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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).
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