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925/2017

Laki
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n otsikko

sekä 32 §:n 2 ja 3 momentti sekä
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

8 §

Oikeus harjoittaa sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammattia Suomessa 
suoritetun koulutuksen perusteella

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden har-

joittaa kuntoutuksen ohjaajan ammattia henkilölle, joka on suorittanut sosiaalialalle sovel-
tuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

32 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-

netussa laissa (272/2005) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty
kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan mainitussa laissa säädetyn mukaisesti sellaisessa so-
siaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää tämän lain mukaista laillista-
mista. Henkilön oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä on voimassa 30 päivään
kesäkuuta 2018 tai kunnes Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on ratkaissut
hänen viimeistään mainittuna päivänä jättämänsä hakemuksen oikeudesta toimia laillistet-
tuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
on ratkaistava hakemus kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-
netussa laissa säädetty kelpoisuus, voi toimia suorittamansa koulutuksen ja tämän lain
3 §:n 2 momentin nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisena nimikesuojat-
tuna ammattihenkilönä 30 päivään kesäkuuta 2018 tai kunnes Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto on merkinnyt hänet sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusre-
kisteriin nimikesuojattuna ammattihenkilönä hänen viimeistään mainittuna päivänä jättä-
mänsä hakemuksen perusteella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on mer-
kittävä henkilö keskusrekisteriin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 16 §:n mukaiset
tiedot ammattihenkilöstä on ilmoitettu sille ja se on todennut henkilön koulutuksen täyt-
tävän 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa edellytetyt vaatimuk-
set. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto merkitsee omasta aloitteestaan ja
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maksutta terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 1 päivänä maaliskuuta
2016 merkityn lähihoitajan myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
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