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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

mie len ter veys pal ve lui ta koskeneen seuraavan val tuus to aloit teen:

  ”Vuonna 2018 julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
mu kaan suomalaisten lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat
yleis ty neet. Saman tutkimuksen mukaan tytöt kärsivät poikia enem-
män mielialahäiriöistä, kun taas pojilla havaitaan enemmän psyyk ki-
sen kehityksen ongelmia, joihin myös oppimiskyvyn häiriöt kuuluvat.

  Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä syistä nuorten syr jäy-
ty mi seen, josta yhteiskunta maksaa suuren hintalapun. Peruskoulun
va raan jääneen nuoren hinta on jopa 370000 euroa.

  Mielenterveysongelmien yleistyminen vaatii myös kunnilta ja kun ta-
yh ty mil tä toimenpiteitä. Resursseja on kohdennettava siten, että
mie len ter vey den ongelmiin on saatavissa varhaista tukea sieltä mis-
sä lapset ja nuoret ovat. Suurimmalla osalla heistä tuo paikka on
kou lu tai oppilaitos.

  Turun kaupunki otti käyttöön huhtikuussa 2019 yhteistyömallin, jos-
sa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee kymmenen psykiatrista
sai raan hoi ta jaa. He pitävät vastaanottoa oppilaitosten tiloissa sekä
tar joa vat konsultointiapua koulun terveydenhuolto- ja ope tus hen ki lö-
kun nal le. Samalla malli takaa leveämmät hartiat op pi las ter vey den-
huol lol le.

  Esitämme, että:

  Forssan kaupungin sivistystoimi selvittää yhteistyössä Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän kanssa, voitaisiinko edellä esitetty Tu-
run kaupungin malli ottaa käyttöön myös forssalaisissa kouluissa ja
op pi lai tok sis sa.

  Mahdollisuuksien mukaan kaupunki käynnistää kokeilupilotin mie-
len ter veys pal ve lui den varhaisen tuen palvelusta kouluissa ja op pi lai-
tok sis sa. Pilotin aikana sivistystoimi kartoittaa yhteistyössä HYKY:n
kans sa palvelun tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden.

  Aloitteen olivat Saarenmaan lisäksi allekirjoittaneet valtuutetut Ritva
Aho, Merja Augustin,  Jouko Haonperä, Arto Heino, Merja Isotalo,
Saa ra Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Maija Kranni, Pia
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Ku pa ri nen, Emmi Lintonen, Matti Luostarinen, Jaana Lähteenkorva,
Sa mi Mattila, Pentti Mansikkamäki, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Nie-
mi, Janne Nieminen, Vesa Niininen, Mika Penttilä, Tarja Ra ja hal-
me-Tah va nai nen, Ossi Stenholm, Pasi Vikman, Irmeli Vinnikainen,
Ta pio Virtanen ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Eero Hir vi-
kos ki, Päivi Honkala, Asta Jaakkola, Jennica Kainulainen, Jaakko
Mä ki, Mari Penttilä ja Samu Pohjola.

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val mis tel ta-
vak si.

KH 27.05.2019 § 141
Kaupunginjohtaja: Kau pun gin hal li tu s antaa sivistys- ja tu le vai suus-
lau ta kun nal le teh tä väk si pyy tää aloitteessa tarkoitetusta asiasta
Fors san seudun hy vin voin ti kun ta yh ty mäl tä lau sun to sekä laatia kau-
pun gin hal li tuk sen kä si tel tä väk si asiaa kos ke va sel vi tys ja mah dol li-
nen toimenpide-esitys.

Käsittely: Valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Tapio Virtanen pois-
tui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa klo 18.10.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.


