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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



Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Stj
30.01.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

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.
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