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Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 

- Miten vaikuttaa sosiaalialan ammattilaiseen? 



Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 

 

Laki tullut voimaan 1.3.2016 

Lain tarkoitus 

• Edistää asiakasturvallisuutta 

• Edistää asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään 

sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 

• Varmistaa ammattihenkilöiden pätevyys 

• Edistää ammattihenkilöiden yhteistyötä ja 

tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista 

• Järjestää ammattihenkilöiden toiminnan valvonta 
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Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 

 

Lakia sovelletaan 

• julkista tehtävää hoitavan yhteisön palveluksessa oleviin 

• yksityisen toimijan palveluksessa oleviin 

• Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin 

sosiaalihuollon ammattihenkilöihin 

 

Kriteerinä sosiaalihuollon tehtävissä toimiminen! 
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Sosiaalihuollon ammattihenkilöt 3 § 

 

Laillistetut ammattihenkilöt 

• sosiaalityöntekijä 

• sosionomi (kokeiluajan tutkinto, ja opistotasoisista edeltäneistä 

tutkinnoista sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten 

ohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, diakoni) 

• geronomi (edeltävä kokeiluaikainen vanhustyön asiantuntijan 

tutkinto) 
 

Nimikesuojatut ammattihenkilöt 

• lähihoitaja, kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja 
 

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia muukin, jolla on 

riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, mutta ei voi käyttää 

nimikesuojattua ammattinimikettä. 
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Ammattihenkilölaki vs. kelpoisuuslaki 

• Sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantulon myötä sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu 

1.5.2016 alkaen. 

• Kelpoisuuslain kumoaminen näyttää herättävän kysymyksiä niin työnantajien 

kuin sosiaalihuollon ammattilaistenkin keskuudessa 

• Kun aiemmin voimassa olleessa kelpoisuuslaissa säädettiin 

kelpoisuusehdoista tiettyihin tehtäviin, säädetään laissa sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä sen sijaan siitä, millä edellytyksillä henkilö voi saada 

Valviralta laillistuksen tai nimikesuojauksen.  

• Niiltä osin kuin tiettyjä tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia säilytettiin, 

löytyvät ne nyt yhden lain sijasta useista eri laeista, kuten esim. 

sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Tämä vaatii 

rekrytointeja suorittavalta pelkän kelpoisuuslain sijasta oman alansa 

lainsäädännön laajempaa tuntemista. Toisaalta tällaisia tehtäväkohtaisia 

kelpoisuusvaatimuksia on aiempaa vähemmän. 
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Rekisteröinti - työelämässä olevat 

Henkilöt, jotka täyttävät kelpoisuusehdot aiemmin voimassa olleiden 

säädösten perusteella, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen 

laillistettavan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä: 

• kunnes hakemus on Valvirassa käsitelty  

• oikeus toimia tehtävässä on voimassa kuitenkin enintään 31.12.2017 asti 

• rekisteri valmis 1.8.2016 

 

Valviralla on lain mukaan 6 kuukautta aikaa käsitellä hakemus.  

 

Työelämässä jo olevia ammattihenkilöitä kehotetaan hakemaan 

laillistusta tai nimikesuojausta Valviralta hyvissä ajoin ennen 

siirtymäajan päättymistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ennen 

31.12.2017. 
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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. 
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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 

 

• 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.” 

 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/sosiaalihuollon-

ammattioikeudet/hakemusohjeet 
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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 soveltuva ammattikorkeakoulututkin 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: 

• sosiaalikasvattaja 

• sosiaaliohjaaja 

• kehitysvammaisten ohjaaja 

• sosiaalialan ohjaaja 

• diakoni 

 
4.11.2016 Jussi Holmalahti 10 



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:  

• geronomi (AMK) -tutkinto 

• geronomin tutkintoa edeltäneenä kokeiluaikana suoritettu tutkinto 
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Ammattihenkilöiden rekisteröinti 

• Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröitymishakemusten vastaan ottaminen on 

alkanut 1.3.2016 alkaen 

• Hakemuksia on vastaanotettu n. 4700 (Tästä määrästä puuttuu yhteisvahvistuslistoilla 

saapuneita lähihoitajien nimikesuojaushakemuksia) 

• Rekisteröintipäätösten tekeminen ja ammattihenkilöiden rekisteriin vieminen on aloitettu 

rekisterin valmistuttua tuotantokäyttöön 14.7.2016 

• Tällä hetkellä hakemuksia on käsitelty yhteensä hieman yli 1600 

• Yli 1150 laillistuspäätöstä ja yli 450 nimikesuojauspäätöstä 

• Lisäselvityspyyntöjä on tarvittu vain vähän 

• Valviralla on 6 kk aikaa antaa päätös hakemukseen 

• Ammattipätevyyden tunnustaminen on siirtynyt Opetushallitukselta Valviraan ja 

sosiaalityöntekijöiden pätevyyksien tunnustamiseen liittyvistä käytännöistä on sovittu 

sosiaalityön yliopistokoulutuksen yhteistyöverkosto Sosnetin kanssa 
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Tilapäisenä ammattihenkilönä 

toimiminen (12 §) 

 

1. Sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia 

enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin 

opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön 

aineopinnot ja (siihen liittyvän) käytännön harjoittelun. 

• Ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena 

 

2. Sosionomin ja geronomin ammatissa voi tilapäisesti 

toimia ko. ammattiin opiskeleva tai sos. alalle soveltuvan 

korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on riittävät edellytykset 

ammatissa toimimiseen 

 

Opiskelijoita ei rekisteröidä 

Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten täyttymisen 

arvioi työnantaja. 
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Rekisteriin merkittävät tiedot 

 

1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite ja rekisteröintinumero 

2) ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen 

3) oikeus käyttää ammattinimikettä ja sen kieltäminen 

4) tiedot laillistamisen tai nimikesuojauksen perusteena olevasta koulutuksesta; 

2)  tiedot sosiaalihuollon ammattihenkilön suorittamasta  

• sosiaalialan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta,  

• ammatillisesta lisensiaattitutkinnosta 

• korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksista 

3) huomautus sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- tai  

     vankeusrangaistuksesta tai viraltapanosta 

 

4) 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 
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Julkisessa tietopalvelussa (”Julki-

Suosikki”) näkyy 

 

• nimi 

• rekisteröintinumero 

• ammatinharjoittamisoikeus > laillistetut ammattihenkilöt 

• oikeus käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä 

• tiedot oikeuden perusteena olevasta koulutuksesta 

• ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen 

 

Jos ammatinharjoittamisoikeus poistetaan tai 

ammattinimikkeen käyttö kielletään – nimi poistetaan 

julkisesta tietopalvelusta 
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Tietojen poistuminen rekisteristä (16 §) 

Kun kuolemasta on kulunut 10 vuotta 

1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite ja rekisteröintinumero 

2) ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen 

3) oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja sen 

kieltäminen 

4) tiedot ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen perusteena olevasta 

koulutuksesta; 

5) Tilapäisesti toimineelle annettu turvaamistoimenpidettä koskeva tieto 

6) tiedot henkilön suorittamasta erikoistumistutkinnosta (16.2. §:n 2 kohta) – tätä 

ei ole mainittu laissa, mutta oletettavasti myös nämä tiedot poistuvat 

samaan aikaan 

 

Kun päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut10 

vuotta, jollei nimikirjalaissa säädetä pidempää aikaa 

1) Avin tai Valviran antama huomautus, tieto ammattitoiminnassa saadusta 

varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta tai viraltapanosta 

2) Tilapäisesti toimineelle Valviran antama huomautus tai kirjallinen varoitus 
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Yleistä valvonnasta 

• Lain mukaiset valvontatoimenpiteet tulevat sovellettaviksi silloin, 

kun laiminlyönti tai muu moitittava menettely tulee arvioitavaksi 

ammattitoiminnan ja -pätevyyden asianmukaisuuden kannalta 

 

• Virka- ja työsuhteessa olevien sosiaalihuollon 

ammattihenkilöiden valvonta toteutuu myös työnantajan 

toimesta virka- ja työoikeudellisten säännösten mukaisesti 

 

• Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tultua voimaan valvonta 

kohdistuu samanaikaisesti sekä sosiaalihuollon organisaatioihin 

että ammattihenkilöiden toimintaan 

• Valvonnalla voidaan arvioida kattavammin sosiaalihuollon 

palvelutoiminnassa ja ammattitoiminnassa havaittuja epäkohtia ja niiden 

korjaamiseen liittyviä toimenpiteitä 
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Työnantajan valvontavastuu 

• Työnantajalla on aina ensisijainen vastuu seurata, johtaa ja valvoa 
vastuullaan olevaa toimintaa ja sitä, miten hänen työntekijänsä 
työskentelevät ja suoriutuvat tehtävistään 

 

• Tavallisesti ongelmat voidaan hoitaa työpaikalla, eikä 
valvontaviranomaisia tarvita 

• Suunnitelmallinen omavalvonta 

 

• Työnantajalla on oikeus ilmoittaa työntekijästään (Valviralaki 6.2 §) 
• Työntekijä vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuuden eikä työnantaja pysty 

omilla keinoillaan varmistamaan pidemmän ajan asiakas- ja potilasturvallisuutta 

 

• Valvontaviranomaiselle ilmoittaminen ei poista työnantajan työnjohdollisia 
ja valvonnallisia velvollisuuksia 

 

• Työnantajan on huolehdittava siitä, että tilapäisesti laillistetun 
ammattihenkilön ammatissa toimiva henkilö täyttää laissa säädetyt 
edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä 

 

• Sosiaalihuoltolain 48§ mukainen sosiaalihuollon ammattihenkilön 
velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista!!! 
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Ohjaus ja valvonta (15§) 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja 

terveysministeriölle 

Aluehallintovirastot 
Aluehallintovirastoille kuuluu kunnallinen ja yksityisen sosiaalihuollon ohjaus ja 

valvonta toimialueellaan 

Valvira 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisena keskusvirastona aluehallintovirastojen toimintaa 
niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi sosiaalihuollon ohjauksessa ja valvonnassa 

Periaatteellisesti tärkeiden ja laajakantoisten asioiden valvonta 

Usean aluehallintoviraston toimialuetta koskevat asiat 

Koko maata koskevat asiat 

Asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään 

Valvontalautakunnan ratkaisua vaativat asiat 

Esim. ammatinharjoittamisoikeuden  rajoittamista ja menettämistä koskevat asiat 
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Valvontalautakunta 

• Vanha terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta 

on muuttunut 1.3.2016 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden valvontalautakunnaksi 

• Kokoonpano 

• Puheenjohtaja, Valviran ylijohtaja 

• Lääketieteellinen asiantuntemus 

• Oikeustieteellinen asiantuntemus 

• Sosiaalihuollon asiantuntemus 

• STM:n edustaja 

• Ammattialakohtainen jäsen 

• Sosiaalityöntekijä 

• Sosionomi ja geronomi 

• Lähihoitaja, kodinhoitaja, kehitysvammaisten hoitaja 
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Sosiaalihuollon ammattihenkilön 

velvollisuudet 

• Sosiaalialalla tehtävän työn perustana ovat perus- ja ihmisoikeudet ja 

toiminnan lainmukaisuus 

• Ammattieettiset velvollisuudet (4§) 

• Ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, 

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen 

ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen 

• Lakien noudattaminen 

• sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet sekä asiakastietojen 

käsittely 

• MUITAKIN LAKEJA ON NOUDATETTAVA!!! 

 

• Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen (5§) 

• Työntekijän on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan ja työnantajan 

on luotava sille edellytykset 

 

• Tietojen antaminen valvontaviranomaiselle (6§) 
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Ammatillinen toimintakyky ja terveys 

 

Ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen (19.1§) 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että ammattihenkilö on:  

• sairauden 

• päihteiden väärinkäytön 

• heikentyneen toimintakyvyn tai 

• muun vastaavan syyn vuoksi 

kykenemätön toimimaan ammatissa 

 

Valvira voi määrätä lääkärintarkastukseen tai 

sairaalatutkimuksiin. 
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Ammattitaidot ja -tiedot 

Ammattitaidon selvittäminen (19.2 §) 
 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että ammattihenkilön 

• ammatinharjoittamistaidoissa tai 

• ammattitiedoissa 

on puutteita 

 

Valvira voi velvoittaa ammattitaitojen tai –tietojen 

tutkimiseksi: 

• työkokeiluun 

• työnäytteeseen 

• kuulusteluun 
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Seuraamukset (20.1 §) 

Jos ammattihenkilö: 

 

1. laiminlyö 4–6 §:ssä säädetyn velvollisuuden 

• ammattia koskevan lainsäädännön noudattaminen 

• ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen  kehittäminen 

• tietojen antaminen valvontaviranomaiselle 

 

2. suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulutustaan tai ammattitaitoaan on 

pidettävä selvästi riittämättöminä 

 

3. toimii ammattitoiminnassaan muuten olennaisesti virheellisesti 
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Seuraamukset  (20.2 §) 

 

1. Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä ammattitoimintaa varten 

2. rajoittaa tai poistaa laillistetun ammattihenkilön ammatin- 

harjoittamisoikeuden määräajaksi tai toistaiseksi 

3. kieltää käyttämästä nimikesuojattua ammattinimikettä määräajaksi 

tai toistaiseksi. 

 

Kohtien 2 ja 3 mukaisia seuraamuksia voidaan määrätä vain, mikäli 

virheellinen toiminta tai tehtävien laiminlyönti on luonteeltaan vakavaa. 

 

Kirjallinen varoitus (25§)  
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Ammattitoiminnassa tehty rikos (22 §) 

Jos ammattihenkilö on tuomioistuimessa tuomittu 

vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt 

ammattitoiminnassaan ja sen perusteella voidaan epäillä, että 

ammatissa jatkaminen vaarantaisi asiakasturvallisuutta: 

   

Valvira voi: 

• rajoittaa tai poistaa laillistetun ammattihenkilön 

ammatinharjoittamisoikeuden toistaiseksi 

• kieltää käyttämästä nimikesuojattua ammattinimikettä toistaiseksi 

• erittäin raskauttavissa tilanteissa oikeuksia voidaan  rajoittaa 

pysyvästi 
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Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet (23 §) 

 

Koskevat 19 – 22 §:ssä säädettyjä asioita 

• ammattitoiminnan asianmukaisuus 

• virheellinen menettely 

• kykenemättömyys toimia ammatissa 

• ammattitoiminnassa tehty rikos 

 

Valvira voi asiakasturvallisuuden vaatiessa 

• rajoittaa tai kieltää väliaikaisesti laillistettua ammattihenkilöä 

harjoittamasta ammattia 

• kieltää väliaikaisesti nimikesuojattua ammattihenkilöä 

käyttämästä ammattinimikettä 
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Kirjallinen varoitus (25 §) 

 

Valvira voi antaa kirjallisen varoituksen 

 

jos ammattihenkilö on ammattitoiminnassaan menetellyt vastoin 

lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä 

tai syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyyteen tai 

laiminlyöntiin. 
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Oikeuksien palauttaminen ja muutoksenhaku 

Valviran on hakemuksesta (26 §) 

• palautettava ammatinharjoittamisoikeus 

• poistettava rajoitus 

• palautettava ammattinimikkeen käyttöoikeus, 

    kun sen aiheuttanut syy on lakannut  

 

Kuulutukset virallisessa lehdessä (29 §) 

 

Muutoksenhaku (30 §) 

Valvontalautakunnan antamasta päätöksestä voi valittaa hallinto-

oikeuteen – muissa asioissa, kuten esim. rekisteröintiä koskevista 

päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus Valviraan ja siitä voi valittaa 

edelleen hallinto-oikeuteen. 
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Miten rekisteröitymistä haetaan? 

Ohjeet: 

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-

ammattioikeudet/hakemusohjeet 

 

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) 
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Sosiaalityöntekijältä vaadittavat liitteet 

Edellä mainittujen lisäksi: 

 

• 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 

• 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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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. 
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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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