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Yhteisöpedagogien pätevyys lastensuojelun ja
sosiaalihuollon työtehtäviin
Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu pääsääntöisesti hyvin lastensuojelun ja sosiaalihuollon
työtehtäviin, eikä työskentelyyn vaadita sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran
lupaa.
Lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa on kuitenkin joitakin suojattuja sosiaalihuollon
ammattinimikkeitä, joissa voi työskennellä ainoastaan siihen soveltuvan sosiaalialan tutkinnon
suorittanut henkilö.
Nämä työtehtävät, samoin kuin ne työtehtävät joihin yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto soveltuu,
on esitelty tässä ohjeessa.

Suojatut sosiaalihuollon ammattitehtävät
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) ja valtioneuvoston asetuksen
(153/2016) mukaan yhteisöpedagogin tutkinnon suorittanut ei voi työskennellä seuraavilla
sosiaalihuollon ammattinimikkeillä:
●
●
●
●
●
●

sosiaalityöntekijä,
geronomi,
sosionomi,
lähihoitaja,
kodinhoitaja ja
kehitysvammaisten hoitaja.

Edellä mainitut tehtävät ovat suojattuja ammattinimikkeitä, joissa voi toimia säädösten perusteella
ainoastaan määrätyn tutkinnon suorittaneet henkilöt. Sosionomin ammattia voi esimerkiksi
harjoittaa ainoastaan Sosionomi (AMK) -tutkinnon tai sitä edeltävän opistotasoisen tutkinnon
suorittanut henkilö ja Geronomin ammattia Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö.
Soveltuvan sosiaalialan tutkinnon suorittanut joutuu myös tekemään sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Valviralle hakemuksen, ennen kuin voi toimia joko
1. itsenäisenä ammatinharjoittajana käyttäen em. ammattinimikkeitä tai
2. työskennelläkseen jonkun toisen palveluksessa käyttäen em. ammattinimikkeitä.
Vasta hakemuksen hyväksymisen jälkeen hakija merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteriin ja hän saa oikeuden harjoittaa ammattiaan. Näistä ammateista voidaan käyttää
myös yleisnimitystä nimikesuojatut sosiaalihuollon ammattihenkilöt.
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Jäsenetuna loistava tulevaisuus!
Suojaamattomat sosiaalihuollon ammattitehtävät
Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suorittanut ei siis voi toimia edellä mainituissa sosiaalihuollon
ammateissa, jotka on säädetty suojatuiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin pitkälti sitä, että
ainoastaan ko. ammattinimikettä ei saa käyttää.
Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi kuitenkin toimia nimikesuojatun ammattihenkilön
työnkuvaan kuuluvissa työtehtävissä (Valviran lausunto 15.3.2017), kun
1. käytetään jotain muuta, suojaamatonta ammattinimikettä ja
2. tehtävään valitulla on työnantajan arvion mukaan riittävä kokemus, koulutus ja ammattitaito.

Niillä ammattinimikkeillä toimittaessa, joita ei edellä ole mainittu suojatuiksi, riittää siis tehtävään
soveltuva koulutus. Tehtävään soveltuvan koulutuksen määrittelee puolestaan työnantaja.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteisöpedagogi voi toimia lastentarhassa lastenhoitajan
ammattinimikkeellä, vaikka tehtävää aiemmin hoitanut henkilö olisi työskennellyt nimikesuojatulla
lähihoitajan ammattinimikkeellä. Työnantajan on kuitenkin mahdollistettava eri nimikkeellä
toimiminen. Vastaavasti kotihoidossa ja -palveluissa sekä kehitysvammaisten parissa voi
työskennellä myös muilla ammattinimikkeillä, vaikka työnkuva olisi käytännössä pitkälti sama,
kuin nimikesuojatulla ammattinimikkeellä.
Aiemmin esim. sosiaaliohjaajan, sosiaaliasiamiehen ja lastentarhanopettajan tehtäviin
soveltuvasta koulutuksesta säädettiin laissa (272/2005). Uusissa säädöksissä kelpoisuusehtoja
on väljennetty. Soveltuvasta koulutuksesta em. työtehtäviin päättää käytännössä työnantaja.

Yhteenveto
●
●

●

Valviran myöntämä sosiaalihuollon ammattihenkilön laillistus tai nimikesuojaus ei ole
edellytys sille, että henkilö on kelpoinen toimimaan sosiaalihuollossa
Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi siis toimia vapaasti kaikissa niissä
lastensuojelun ja sosiaalihuollon ammattitehtävissä, joissa käytetään jotakin muuta, kuin
suojattua ammattinimikettä
Sosiaaliohjaaja, sosiaaliasiamies ja lastentarhanopettaja eivät ole sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen perusteella suojattuja
ammattinimikkeitä.

Lähteet
●

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817.

●

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 25.2.2016/153.

●
●

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (kumottu) 29.4.2005/272
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Yhteisöpedagogien kelpoisuus
lastensuojelun tehtäviin. Kirje 15.3.2017. Dnro 407/12.00.12.00/2017.
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