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Vastaus valtuutettu Mirka Vainikan kysymykseen osaamisen hyö-
dyntämisestä sosiaali- ja terveysvirastossa

HEL 2012-016364 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan  apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan työntekijöiden ammatillisen osaamisen
hyödyntämismahdollisuuksia sosiaali- ja terveysvirastossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittamisen vaatimuksista on
säädetty mm. laissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenki-
löistä sekä laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista. Niissä edellytetään sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattihenkilöltä ammattitoiminnan edellyttämän koulutuksen
lisäksi riittävää ammattitaitoa ja -tietoa. Työntekijällä tulee olla myös
ammatissa toimimiselle tehtävien edellyttämä riittävä terveydentila ja
toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Lisäksi terveydenhuollon ammatin-
harjoittamislaki vaatii terveydenhuollon ammattihenkilöltä Valviran lail-
listuksen ja rekisteröinnin.

Terveydenhuoltolaissa tuodaan esille potilasturvallisuuden vaatimus ja
sitä vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta
ja potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää
henkilöstöltä oikeita ammattitutkintoja sekä riittävästi ammatillista tie-
toa, taitoa ja osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden/potilaiden hoito on tänä
päivänä moniammatillista tiimityötä.  Tiimissä voidaan ottaa huomioon
työryhmän jäsenten ammatilliset osaamiset ja kohdentaa ne parhaiten
kunkin asiakkaan/potilaan hoidossa. Työnjaossa ja tehtävien delegoin-
neissa on kuitenkin huomioitava sosiaali- ja terveysministeriön ohjeis-
tamat lupakäytännöt. Esimerkiksi lääkehoito-oikeudet on määritelty tie-
tyille terveydenhuollon ammattiryhmille ja  edellyttävät voimassa olevia
työpaikkakohtaisia lääkehoidon lupia.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa toimitaan ammattihenkilöiden
kelpoisuuksien määrittelyssä voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Lähtökohtaisesti jokainen sosiaali- ja terveysvirastoon rekrytoitu am-
mattitutkinnon suorittanut tekee niitä tehtäväalueensa ja tutkintonsa
mukaisia työtehtäviä, joita työnantaja on hänelle osoittanut. Työaika on
myös mitoitettu omien työtehtävien tekemiseen.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on työntekijöitä, joilla on suoritettuna
useampi ammattitutkinto. Työskennellessään tietyssä tehtävässä, hän
hyödyntää luonnollisesti aikaisemmissa koulutuksissa hankittua osaa-
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mista. Hän ei voi kuitenkaan tehdä sellaisia tehtäviä, joihin tarvitaan
erillinen lupa (esim. lääkehoito).

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Sirkku Ingervon kysymykseen vanhemmuuden
tuesta

HEL 2013-000843 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sirkku Ingervo kysyy, mihin toimenpiteisiin kaupunginhalli-
tus ryhtyy, jotta vanhemmuuden tukeen ja ennaltaehkäisyyn panostet-
taisiin nykyistä varhemmin ja miten näitä toimintamalleja vahvistetaan
uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaali- ja terveysviraston antaman lausunnon mukaisesti seu-
raavaa:

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen tavoitteena on
vahvistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi sekä kohdentaa
voimavaroja asiakaspalveluun. Aikaisemmin lapsiperheiden kotipalvelu
ja perheneuvola sijaitsivat sosiaalivirastossa, neuvolatoiminta ja
kouluterveydenhuolto terveyskeskuksessa. Uudessa organisaatiossa
näitä palveluja johdetaan ja kehitetään kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveysvirastossa tavoitteena on kohdistaa voimavaroja
väestöryhmille, joille terveyden eriarvoisuuden riskit kasaantuvat.
Kehitetään uusia toimintamalleja lapsiperheiden varhaisen tuen
varmistamiseksi. Lapsiperheitä tavataan perheiden kotipalvelussa,
varhaisen tuen perhetyössä ja neuvolassa yksilötapaamisissa,
verkostotapaamisissa ja myös kotikäynneillä varmistamalla perheen
avunsaannin heidän omassa toimintaympäristössään. Kaikissa
asiakaskontakteissa vahvistetaan perheiden ja lasten omia
voimavaroja tunnistamalla terveyttä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä.
Vanhemmuuden tukeminen ja perhekeskeinen työote ohjaavat
työskentelyä.

Helsingissä järjestetään moniammatillisesti perhevalmennusta
ensimmäistä lastaan odottaville. Perhevalmennusta kehitetään
vanhemmuutta ja erityisesti parisuhdetta vahvemmin tukevaksi. Lisäksi
koulutetaan vertaisvanhempia mukaan perhevalmennuksen
toteuttamiseen.

Mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito ennalta
ehkäisevät syrjäytymistä. Äitiysneuvolassa kiinnitetään erityistä
huomiota odottavan äidin mielenterveyttä vaarantaviin tekijöihin, muun
muassa masennukseen. Selkiytetään ja kehitetään lasten
mielenterveystyön tehtäväjakoa ja yhteistyöprosesseja. Varmistetaan
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hoitoketjutyöryhmien (mm. seri, pienten lasten psykiatriset hoitoketjut)
työ päätökseen ja täytäntöön.

Jatketaan laajojen terveystarkastusten kehittämistä. Varmistetaan jo
aloitettu 4-vuotiaiden lasten terveystarkastuksen toteutuminen
päivähoidon ja neuvolatoiminnan yhteistyönä.

Neuvolat tavoittavat kaikki ikäryhmät ja tuottavat kaikille ikäryhmille
suunnatut asetuksen mukaiset terveystarkastukset.
Terveystarkastusten kattavuutta painotetaan niin, että huomioidaan
resurssien kohdentaminen palveluja enemmän tarvitseville. Selvitetään
terveystarkastuksista poisjääneiden lasten ja perheiden tilanne. Tukea
tarvitsevat lapset ja perheet ohjataan asiakaslähtöisesti tukipalvelujen
piiriin.

Vuonna 2013 kartoitetaan käytössä olevat vanhemmuuden tuen
muodot kunnassa ja kolmannella sektorilla ja varmistetaan
vanhemmuuden tuen asiakasohjaus- ja palveluprosessit olemassa
oleviin palveluihin.

Kaupunginhallitus päätti 14.1.2013 (56 §) palauttaa sosiaali- ja
terveyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi sosiaalilautakunnan
18.12.2012 (413 §) tekemän päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun
asiakasmaksujen poistamisesta. Uudelleen valmistelun yhteydessä
arvioidaan asiakasmaksun poistamista suhteessa lastensuojelun
rakennemuutokseen.

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Leo Straniuksen kysymykseen koskien Helsin-
gin Energian ominaispäästöjen ilmoittamista

HEL 2013-000865 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Leo Stranius kysyy mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus
ryhtyy, jotta päästöt ilmoitettaisiin Helsingin Energian osalta omien tuo-
tantolaitosten ja voimalaitososuuksien päästöjen perusteella kuluttajille
totuudenmukaisesti.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa Helsingin Energian antamaan
selvitykseen perustuen seuraavaa:

Päästöjä voidaan tarkastella sekä tuotantolähtöisesti että kulutuslähtöi-
sesti. Helsingin Energia ilmoittaa päästönsä näillä molemmilla tavoilla,
mihin kysyjäkin viittaa kirjeessään.

Tuotantolähtöisessä tarkastelussa Helsingin Energia ilmoittaa tuotan-
toselosteessaan koko energianhankinnan ominaispäästöt, joita ei ole
eriytetty lopputuotteille lämmölle, sähkölle ja jäähdytykselle. Tuotan-
toselosteessa on mukana Helsingin alueella tapahtuva energiantuotan-
to ja voimaosuudet sekä ostosähkö.

Kulutuslähtöisessä tarkastelussa asiakkaan käyttämän Helsingin Ener-
gialta ostetun kaukolämmön ja sähkön ominaispäästöt ilmoitetaan tuo-
tekohtaisesti.

Helsingin Energian päästötiedot julkaistaan vuosittain vuosikertomuk-
sessa, nettisivuilla ja asiakaslehdissä. Tiedot eri vuosilta ovat vertailu-
kelpoisia. Nettiosoitteet näkyvät kuvassa 1.

Kaukolämmön ominaispäästön laskenta perustuu EU:n ja Suomen
standardin mukaiseen primäärienergiamenetelmään, joka ottaa huomi-
oon lämmön ja sähkön yhteistuotannon hyödyn verrattuna näiden eril-
listuotantoon. Tarkastelussa on koko energiajärjestelmän tehokkuus.

Helsingin Energialta ostetun sähkön ominaispäästö ilmoitetaan lain
edellyttämällä tavalla. Ilmoittamistapa perustuu sähkönmyyjän todelli-
seen fyysiseen hankintaan edelliseltä kalenterivuodelta. Helsingin
Energian sähkönmyyntiliiketoiminto hankkii sähkönsä avoimilta tuk-
kusähkömarkkinoilta. Kuva 2 kuvaa pelkistetysti sähkömarkkinaa, jossa
tuottajat myyvät  tuottamansa sähkön pörssiin ja vähittäismyyjät hank-
kivat sähkönsä tukkumarkkinoilta (=pörssistä).
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Energiamarkkinavirasto on todennut Helsingin Energian ilmoittamista-
van olevan säädösten mukainen. Jatkossa sähkön alkuperän sidonnai-
suus fyysiseen sähkönhankintaan korvataan erillisillä sähkön alkuperä-
todistuksilla, mutta säädösten muutostyö ei ole vielä valmistunut.

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
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