koululla. Tarvittaessa oppilas ohjataan terveyskeskukseen tai sairaalaan, jolloin ensi-



 

    

sijainen saattaja on oppilaan huoltaja. Kotimatkalla sattuneesta tapaturmasta tulee ilmoit-
taa välittömästi koululle. Koulutapaturmat kuuluvat koulun vastuualueeseen ja näin oppi-
laalla on oikeus maksuttomaan hoitoon.  

 
SAIRAUKSIEN HOITO 
Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen hoidosta. Sairasta lasta ei tule lähettää kou-
luun. Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulussa asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Alle 10 vuo-
tiaan lapsen huoltajalla on mahdollisuus saada kouluterveydenhoitajalta selvitys lapsen 
sairaudesta työnantajaa varten.  
Sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset) vanhemmat varaavat ajan 
omalle terveysasemalle, ei kouluterveydenhuoltoon. Myöskään koululääkärillä ei ole saira-
usvastaanottoa koululla, koululääkäri tekee pääosin asetuksen mukaisia terveystarkastuk-
sia. 
Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta tai vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat eivät kuulu 
kouluterveydenhuoltoon vaan ne hoidetaan omalla terveysasemalla. 
 
 
TERVEYDENHOITAJAN YHTEYSTIEDOT: 
 
XXkoulu 
Etunimi Sukunimi p.xxx - xxxxxx puh.aika x 
etunimi.sukunimi@ksthky.fi 
Paikalla 
Vapaa vastaanottoaika joka päivä klo x-x, muina aikoina ajanvarauksella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

LIITE 10 : Tiedonsiirtolupa 
                 Keski-Satakunnan Terveydenhuollon 
                 Kuntayhtymä 
                 KOULUTERVEYDENHUOLTO 

  
Hyvät vanhemmat ja oppilas! 

 

Kouluterveydenhuollon neuvola-asetuksen mukaisessa laajassa terveystarkastuksessa tarkastel-
laan oppilaan hyvinvointia mukaan lukien kouluhyvinvointi ja oppimiseen liittyvät asiat. Arviossa on 
oltava tiedot, jotka ovat tarpeellisia terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä 
niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.  Arvioon kuuluu mm. oppilaan oppimisen sujuminen, tunti 
työskentelyyn osallistuminen, käyttäytyminen koulussa, poissaolot, kouluruokailu, toverisuhteet 
koulussa, kiusaaminen sekä väsymys tms. fyysinen oireilu koulupäivän aikana. 

Terveydenhoitaja/lääkäri arvioi keskustellen tilannetta yhdessä oppilaan ja hänen vanhempien-
sa/huoltajien kanssa terveystarkastuksen yhteydessä. Tarkastukseen tulee kuitenkin asetuksen 
mukaisesti sisällyttää myös opettajan tai luokanvalvojan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvin-
voinnista. Oppilas vanhempineen saa näistä tietoa tarkastuksen yhteydessä, ja arvion tarvitaanko 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä.  

Alla olevalla tiedonsiirtoluvalla voitte antaa luvan/kieltää laajaan terveystarkastukseen sisältyvän 
oppilaan kouluhyvinvointiin ja oppimiseen liittyvän keskustelun opettajan/luokanvalvojan ja koulu-
terveydenhuollon välillä. Lisätietoja saa kouluterveydenhoitajalta. Pyydämme toimittamaan lomak-
keen allekirjoitettuna kouluterveydenhoitajalle. 

HUOLTAJAN JA OPPILAAN TIEDONSIIRTOLUPA  

OPPILAAN NIMI JA LUOK-
KA:_________________________________________________________________ 

OPETTAJAN/LUOKANVALVOJAN NI-
MI:________________________________________________________ 

 ANNAMME SUOSTUMUKSEMME OPPILAAN KOULUHYVINVOINTIIN JA OPPIMISEEN 

LIITTYVÄÄN KESKUSTELUUN KOULUTERVEYDENHUOLLON JA OPETTA-
JAN/LUOKANVALVOJAN KANSSA OPPILAAN LAAJAA TERVEYSTARKASTUSTA VARTEN.  

 EMME ANNA SUOSTUMUSTA EDELLÄ MAINITTUUN KESKUSTELUUN 

 

Päiväys ____/____ 20____
 ________________________________________________________________ 
   huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 ________________________________________________________________ 
   oppilaan allekirjoitus 


