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Miksi rekisteröidään?
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on
edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon
asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja
hyvään kohteluun mm. varmistamalla, että sosiaalihuollon
ammattihenkilöllä on
• ammattitoiminnan edellyttämä koulutus,
• riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan
edellyttämät valmiudet sekä
• mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan
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Miten rekisteröityminen tukee lain
tarkoitusta?
•
•

Rekisteröinnit näkyvät 1.8.2016 alkaen Sosiaalihuollon
ammattihenkilörekisterissä
Rekisteröinti kertoo, että henkilö on suorittanut vaaditun
koulutuksen ja hänet on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilörekisteriin eikä hän ole menettänyt oikeuksiaan.
•

8.3.2016

Henkilö voi eri syistä menettää oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuollon
ammattihenkilönä tai oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

•

Työnantajat tarkistavat työntekijää rekrytoidessaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin palvelusta henkilön
ajantasaiset tiedot.

•

Hakijat voivat seurata tietojensa päivittymistä JulkiSuosikista.
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Palvelut asiakaslähtöisiksi

Valviran strategiset tavoitteet
Valvira toimii ennakoivasti ja reagoi nopeasti
toimintaympäristön muutoksiin

Toiminta on uudistunut digitalisaatiota hyödyntämällä ja
menetelmiä kehittämällä

Ennakoiva valvonta ja ohjaus ovat vahvistuneet

Lähtökohta: Käytettävissä olevat resurssit (valtion budjetista
saatava määräraha) pienenevät

Kenet rekisteröidään?
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitään
• Laillistetut ammattihenkilöt
= ne, jotka ovat saanet sosiaalihuollon ammattihenkilölain
nojalla ammatinharjoittamisoikeuden
•
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Nimikesuojatut ammattihenkilöt
= ne, joille on sosiaalihuollon ammattihenkilölain nojalla oikeus
käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
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Laillistetut ammattihenkilöt
Sosiaalityöntekijät
Sosionomit
Geronomit

8.3.2016

•

Vain henkilö, jolla on Valviran myöntämä
ammatinharjoittamisoikeus on oikeutettu toimimaan näissä
ammateissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä

•

Siirtymäaika päättyy 31.12.2017

•

Huom! Virkakelpoisuus on eri asia
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Nimikesuojaus
Nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikkeitä
ovat:
•
•
•

lähihoitaja
kodinhoitaja
kehitysvammaistenhoitaja

Nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä
on, että henkilö on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin nimikesuojattuna
ammattihenkilönä (vrt. terveydenhuolto)
Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia muukin
henkilö, jolla on tehtävien kannalta riittävä koulutus, kokemus ja
ammattitaito.
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Rekisteröinnin hakeminen: työelämässä
jo olevat
Henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin voimassa olleiden säädösten
mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä, ovat oikeutettuja toimimaan
kyseisen laillistettavan sosiaalihuollon ammattihenkilön
tehtävissä:
•
•

kunnes heidän ammattioikeushakemus on Valvirassa käsitelty
oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta on voimassa kuitenkin enintään
31.12.2017 asti

Työelämässä jo olevia ammattihenkilöitä kehotetaan toimittamaan
laillistusta tai nimikesuojausta koskeva hakemus Valviraan
hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä, jotta hakemus
ehditään käsitellä ennen 31.12.2017.
Valviralla on lain mukaan 6 kuukautta aikaa käsitellä hakemus.
Syksyllä 2016 Valvirassa siirrytään sähköiseen asiointiin
8.3.2016
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Rekisteröinnin hakeminen: 1.3.2016
jälkeen valmistuvat
Varmistaakseen oikeuden toimia koulutuksen tuottaman
pätevyyden perusteella, valmistuvien tulee valmistumisen
jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna
sosiaalihuollon ammattihenkilönä tai oikeutta käyttää
nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä.
1.3.2016 jälkeen tutkinnon suorittanut ja Valvirasta laillistamista
hakenut henkilö on oikeutettu toimimaan tilapäisesti kyseisen
sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä kunnes hänen
ammattioikeushakemuksensa on Valvirassa käsitelty.
Sosiaalityöntekijän laillistusta hakeneella henkilöllä ei ole
kuitenkaan ennen myönteisen laillistamispäätöksen tekemistä
sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä
tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai
siihen liittyvistä toimenpiteistä.
8.3.2016
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Kuka laillistetaan sosiaalityöntekijäksi? (1)
Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilöille, jotka ovat suorittaneet Suomessa ylemmän
korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on
suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset
opinnot sosiaalityössä
•
•

•

8.3.2016

ylempi korkeakoulututkinto = yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto TAI
ylempi ammattikorkeakoulututkinto
yliopistolliset opinnot = yliopiston hyväksymien tutkintovaatimusten mukaiset
sosiaalityön opinnot (mukaan lukien avoin yliopisto)
Molempien vaatimusten on täytyttävä, jotta henkilölle voidaan myöntää
oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä.
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Kuka laillistetaan sosiaalityöntekijäksi? (2)
Siirtymäsäännös:
”Tämän lain voimaan tullessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen
mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää tässä laissa
säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai
ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut
koulutusvaatimukset.”
Þ Asetuksen 608/2005 3 §:ssä luetellut edellytykset täyttävät laillistetaan
sosiaalityöntekijöiksi
POIKKEUS: erivapauden saaneet, sekä muut tehtävänsä 2005
säilyttäneet, jotka eivät täytä kelpoisuuslain vaatimuksia
Tarkemmat ohjeet: http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollonammattioikeudet/hakemusohjeet

8.3.2016
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Kuka laillistetaan sosionomiksi?
Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosionomin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat
suorittaneet sosiaalialalle soveltuvan
ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.
Sosiaalialalle soveltuvia ammattikorkeakoulututkintoja ovat
•
•

Sosionomi (AMK) -tutkinto
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) –tutkinto – tilanne vielä epäselvä

Siirtymäsäännös: Henkilöt, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK)
-tutkintoa edeltäneen kokeiluajan tutkinnon tai tätä ennen
suoritetun opistotasoisen tutkinnon.
Opistotasoiset tutkinnot, jotka täyttävät koulutusvaatimukset ovat:
•
•
•
•
•
8.3.2016

sosiaalikasvattaja
sosiaaliohjaaja
kehitysvammaisten ohjaaja
sosiaalialan ohjaaja
diakoni
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Kuka laillistetaan geronomiksi?
Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa geronomin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat
suorittaneet sosiaalialalle soveltuvan
ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.
Sosiaalialalle soveltuvia korkeakoulututkintoja geronomin osalta
ovat:
•
•

8.3.2016

geronomi (AMK) -tutkinto
geronomin tutkintoa edeltäneenä kokeiluaikana suoritettu tutkinto
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Nimikesuojatut sosiaalihuollon ammatit
Nimikesuojattuja ovat lähihoitaja sekä siirtymäsäännöksen johdosta
myös kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.
Lähihoitaja voi siis olla rekisteröity kahteen rekisteriin:
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
HUOM! Jotta voi toimia lähihoitajan nimikkeellä sosiaalihuollossa
on rekisteröidyttävä sosiaalihuollon rekisteriin

8.3.2016
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Miten haetaan?
Ohjeet:
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollonammattioikeudet/hakemusohjeet
1) Hakemuslomake
2) Hakemuksen liitteinä on toimitettava
•
•

8.3.2016

virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi
todistettuna
jäljennös tutkintotodistuksesta tai muusta asiakirjasta, jonka perusteella
laillistusta haetaan (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai
maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)
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Sosiaalityöntekijältä vaadittavat liitteet
Edellä mainittujen lisäksi:
•

•

•

8.3.2016

jäljennös toteutuneesta koulutusohjelmasta (yliopiston/oppilaitoksen antama
jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) = ote
opintosuoritusrekisteristä tms. jos tutkintotodistuksesta itsestään ei käy
suoritetut opinnot ilmi
Jos sosiaalityön pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat opinnot on
suoritettu ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi, jäljennös todistuksesta,
josta ilmenee erikseen suoritettujen sosiaalityön opintojen sisältö ja laajuus
(samat muotovaatimukset)
Jos tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1984 jäljennökset tarvittavista
työtodistuksista sosiaalityön tehtävistä ennen vuotta 1983 <– vaaditaan,
että ennen vuoden 1983 loppua on toiminut sosiaalityön tehtävissä
vähintään yhdeksän kuukautta.
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Sosionomit ja geronomit
1) Hakemuslomake
2) Hakemuksen liitteinä on toimitettava
•
•

•

8.3.2016

virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi
todistettuna
jäljennös tutkintotodistuksesta tai muusta asiakirjasta, jonka perusteella
laillistusta haetaan (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai
maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)
jäljennös toteutuneesta koulutusohjelmasta (yliopiston/oppilaitoksen antama
jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) = ote
opintosuoritusrekisteristä tms. jos tutkintotodistuksesta itsestään ei käy
suoritetut opinnot ilmi
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Nimikesuojatut
1) Hakemuslomake
2) Hakemuksen liitteinä on toimitettava
•
•

virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi
todistettuna
jäljennös tutkintotodistuksesta tai muusta asiakirjasta, jonka perusteella
laillistusta haetaan (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai
maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Lähihoitaja, joka jo Terhikissä: hakemuslomakkeella ilmoitetaan
rekisteröintinumero ja liitteeksi riittää virkatodistus tai jäljennös
passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
(tutkintotiedot Terhikissä)
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Mitä rekisteriin merkitään?
Rekisteri on käytössä viimeistään 1. päivänä elokuuta 2016.
Rekisteriin merkittävät tiedot:
1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite,
2) rekisteröintinumero,
3) ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen samoin kuin
oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja sen
kieltäminen sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen
perusteena olevasta koulutuksesta;
2) tiedot sosiaalihuollon ammattihenkilön suorittamasta
• sosiaalialan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta,
• ammatillisesta lisensiaattitutkinnosta ja
• korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksista;

3) huomautus sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakkotai vankeusrangaistuksesta tai viraltapanosta;
4) ammattiin opiskelevan henkilön tai muun tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun
ammattihenkilön ammatissa toimivan henkilön nimi, henkilötunnus ja kotiosoite, sekä tiedot
valvontatoimenpiteestä JOS Valvira tai AVI on antanut valvontatoimenpiteenä
huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai turvaamistoimenpiteen

8.3.2016
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Mitä JulkiSuosikissa näkyy?
Julkisessa tietopalvelussa näkyvät seuraavat tiedot:
• Nimi
• Syntymävuosi
• Rekisteröintinumero
• Ammatinharjoittamisoikeus
• Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen tai poistaminen
• Oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä ja sen kieltäminen
•

8.3.2016

Haun voi tehdä vain yhdestä henkilöstä kerrallaan käyttämällä
rekisteröidyn nimeä (etu- ja sukunimi) tai rekisteröintinumeroa
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Mitä rekisteröityminen maksaa?
Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
•
•
•

•
•

Ammattihenkilön laillistaminen suoraan amhalain perusteella
(= sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit)
100€
Nimikesuojauksen rekisteröinti
100€
Ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn
kelpoisuuden perusteella (siirtymäsäännös)
200€
Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa jo olevan lähihoitajan
rekisteröiminen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin
40 €
Lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveyden- että sosiaalihuollon
ammattihenkilörekisteriin
140€

Muut ammattioikeuspäätökset
•

Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta,
ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai
korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen

100€

Jos hakee lisäkoulutuksen merkitsemistä samaan aikaan
laillistamisen kanssa, ei peritä erillistä maksua.
8.3.2016
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Mihin maksut perustuvat?
Maksut perustuvat STM:n asetukseen Valviran maksullisista
suoritteista (1749/2015)
Maksuilla katetaan rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset ja
maksujen suuruus perustuu kustannuslaskentaan ja suuruus
vaihtelee työmäärän mukaan
Tarkemmat tiedot maksujen suuruudesta:
http://www.valvira.fi/valvira/maksut
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Päätöksen ja laskun postitus
Valvira lähettää hakijoille osan päätöksistä ja todistuksista Itellan
iPostin välityksellä. Postitus koskee tässä vaiheessa
ammattioikeuksia, jotka on myönnetty tiettyjen suomalaisten
tutkintojen perusteella.
Lasku ja päätös tai todistus nimikesuojauksen rekisteröinnistä
lähetetään tavallisessa kirjekuoressa, jossa ei ole Valviran
logoa. Lasku lähetetään erillisenä postilähetyksenä hakijan
osoitteeseen.
Valvira lähettää sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuteen
liittyvät päätösasiakirjat ja laskun vain päätöstä hakeneelle
henkilölle. Päätösasiakirja ja lasku voivat saapua hakijalle eri
aikaan.
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Rekisteriote- ja todistuspyyntö
Ammattihenkilöt saattavat jossain vaiheessa työuraansa tarvita
rekisteriotteen tai erillisen todistuksen, mikäli aikomuksena on
työskennellä ulkomailla tai hakea ammatinharjoittamisoikeuksia
ulkomailta.
Rekisteriotteen tai erillisen todistuksen voi pyytää puhelimitse tai
sähköpostitse suoraan Valvirasta, josta se lähetetään
asiakkaalle postiennakolla kotiin.
Sekä rekisteriote että todistus ovat maksullisia ja niiden hinnat
määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen
perusteella.
•
•

8.3.2016

EU-todistus
90€
Keskusrekisterin ote 45€
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Kiitos mielenkiinnosta!

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollonammattioikeudet/hakemusohjeet
sosamha@valvira.fi

