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Laki
sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 § sekä
lisätään lakiin uusi 29 a ja 33 a § seuraavasti: 

3 luku

Sosiaalipalvelut

29 §

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän
avun turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saa-
da yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin
tässä tai muussa laissa säädetään. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat
ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, tervey-
denhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan mui-
den toimijoiden kanssa. 

29 a §

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Sosiaali-
päivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat,
joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. 

Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä
tilanteissa. 

Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaali-
päivystystä mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä.

Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolain 46 §:ssä
tarkoitetun ensihoitokeskuksen kanssa:

1) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset sosiaalitoi-
men hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet;

2) osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen häiriötilan-
teiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja eri-
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tyisvastuualueiden kanssa siten, että suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuu-
den.

Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavoista, yh-
teistyöstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

33 a §

Sosiaalipalvelujen kokoaminen alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen

Sosiaalipalveluja voidaan koota valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden palvelujen
yhteyteen, jos se on tarpeen erityisosaamisen ja siten asiakasturvallisuuden ja palvelujen
laadun varmistamiseksi. Palvelujen yhteen kokoaminen on tarpeellista, jos sosiaalipalvelu
vaativana ja harvoin tarvittavana edellyttää toistettavuutta ja usean alan erityisosaamista
riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Palveluja toteutetta-
essa on otettava huomioon asiakkaan etu siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttyessä voidaan koota yhteen yksit-
täisiä mielenterveys- ja päihdetyön palveluja, vammaisten henkilöiden palveluja, lasten-
suojelun palveluja sekä väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien palveluja. Myös muita pal-
veluja voidaan koota yhteen, jos palveluja on mahdollista antaa asiakkaan edun mukaises-
ti.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa valtakunnallisesti ja alueellisesti
keskitettäviin palveluihin sisältyvistä toimenpiteistä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
edellä tässä pykälässä tarkoitettua toiminnan yhteen sovittamista varten nimetä valtakun-
nallisia toimijoita.

Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevaa 29 a §:n 1 momenttia

on sovellettava viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016
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