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Lag 
om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i socialvårdslagen (1301/2014) 29 §, samt
fogas till lagen en ny 29 a och 33 a §, som följer: 

3 kap.

Socialservice

29 §

Socialjour

Socialjour ska ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp för alla
åldrar. Jouren ska organiseras så att den kan kontaktas dygnet runt och brådskande social-
service ges enligt vad som föreskrivs i denna eller någon annan lag. Jourenheterna ska ha
tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att servicekvaliteten och klientsäkerhe-
ten ska tillgodoses.

Vid genomförandet av socialjouren ska man samarbeta med den prehospitala akutsjuk-
vården, hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och vid be-
hov med andra aktörer. 

29 a §

Samarbetet mellan socialjouren och hälso- och sjukvården

Socialjour bör ordnas i anslutning till de enheter för omfattande jour dygnet runt som
avses i 50 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen samt den samjour inom primärvård och
specialiserad sjukvård som avses i 4 mom. För anordnandet av socialjouren svarar sjuk-
vårdsdistrikten och de kommuner där de enheter inom hälso- och sjukvård som avses i det-
ta moment finns. 

Socialjouren deltar vid behov i psykosocialt stöd som ges i brådskande situationer.
För att trygga den fortsatta vården ska det som en del av hälso- och sjukvårdens jour

och socialjouren ordnas jour för mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete.
Socialjouren i ett område har i samarbete med den central för prehospital akutsjukvård

som avses i 46 § i hälso- och sjukvårdslagen till uppgift att
1) samordna de lokala och regionala larmanvisningar för socialväsendet som ges till

Nödcentralsverket och därvid beakta larmanvisningarna för hälso- och sjukvårdsväsendet, 
2) medverka i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och excep-

tionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter, ak-
törer och specialupptagningsområden så att planerna bildar en nationell helhet.
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Närmare bestämmelser om uppgifterna vid enheterna för socialjour, om olika sätt att
ordna socialjour, om samarbetet med andra aktörer samt om jourenheternas regionala
samarbete får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

33 a §

Sammanslagning av socialtjänster i anslutning till andra tjänster

Socialtjänster får sammanslås nationellt och regionalt när de ordnas i anslutning till an-
dra tjänster, om det behövs för att säkerställa specialkompetensen och därvid klientsäker-
heten och den kvalitativa nivån på tjänsterna. Sammanslagning av tjänster behövs om so-
cialtjänsten på grund av att den är krävande och sällan behövs ska möjliggöra upprepning
och kräver specialkompetens inom flera områden för att uppnå och upprätthålla tillräckli-
ga kunskaper och tillräcklig kompetens. Vid tillhandahållandet av tjänsterna ska klientens
intressen beaktas enligt det som föreskrivs i 4 och 5 §. 

När de villkor som avses i 1 mom. uppfylls kan enskilda tjänster inom tjänsterna för
mental- och missbrukarvård, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna
inom barnskyddet och tjänsterna för offer för misshandel och sexualbrott sammanslås.
Även andra tjänster kan sammanslås om tjänsterna kan tillhandahållas med beaktande av
klientens intressen. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det vid behov om de åtgärder som ingår i de
tjänster som ska centraliseras nationellt och regionalt. Genom förordning av statsrådet får
det utses nationella aktörer för den sammanslagning som avses ovan i denna paragraf. 

Om arbetsfördelningen och centraliseringen i fråga om den specialiserade sjukvården
föreskrivs det i hälso- och sjukvårdslagen. 

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Det som föreskrivs i 29 a § 1 mom. om samarbetet mellan socialjouren och hälso- och

sjukvården ska tillämpas senast från den 1 januari 2018. 
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