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Kansanterveyslaki 4 § 3 momentti  
 

Lisäys on hyvä ja tarpeellinen. Aikaisemman yleisen neuvottelukunnan lisäksi on paikal-
laan luoda lasten ja nuorten terveyttä käsittelevä neuvottelukunta. Lasten ja nuorten on-
gelmat ovat nykyään vaikeita, esim. mielenterveyteen ja perheen oloihin liittyviä sekä yli-
paino- ja uniongelmia, joihin varhainen puuttuminen voisi tuoda apua. Suomen Hammas-
lääkäriliitto pitää tärkeänä, että muodostettavaan neuvottelukuntaan kutsutaan jäseneksi 
myös hammaslääkäreiden edustaja. Lasten ja nuorten ongelmat näkyvät suun terveydessä 
ja usein jopa aikaisemmin kuin muussa terveydentilassa. Tämän vuoksi on tärkeätä, että 
hammaslääkäri on kiinteästi mukana kaikissa em. kaltaisissa kokoonpanoissa, joissa laa-
jemmin pohditaan lasten ja nuorten terveyttä. 

 
 

Kansanterveyslaki 14 § 1 momentti, kohta 5 
 

Suun terveydenhuollon erillinen maininta osana kouluterveydenhuoltoa on tärkeä paran-
nus. Tähän asti on ollut melkoista epäselvyyttä suun terveydenhuollon roolista. Nyt selke-
ästi todetaan, että se on osa kouluterveydenhuoltoa. Suun terveydenhuoltoa on usein pidet-
ty irrallisena, kouluterveydenhuoltoon kuulumattomana toimintana. Hammashoitolat ovat 
kouluterveydenhoitajan tiloista poiketen tavallisimmin muualla kuin koululla, jolloin yh-
teistyön tekeminen on tämänkin vuoksi jäänyt vähäiseksi sekä koulun että kouluterveyden-
huollon kanssa.  
 
Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että perusteluosan tavoitekohdassa tuodaan esille van-
hempien rooli ja heidän läsnäolonsa merkitys, kun lapsi tai nuori käy suun terveydenhuol-
lossa. Tämä on tosin rajattu koskemaan tarkistuskäyntejä (tarkoitettaneen tarkastuksia).  
Parempi olisi kuitenkin todeta vielä tiukemmin ja myös yleisemmin se, että kodin ja ham-
mashoitolan yhteistyö on mm. terveyden edistämistyön ja hyvien suun hoitotapojen omak-
sumiseksi välttämätöntä. Parhaiten tämä toteutuu silloin, kun vanhemmat ainakin ajoittain 
ja myös suun terveydenhuollon henkilökunnan ehdotusten mukaisesti tulevat hoitokäynnil-
le yhdessä lapsensa kanssa. 
 
Lasten ja nuorten kuljetusten osalta voidaan todeta, että kunnan tulee huolehtia siitä, että 
sellaisetkin lapset, joiden vanhemmat eivät kykene huolehtimaan kuljetuksista, saavat heil-
le kuuluvan suun terveydenhuollon. Mahdollisten kuljetuksista aiheutuvien kiistojen ehkäi-
semiseksi ja niiden ratkaisun selkeyttämiseksi olisi hyvä edellisessä kappaleessa mainitulla 
tavalla korostaa vanhempien vastuuta. 
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Uusi teksti ”ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy…oppilaan terveyden seuraa-
minen ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien…” – tarkoittanee, että myös 
oppilaiden suun terveyttä edistetään esimerkiksi automaatteihin ja niiden tarjontaan puut-
tumalla.  
 
Lukio-opiskelijoiden siirtäminen opiskeluterveydenhuollon piiriin selkeyttää järjestelmää.   
 
Lisäksi Suomen Hammaslääkäriliitto esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ja myös 
kunnat velvoitetaan tiedottamaan suun terveydenhuollon kuulumisesta kouluterveyden-
huoltoon, jotta aikaisemmasta epätietoisuudesta päästäisiin mahdollisimman nopeasti. 

 
 
              Kansanterveyslaki 14 § 1 momentti, kohta 6 
 

Suun terveydenhuolto oli jo aikaisemmin osa opiskelijaterveydenhuoltoa, joka koski am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita. Uusi teksti tarkoittaa muita oppilaitoksia 
kuin peruskoulua, mikä yksinkertaistaa ja selkeyttää tilannetta.  Sana opiskelu opiskelijan 
tilalla on perusteltu muutos. Hyvää ovat myös yksityiskohtaiset säännökset ”opiskeluym-
päristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen sekä opiskelijoiden terveyden ja 
opiskelukyvyn edistäminen”, ne konkretisoivat osaltaan opiskeluterveydenhuoltoa. Vaikka 
perustelujen mukaan kunnille ei ole tulossa uusia tehtäviä, voi tarvetta resurssien lisäämi-
selle ilmetä esimerkiksi opiskelijoiden ryhmämuotoisesta toiminnasta ja terveysviestinnäs-
tä myös suun terveydenhuollossa. Toisaalta hyvin hoidettu koulu- ja opiskeluterveyden-
huolto säästää rahaa ja resursseja myöhempinä vuosina.  
 
Opiskelupaikkakunnan velvollisuus järjestää terveydenhuollon palvelut voi tosin monilla 
paikkakunnilla entisestään vaikeuttaa kunnan muun väestön pääsyä suun terveydenhuol-
toon, jossa muutenkin on suuria vaikeuksia hoitotakuun toteuttamisessa.  

 
 

Kansanterveyslaki 14 § 6 momentti  
 

Tekstimuutos sitouttaa kansanterveystyön viranomaiset osallistumaan opetussuunnitelman 
laatimiseen oppilas- ja opiskelijahuollon ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Samal-
la sovitaan keskinäisestä työn- ja vastuunjaosta. Koska suunnitelmia tehdään eri tasoilla, 
on tärkeää, että myös suun terveydenhuolto otetaan mukaan suunnitelmien laatimiseen niin 
kuntakohtaisella kuin koulukohtaisellakin tasolla.  
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