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Lasten ja nuorten varhaisen tuen mielenterveyspalveluita koskeva valtuustoaloite
158/00.02.00/2019
KV 13.05.2019 § 38
Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki lasten ja nuorten varhaisen tuen
mielenterveyspalveluita koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Vuonna 2018 julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
mukaan suomalaisten lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat
yleistyneet. Saman tutkimuksen mukaan tytöt kärsivät poikia enemmän mielialahäiriöistä, kun taas pojilla havaitaan enemmän psyykkisen kehityksen ongelmia, joihin myös oppimiskyvyn häiriöt kuuluvat.
Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä syistä nuorten syrjäytymiseen, josta yhteiskunta maksaa suuren hintalapun. Peruskoulun
varaan jääneen nuoren hinta on jopa 370000 euroa.
Mielenterveysongelmien yleistyminen vaatii myös kunnilta ja kuntayhtymiltä toimenpiteitä. Resursseja on kohdennettava siten, että
mielenterveyden ongelmiin on saatavissa varhaista tukea sieltä missä lapset ja nuoret ovat. Suurimmalla osalla heistä tuo paikka on
koulu tai oppilaitos.
Turun kaupunki otti käyttöön huhtikuussa 2019 yhteistyömallin, jossa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee kymmenen psykiatrista
sairaanhoitajaa. He pitävät vastaanottoa oppilaitosten tiloissa sekä
tarjoavat konsultointiapua koulun terveydenhuolto- ja opetushenkilökunnalle. Samalla malli takaa leveämmät hartiat oppilasterveydenhuollolle.
Esitämme, että:
Forssan kaupungin sivistystoimi selvittää yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa, voitaisiinko edellä esitetty Turun kaupungin malli ottaa käyttöön myös forssalaisissa kouluissa ja
oppilaitoksissa.
Mahdollisuuksien mukaan kaupunki käynnistää kokeilupilotin mielenterveyspalveluiden varhaisen tuen palvelusta kouluissa ja oppilaitoksissa. Pilotin aikana sivistystoimi kartoittaa yhteistyössä HYKY:n
kanssa palvelun tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden.
Aloitteen olivat Saarenmaan lisäksi allekirjoittaneet valtuutetut Ritva
Aho, Merja Augustin, Jouko Haonperä, Arto Heino, Merja Isotalo,
Saara Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Maija Kranni, Pia
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Kuparinen, Emmi Lintonen, Matti Luostarinen, Jaana Lähteenkorva,
Sami Mattila, Pentti Mansikkamäki, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Janne Nieminen, Vesa Niininen, Mika Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Ossi Stenholm, Pasi Vikman, Irmeli Vinnikainen,
Tapio Virtanen ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Päivi Honkala, Asta Jaakkola, Jennica Kainulainen, Jaakko
Mäki, Mari Penttilä ja Samu Pohjola.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 27.05.2019 § 141
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi pyytää aloitteessa tarkoitetusta asiasta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä lausunto sekä laatia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys.
Käsittely: Valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Tapio Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa klo 18.10.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

