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§ 1034
V 29.11.2017, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta
HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Käsittely
Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu
asiasta oli julistettu päättyneeksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 254
HEL 2017-006098 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu
Jukka Järvisen valtuustoaloitteesta hyväksyä päihdetyön ammattitutkinto viralliseksi pätevyydeksi:
"Valtuutettu Jukka Järvinen esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki hyväksyisi päihdetyön ammattitutkinnon viralliseksi kuten Valvira
ja AVI. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että opetushallitus on hakenut
päihdehuollon ammattitutkinnolle virallisen EU-luokituksen kansallisesti
ja kansainvälisesti, ja että päihdetyön ammattitutkinto on ylempi kuin
perustutkinto. Jukka Järvinen esittää aloitteessaan myös huolensa sii-
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tä, että päihdetyön ammattilaiset jäävät pois kentältä ja samaan aikaan
päihdehaitat kasvavat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto,
joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valviran tehtäviin
kuuluu myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat.
Päihdetyön ammattitutkinnosta on oltu yhteydessä sekä Valviraan että
Aluehallintovirastoon (AVI:in). Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta
harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä
sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon
ammattinimike. Aluehallintovirastosta kerrottiin, että (AVI:n) tehtäviin ei
kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuuluvat Valviran rekisteröinnin piiriin.
Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tuli voimaan
1. päivänä maaliskuuta 2016. Laissa säädetään keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuojasta, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaistentehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä työnantajalla on mahdollisuus muita kuin kyseiseen lakiin liittyviä virkoja ja toimia perustaessaan määritellä kyseinen
tehtävänimike ja tehtävässä tarvittava osaamisvaatimus.
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle jäävien ammattiryhmien / tehtävänimikkeiden osalta työnantajien liikkumavara on laajentunut. Tehtäviä täytettäessä tulee ottaa huomioon sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilölaki ja asetus sekä mahdolliset erillislainsäädännön säädökset.
Toimialalla on 1.6.2017 tullut voimaan pysyväisohje ”Kelpoisuus, ammatinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja
terveystoimessa”. Ohjeen mukaan kouluasteisissa ohjaajan tehtävissä
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edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista
perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa tutkintoa.
Psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkintoa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon
tehtävissä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai esimerkiksi
sairaanhoitajan tai sosionomin pätevyyttä. Toimialalla on työntekijöitä,
joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Juuri nytkin
on alkamassa työntekijöille oppisopimuksena päihdetyön ammattitutkintokoulutus, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
sari.torres(a)hel.fi
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