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Kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ku-

moamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ym. 
 
Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 14.12.2015 (STM/118:2015 ja 119:00/2015)  
  
  
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnokset hallituksen esitykseksi sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi, luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä sekä 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun asetuksen muuttamiseksi. Hallituk-
sen esitys liittyy 1.3.2016 voimaan tulevaan uuteen lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
(817/2015), jonka vuoksi aiempi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annet-
tu laki (272/2005) halutaan kumota. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.3.2016.  
 
Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää em. 

lakimuutoksiin liittyen huomioon otettavaksi seuraavaa: 

 

Lakiesityksen sisältöä tiivistävässä osuudessa todetaan sen sisältävän lähinnä teknisluonteisia 
muutoksia aiempiin lakeihin. Hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin merkittäviä muutoksia 
sosiaalialan kelpoisuusmäärittelyihin ja näillä tulee toteutuessaan olemaan vaikutusta myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöihin. Esitys muuttaa eduskunnan jo vahvistamaa 
ammattihenkilölakia, lisäksi muualle lainsäädäntöön siirretään sosiaalihuollon tehtävien kelpoi-
suusmäärittelyjä (esim. lastenvalvoja ja sosiaaliasiamies).  

On tärkeää huomioida, että nykyisen kelpoisuuslain (272/2005) ja 9 § määrittelemät kelpoi-
suudet sosiaalihuollon erityistyöntekijän tehtäviin ja 10§ määrittelemät kelpoisuudet so-
siaalihuollon hallinnollisiin johtotehtäviin eivät lain kumoamisen jälkeen tule sisältymään 
minnekään uudessa lainsäädännössä (ammattihenkilölaki tai sosiaalihuoltolaki). On tär-
keää, että pykälät sisällytetään myös uuteen lainsäädäntöön.  

 

12 § Oikeus toimia tilapäisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatissa  

  

Kesällä 2015 vahvistetun sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 §:n mukaan sosiaalityöntekijän 
ammatissa voi toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, 
joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Luonnokses-
sa hallituksen esitykseksi pykälää ehdotetaan laajennettavaksi niin, että sosiaalityöntekijän si-
jaisena voisi toimia alan opiskelijan ohella sosiaalialalle soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittanut henkilö (maisteritutkinto tai ylempi sosionomi AMK -tutkinto). Muutosesitystä 
perustellaan sillä, että kunnilla on ollut vaikeuksia saada päteviä sosiaalityöntekijöitä ja tehtäviin 
on jouduttu palkkaamaan epäpäteviä henkilöitä.  

Pykälän muutosesitys muuttaa merkittävästi kelpoisuusedellytyksiä verrattuna juuri vahvistet-
tuun ammattihenkilölakiin. Sosiaalityöntekijänä toimimiseen ei tässä esityksessä välttämättä 
vaadita lainkaan sosiaalityön opintojen suorittamista tai työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. 
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Kuntien oleellisin tehtävä sosiaalityön kehittämisessä on työolojen ja –edellytysten huolehtimi-
nen sille tasolle, että sosiaalityön tehtäviin löytyy päteviä kelpoisuuden täyttäviä työntekijöitä ja 
näin voidaan saada palvelukokonaisuus myös asiakkaiden näkökulmasta riittävälle tasolle. Kel-
poisuusehdoista tinkiminen on myös taloudellisesta näkökulmasta lyhytnäköistä. 

Erityisen ongelmallista on, ettei hallituksen esityksessä määritellä muun ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden soveltuvuudesta muutoin kuin sosionomi (ylempi AMK) osalta. Muutoin 
sosiaalialalle soveltuvuuden harkinta jää työnantajan työnjohto- ja valvontavallan alaiseksi.  

 

Esitämmekin ensisijaisesti, että jo säädetty muotoilu oikeudesta toimia tilapäisesti sosi-
aalityön ammattihenkilön ammatissa pidetään voimassa. 

Uuteen lainsäädäntöön siirtymistä voidaan tukea kohtuullisella, esimerkiksi kolmen ka-
lenterivuoden mittaisella siirtymäajalla, joka antaa kunnille sekä muodostuville sote-
alueille aikaa toimia työntekijöiden pätevyyden varmistamiseksi jatkossa. 

Mikäli lainsäädännössä edetään niin, että päädytään muuttamaan hyväksytyn ammatti-
henkilölain §12 muotoilua, on ehdottomasti määriteltävä muun sosiaalialalle soveltuvan 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kelpoisuudesta tarkemmin. Tällöin sijai-
sina voisivat toimia enintään vuoden ajan Sosionomi (ylempi AMK) sekä sosiaalialalle 
soveltuvan maisteritutkinnon omaava henkilö, jolta edellytettäisiin maisteritutkinnon li-
säksi vähintään sosiaalityön perus- ja aineopinnot. 

 

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan ammattihenkilöistä 

Valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on 
antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammatti-
toiminnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä. 

Lausunnolla olevan asetuksen §8 ja §9 määrittävät neuvottelukunnan kokoonpanon ja tehtävät. 
Näemme tärkeäksi, että sosiaalialan osaamiskeskusten lähes viidentoista vuoden pitkäjänteinen 
työ juuri em. pykälissä mainituissa tehtävissä huomioidaan myös neuvottelukunnan kokoonpa-
noa mietittäessä. 

 
 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat 

 
Osaamiskeskusjohtajaverkoston koordinaatiosta vastaava, Juha Luomala,  

  Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Verso 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Arto Rautajoki 

FSKC, Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Torbjörn Stoor  

Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa, Pikassos, 

Kristiina Laiho 

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Tarja Kauppila 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom, Leena Kaljunen 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske, Raili Haaki 
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Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske, Kaisa Kostamo-Pääkkö ja Petri 

Kinnunen 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Pirjo Marjamäki 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso, Tapio Häyhtiö 

Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito - Social-

kompetens, Merja Salmi 

 

 


