
   
            

1 

 

 

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) 

ASIA: HE 354/2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

tavirastosta annetun lain muuttamisesta  

Valtakunnallisen Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkoston lausunto eduskunnalle halli-
tuksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta 
 

  
Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto pitää valmisteilla olevaa lakia sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä erittäin tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, sosiaalihuollon laadun sekä 
asiakkaiden oikeusturvan edistämiseksi.  Lain valmistelussa tavoitteeksi otettu rakenteellisesti yhdenmu-
kainen laki terveydenhuollon ammattihenkilölain kanssa on tärkeää myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuudistuksen kannalta.  
 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti on tarpeellinen ammattihenkilöiden valvontaa varten. On 
tarkoituksenmukaista, että Valviralle osoitetaan tämä tehtävä. 

Myös muut viimeaikaiset lakiuudistukset edellyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilölain säätämistä. Sosi-
aalihuoltolaissa painottuu asiakkaan vastuutyöntekijän rooli ja vastuutyöntekijältä asiakkaan tilanteen 
mukaan edellytettävä ammatillinen pätevyys. Asiakkaiden on voitava luottaa siihen, että tämä myös toteu-
tuu.  

Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja 
hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä 
koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet.  

Lakiesityksen pykälä 12, jossa määritellään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun am-
mattihenkilön ammatissa, on vahvasti ristiriidassa tämän lain keskeisen tarkoituksen kanssa. Lakiesityk-
sen tavoitteena tulisi olla se, että sosiaalihuollon keskeisissä tehtävissä toimisi poikkeustapauksia lukuun 
ottamatta laillistettu ammattihenkilö ja tällä hetkellä esityksessä oleva muotoilu ei tue tämän tavoitteen 
saavuttamista. Lakiesitys tulisikin muuttaa tämän keskeisin tavoitteen osalta velvoittavampaan muotoon 
ja säätää koulutuksen osalta tarkemmin tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan koulutukselli-
sista vaatimuksista. 

Esitämmekin, että lakiesityksen pykälä 12 olisi ensimmäisen lauseen sanamuodoiltaan seuraava: 
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12 §  

Oikeus toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa  

Laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun 

ammattihenkilön ammattiin opiskeleva, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen..  
 

Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on akuutti ongelma, johon olisi kuitenkin pyrittävä vastaamaan 
muilla keinoin, kuin heikentämällä vaatimuksia sosiaalityöntekijän tehtävissä toimimisesta. Sosiaalityönte-
kijöiden koulutusta on myönnetyn lisämäärärahan turvin kyetty lisäämään ja käsitteillä olevan lain mah-
dollistaman tehokkaamman tehtävärakenteen uudistamisen kautta sosiaalityöntekijäpulaan voidaan olet-
taa kyettävän jatkossa vastaamaan paremmin. Myös esimerkiksi toimeentulotuen laskennallisen osuuden 
siirto Kansaneläkelaitokselle tulee jatkossa vaikuttamaan sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen.  

Sosiaalihuoltoon olisi perusteltua luoda erikoissosiaalityöntekijän ammatti. Lakiluonnoksen 7 § ehdote-
taan muutettavaksi siten, että pykälän otsikointi olisi ”Oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ja erikoissosi-
aalityöntekijän ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella”. Pykälään lisättäisiin ammatissa 
vaadittava koulutus. 

 

  
 

 
 

 
 

Helsingissä 16.2.2015, Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 
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