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Valtioneuvoston asetus

338/2011

neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-
västä suun terveydenhuollosta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 23 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmis-
taa, että lasta odottavien naisten ja perheiden
sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja
heidän perheidensä sekä opiskelijoiden ter-
veysneuvonta ja terveystarkastukset ovat
suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yk-
silöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia
kunnallisessa terveydenhuollossa.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuolto-
lain (1326/2010) 15, 16, ja 17 §:ssä tarkoitet-
tuihin neuvolapalveluihin, koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon palveluihin sekä lasten ja
nuorten ehkäisevään suun terveydenhuoltoon.

3 §

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut
opiskelijat

Terveydenhuoltolain 23 §:ssä tarkoitettuja
oppilaitoksia, joiden opiskelijoille kunnan on

järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palve-
lut, ovat:

1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa (630/1998) tarkoitetut oppilaitokset;

2) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) tarkoitetut oppilai-
tokset;

3) lukiolaissa (629/1998) tarkoitetut oppi-
laitokset;

4) vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 2 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoite-
tut oppilaitokset;

5) ammattikorkeakoululaissa (351/2003)
tarkoitetut korkeakoulut;

6) yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoi-
tetut yliopistot;

7) poliisikoulutuksesta annetussa laissa
(68/2005) tarkoitetut poliisialan oppilaitok-
set;

8) rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-
sesta annetussa laissa (1316/2006) tarkoitetut
oppilaitokset;

9) Maanpuolustuskorkeakoulu muita kuin
upseerin virkaan vaadittavia sotatieteellisiä ja
sotilasammatillisia opintoja opiskelevien
opiskelijoiden osalta; sekä

10) pelastusopistosta annetussa laissa
(607/2006) tarkoitetut pelastusopistot ja pe-
lastuslain (468/2003) 15 §:n 2 momentissa
tarkoitetut pelastusalan ammatillista perus-
koulutusta antavat oppilaitokset.

Oppilaitoksen opiskelijana pidetään 1 mo-
mentissa tarkoitetun oppilaitoksen opiskeli-



jaa, joka opiskelee opintotukilain (65/1994)
mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulu-
tuksessa.

Kunta voi järjestää opiskeluterveydenhuol-
lon muullekin kuin 2 momentissa tarkoite-
tulle opiskelijalle.

4 §

Palvelujen järjestäminen

Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan vi-
ranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toi-
mintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja
nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuol-
lolle. Toimintaohjelma on laadittava yhteis-
työssä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.

Terveystarkastusten ja niiden perusteella
suunnitellun terveysneuvonnan on muodos-
tettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen
niihin osallistumisen mahdollistava kokonai-
suus. Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä
huomiota myös lapsen ja nuoren kehitysym-
päristöihin. Terveystarkastukset ja terveys-
neuvonta on järjestettävä tarpeen mukaan
moniammatillisesti.

Terveystarkastuksissa ja -neuvonnassa saa-
tuja seurantatietoja kunnan väestön tervey-
destä ja hyvinvoinnista on käytettävä palvelu-
jen suunnittelussa.

2 luku

Terveystarkastusten sisältö ja määrä

5 §

Terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä määräaikaisia ter-
veystarkastuksia kaikille ennalta määriteltyyn
ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään
kuuluville sekä yksilöllisestä tarpeesta johtu-
via terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan,
kätilön, lääkärin, hammaslääkärin, suuhygie-
nistin tai hammashoitajan on pyrittävä selvit-
tämään määräaikaisista terveystarkastuksista
poisjäävien tuen tarve. Terveystarkastuksen
voi tehdä terveydenhoitaja, kätilö tai lääkäri.
Laajan terveystarkastuksen tekee terveyden-
hoitaja tai kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa.

Suun terveystarkastuksen voi tehdä hammas-
lääkäri, suuhygienisti tai hammashoitaja.

6 §

Terveystarkastuksen sisältö

Terveystarkastuksessa on selvitettävä tar-
kastettavan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen
mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia
haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tar-
vittaessa muilla menetelmillä. Perheen hyvin-
vointia selvitetään haastattelulla. Tarkastetta-
vien toivomukset ja mielipiteet on selvitet-
tävä ja otettava huomioon kehitystason edel-
lyttämällä tavalla.

Arvio terveydentilasta ja mahdollisesta jat-
kotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta on
tehtävä yhdessä tarkastettavan ja tämän ikä-
vaiheen mukaisesti myös huoltajien kanssa.
Tarvittaessa tehdään yksilöllinen hyvinvointi-
ja terveyssuunnitelma tai tarkistetaan aikai-
semmin tehtyä suunnitelmaa.

7 §

Laajan terveystarkastuksen sisältö

Lasta odottavan perheen laajassa terveys-
tarkastuksessa äidin ja sikiön terveydentilan
tutkimisen lisäksi selvitetään perheen hyvin-
vointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla
menetelmillä.

Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan laa-
jaan terveystarkastukseen sisältyy lapsen
vanhempien haastattelu ja koko perheen hy-
vinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se
on tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaan-
hoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä
niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Huoltajan kirjallisella suostumuksella laa-
jaan terveystarkastukseen sisällytetään päivä-
hoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio
alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä ja
hyvinvoinnista päivähoidossa ja opettajan ar-
vio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoin-
nista koulussa. Arviossa on oltava tiedot,
jotka ovat tarpeellisia terveyden- ja sairaan-
hoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä
niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
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Laajoista terveystarkastuksista tehtyä yh-
teenvetoa on käytettävä arvioitaessa oppilas-
huollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön
tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tar-
vetta. Yhteenveto ei saa sisältää henkilötie-
toja.

8 §

Suun terveystarkastuksen sisältö ja
terveystarkastuksen tekijä

Suun terveystarkastuksissa selvitetään
suun terveydentila, sen kehitys ja hoidon
tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökohtainen
terveyssuunnitelma.

Ensimmäistä lasta odottavan perheen suun
terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioi suun
terveydenhuollon ammattihenkilö haastatte-
lulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Alle
kouluikäisien suun terveystarkastuksen tekee
suuhygienisti tai hammashoitaja ja tarpeen
mukaan hammaslääkäri. Oppilaan suun mää-
räaikaistarkastuksen tekee hammaslääkäri,
suuhygienisti tai täydennyskoulutuksen saa-
nut hammashoitaja. Oppilaiden suun ter-
veystarkastuksiin sisältyy aina myös ham-
maslääkärin tutkimuksia, jotka kohdennetaan
tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään tarvittaessa
erikoisalakohtaisia suun tutkimuksia.

Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua
suusairauksiin, on järjestettävä tehostettu eh-
käisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti
määritellyt terveystarkastukset.

9 §

Määräaikaiset terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä:
1) lasta odottavalle perheelle vähintään

yksi laaja terveystarkastus;
2) lapselle tämän ensimmäisen ikävuoden

aikana vähintään yhdeksän terveystarkas-
tusta; terveystarkastuksiin sisältyy kuusi ter-
veydenhoitajan terveystarkastusta, kaksi ter-
veydenhoitajan ja lääkärin yhteistä terveys-
tarkastusta lapsen ollessa 4—6 viikon ja 8
kuukauden ikäinen sekä laaja terveystarkas-
tus 4 kuukauden iässä;

3) lapselle tämän ollessa 1—6 vuoden ikäi-
nen vähintään kuusi terveystarkastusta, joihin
sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukau-
den ja 4 vuoden iässä; yhteen terveystarkas-
tukseen on sisällytettävä terveydenhoitajan
arvio suun terveydentilasta;

4) oppilaalle terveystarkastus jokaisella
vuosiluokalla; ensimmäisellä, viidennellä ja
kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on
oltava laaja;

5) opiskelijalle, joka opiskelee 3 §:n 1
momentin 1—4 kohdassa tarkoitetussa oppi-
laitoksessa tai 10 kohdassa tarkoitetussa
muussa kuin ammattikorkeakoulututkintoon
johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä
opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus
ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna
lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta
ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhtey-
dessä; lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina
järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna opis-
kelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka
terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittämi-
nen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan
ammatin vuoksi;

6) opiskelijalle, joka opiskelee 3 §:n 1 mo-
mentin 5—9 kohdassa tarkoitetussa oppilai-
toksessa tai 10 kohdassa tarkoitetussa oppi-
laitoksessa ammattikorkeakoulututkintoon
johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä
opiskeluvuonna terveyskysely, jonka perus-
teella tehdään tarvittaessa terveystarkastus.

Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla
tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa on
arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatin-
valinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä
suunniteltava tarvittavat tukitoimet.

10 §

Määräaikaiset suun terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä:
1) ensimmäistä lastaan odottavalle per-

heelle vähintään yksi suun terveydentilan ja
hoidon tarpeen arvio;

2) alle kouluikäiselle lapselle suun terveys-
tarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai
4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias;

3) oppilaalle suun terveystarkastus ensim-
mäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuo-
siluokalla;
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4) opiskelijalle vähintään kerran opiskelu-
aikana suun terveystarkastus, jossa selvite-
tään suun terveysneuvonnan ja palvelujen
tarve.

11 §

Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa

Kunnan on järjestettävä oppilaan tarpeen
mukaisesti tämän terveydentilan toteamista
varten seuraavat erikoistutkimukset:

1) asianomaisen alan erikoislääkärin te-
kemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen mää-
räämänsä muut tarvittavat tutkimukset;

2) lasten- tai nuorisopsykiatrin tekemä tut-
kimus mielenterveyden selvittämiseksi; ja

3) psykologin tekemä tutkimus.

12 §

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön
terveellisyys ja turvallisuus

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön ter-
veellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yh-
teistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai
opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveyden-
huollon, terveystarkastajan, henkilöstön työ-
terveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tar-
vittaessa muiden asiantuntijoiden kesken.
Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaa-
mista on seurattava vuosittain.

13 §

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen
järjestäminen

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on
järjestettävä siten, että alle kouluikäisen lap-
sen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen
tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki
järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarve on
selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa,
oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympä-
ristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa
tervettä kasvua ja kehitystä.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja to-
teuttamiseksi on tarvittaessa järjestettävä lisä-
käyntejä ja kotikäyntejä. Lisäksi on laadittava
hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteis-

työssä tukea tarvitsevan ja ikävaiheen mukai-
sesti hänen perheensä kanssa. Suunnitelman
toteutumista on seurattava ja arvioitava. Eri-
tyisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen jär-
jestämiseksi on tarvittaessa myös tehtävä yh-
teistyötä kunnan eri toimijoiden, kuten päivä-
hoidon, kotipalvelun, lastensuojelun, oppilas-
ja opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoi-
don ja muiden tahojen kesken.

3 luku

Terveysneuvonta

14 §

Yhteinen terveysneuvonta

Kunta toteuttaa terveydenhuoltolain
13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa asuk-
kaiden yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen
mukaisesti yhteistyössä yksilön ja perheen
kanssa siten, että se tukee voimavarojen vah-
vistumista, tiedon soveltamista käytäntöön ja
vastuun ottamista omasta terveydestä. Ter-
veysneuvonnan on sisällettävä näyttöön pe-
rustuvaa tietoa. Terveysneuvonta voidaan to-
teuttaa yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisölli-
sesti.

Terveysneuvonnan on tuettava vanhem-
maksi kasvamista ja parisuhdetta sekä edis-
tettävä perheen sosiaalista tukiverkostoa. Sen
on myös tuettava yksilön ja hänen perheensä
terveyden, mukaan lukien mielenterveyden,
sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistä-
mistä vähintään seuraavilla alueilla:

1) kasvu, psykososiaalinen ja fyysinen ke-
hitys;

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

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

4) kansallisen rokotusohjelman mukaiset
rokotukset ja infektioiden ehkäisy;

5) soveltuvin osin sosiaaliturva sekä sosi-
aali- ja terveyspalvelut.
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15 §

Täydentävä terveysneuvonta

Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle
on järjestettävä moniammatillisesti toteutet-
tua perhevalmennusta, johon sisältyy van-
hempainryhmätoimintaa. Ensimmäistä las-
taan odottavan perheen tai ensimmäisen lap-
sensa saaneen perheen luokse on tehtävä ko-
tikäynti. Muita kotikäyntejä on järjestettävä
tarpeen mukaan.

Lasta odottavan perheen terveysneuvontaa
on tarjottava molemmille vanhemmille. Sen
tulee antaa tietoa raskausajasta ja siihen liit-
tyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen hoi-
dosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen
mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden
muutoksista. Neuvonnan on tuettava lapsen
ja vanhemman välistä varhaista vuorovaiku-
tusta sekä äidin voimavaroja imettää.

Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan ja hä-
nen perheensä terveysneuvonnan on tuettava
lapsen kehitystä, huolenpitoa ja kasvatusta
sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovai-
kutusta. Lisäksi on tuettava vanhempien hy-
vinvointia, jaksamista ja keskinäistä vuoro-
vaikutusta.

Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnan
on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä,
opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä
hyvää fyysistä toimintakykyä ja mielenterve-
yttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Li-
säksi opiskelijalle on annettava tietoa amma-
tissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja
ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaarate-
kijöistä.

16 §

Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta

Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opis-
kelijan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä
tukeva neuvonta on sisällytettävä terveysneu-
vontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuo-
ren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta ras-
kauden ehkäisystä ja muu seksuaaliterveys-
neuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Neu-
vontaa voi järjestää myös muiden palvelujen
osana.

4 luku

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden
järjestäminen opiskelijoille

17 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia ter-
veydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoito-
palveluja ovat 2 ja 3 luvussa säädettyjen ter-
veystarkastusten ja terveysneuvonnan lisäksi:

1) mahdollisten mielenterveys- ja päihde-
ongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jat-
kohoitoon ohjaus;

2) seksuaaliterveyttä edistävät palvelut,
jotka sisältävät seksuaalisuutta ja parisuh-
detta koskevan neuvonnan, hedelmättömyy-
den ehkäisyn, seksuaalisen ja sukupuolisen
suuntautumisen tukemisen, sukupuolitautien
torjunnan ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyn
sekä seksuaaliterveyteen liittyvän muun neu-
vonnan ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjauk-
sen;

3) suun terveydenhuollon palvelut, jotka
sisältävät terveysneuvonnan, suun- ja ham-
paiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutki-
mukset ja hoidon sekä suun terveydenhuollon
ammattihenkilön terveystarkastuksen perus-
teella laatiman omahoidon sisältävän hoito-
suunnitelman;

4) muut perusterveydenhuollon terveyden-
ja sairaanhoidon palvelut sekä jatkohoitoon
ohjaus.

Opiskelijoiden terveyttä edistävän ja saira-
uksia ehkäisevän toiminnan sekä terveyden-
ja sairaanhoitopalvelujen on muodostettava
yhtenäinen kokonaisuus, jonka on edistettävä
opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiske-
lukykyä.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §

Lastensuojelulain mukaiset velvollisuudet

Lastensuojelun tarpeen selvittämistä kos-
kevasta ilmoitusvelvollisuudesta, lastensuoje-
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lutarpeen arvioimista koskevasta pyynnöstä,
ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta,
lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisesta
ja edistämisestä kunnan viranomaisten yh-
teistyönä sekä suunnitelman laatimisesta las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja
lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi säädetään lastensuojelulaissa
(417/2007).

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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