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Sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Annakaisa Iivari 
PL 33 
00023 Valtioneuvosto 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, johtaja Jussi Holmalahti 
PL 210 
00281 Helsinki 
 
Tiedoksi:  
 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä 
 
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 
 
THL:n Oper-yksikkö, Projektipäällikkö Harri Nurmi 
 
 
Epäkohdat lähihoitajien rekisteröitymisessä sosiaalihuollon 
ammattihenkilörekisteriin 
 
Olemme olleet yhteydessä Valviraan ja Sosiaali- ja terveysministeriöön sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain toimeenpanossa esiintyvien epäkohtien vuoksi. 
  
Oikeus käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä perustuu sosiaalihuollossa tutkintoon ja 
rekisteröintiin. Terveydenhuollossa oikeus käyttää nimikettä perustuu ainoastaan 
tutkintoon. Sekä sosiaali- että terveydenhuollossa nimikesuojatun ammattinimikkeen 
taustalla on sama tutkinto, lähihoitaja. Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 
Lisäksi ovat erikseen mainitut väistyvät tutkinnot.  
 
Vaatimus lähihoitajien rekisteröitymisestä kahteen eri rekisteriin siirtymävaiheen aikana on 
selkeä epäkohta. Terhikkiin rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta toisaalta 
välttämätöntä KANTA-palveluiden näkökulmasta. Oikeus käyttää ammattinimikettä 
kuitenkin tulee suoritetun tutkinnon perusteella. Lähihoitajan tehtävissä voi työskennellä 
myös henkilö, jolla on tehtävään nähden riittävä osaaminen ja koulutus. Lähihoitaja 
terveydenhuollossa saa siis käyttää lähihoitaja-nimikettä, oli rekisteröitynyt tai ei.  
 
1.3.2016 voimaantulleen sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan lähihoitaja ei voi 
sosiaalihuollossa käyttää nimikettä lähihoitaja, mikäli ei ole rekisteröitynyt Suosikkiin. Jos 
lähihoitaja on rekisteröitynyt ainoastaan Terhikkiin, hän voi terveyskeskuksen 
vuodeosastolla käyttää nimikettä lähihoitaja, mutta lain tulkinnan mukaan saman 
työnantajan palvelutalossa ei voi nimikettä käyttää. Perushoitajaksi valmistunut puolestaan 
voi käyttää omaa nimikesuojattua nimikettään molemmissa työpaikoissa, vaikka ei ole 
sosiaalihuollon ammattihenkilö, vaan asetuksessa mainittu muu henkilö, jolla on riittävä 
osaaminen ja koulutus.  
 



Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Kirje 2 (2) 
    
   
 9.3.2016  
 

 

Tosiasiassa lähihoitajat työskentelevät usein sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. 
Työntekijät eivät itse voi vaikuttaa kummalla sektorilla työskentelevät vaan esim. 
organisaatiomuutokset ovat muuttaneet työpaikan sosiaalihuolloksi, vaikka itse työtehtävät 
ovat pysyneet samoina. Molemmilla sektoreilla lähihoitajat työskentelevät saman tutkinnon 
tuottaman osaamisen turvin.  
 
Lain voimaantulo on jo nyt aiheuttanut epäselvyyksiä paitsi rekisteröitymiseen myös 
kelpoisuuksiin liittyen. Useissa kunnissa mm. perushoitajia on painostettu kouluttautumaan 
lähihoitajiksi vedoten tähän sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Työnantajat ovat 
tulkinneet, että perushoitaja ei ole enää kelpoinen työskentelemään lähihoitajan tehtävissä 
sosiaalihuollossa. Edellytämme että työnantajia ohjeistetaan toimimaan oikein asiassa. 
Tämän lisäksi työnantajat ovat vaatineet jo nyt lähihoitajia rekisteröitymään vaikka rekisteri 
ei ole vielä valmis.  
 
 
Koska erilliset rekisterit ovat vain välivaihe ja tavoitteena on yhteinen rekisteri, 
ehdotamme, että siirtymäaikaa lähihoitajien osalta jatketaan kunnes yhteinen 
rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille muodostetaan. 
Siirtymäaikana lähihoitajien rekisteröityminen vain toiseen rekisteriin tulisi riittää, 
koska rekisteröityminen tapahtuu saman tutkinnon perusteella molempiin 
rekistereihin. SuPer kannattaa, että jokainen lähihoitaja on rekisteröity 
ammattihenkilö. Rekisteröinti varmistaa parhaiten asiakas- ja potilasturvallisuuden.   
 
Epäkohdan selvittäminen nopeasti on tärkeää. Lähihoitajia on valmistunut n. 150 000 eli 
asia koskee selkeää enemmistöä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. 
Edellytämme, että asiaa ratkaistaessa huomioidaan eri ammattiryhmien tasapuolisuus. 
Olemme ohjeistaneet jäseniämme odottamaan epäkohdan ratkaisua.  
 
 
Helsingissä 10.3.2016 
 

 
Silja Paavola 
Puheenjohtaja 
 
 
SuPeriin kuuluu yli 90 000 lähi- ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen  
tutkinnon suorittaneita, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
 
Lisätietoja tästä lausunnosta antaa Ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg (09) 2727 
9148, kristina.lamberg@superliitto.fi  
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