FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011

385/2011
Lag
om temporär ändring av socialvårdslagen
Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i socialvårdslagen (710/1982) 2 §, sådan den lyder i lag 1715/2009, samt
fogas temporärt till lagen en ny 2 a § som följer:
1 kap.
Lagens tillämpningsområde
2§
På verksamhet som en kommun ordnar
med stöd av denna lag tillämpas lagen om
planering av och statsunderstöd för socialoch hälsovården (733/1992), lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
och lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007), om inte något annat
bestäms genom lag.
2a§
Trots bestämmelserna i 2 § kan statsrådet
på ansökan av en kommun besluta att kommunen kan avvika från skyldigheten enligt
5 § 3 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om en
kommun- och servicestrukturreform att överföra uppgifter inom socialvården till ett samarbetsområde. Statsrådets beslut förutsätter
att
1) kommunerna har fattat beslut om planering av en sammanslagning av kommuner
enligt 5 § 1 mom. i kommunindelningslagen
RP 268/2010
FvUB 37/2010
RSv 356/2010

(1698/2009) för bildande av en ny kommun
som uppfyller villkoren i 5 § 3 mom. i lagen
om en kommun- och servicestrukturreform,
eller
2) kommunerna har beslutat att utreda
möjligheten att tillsammans sköta uppgifter
enligt 5 § 3 mom. i lagen om en kommunoch servicestrukturreform utifrån ett större
befolkningsunderlag än vad som föranleds på
basen av beslut enligt 5 b § 1 mom. i lagen
om en kommun- och servicestrukturreform,
och
3) avsikten är att de strukturarrangemang
som avses i 1 och 2 punkten ska genomföras
senast den 1 januari 2017.
Kommunerna ska ansöka om den rätt till
avvikelse som avses i 1 mom. senast den
31 december 2013. Statsrådet ska fatta beslutet senast den 30 juni 2014. Beslutet fattas
efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet och bereds i samarbete med
finansministeriet.
Denna lag träder i kraft den 4 maj 2011
och gäller till och med den 31 december
2014.
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
Helsingfors den 29 april 2011
Republikens President
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Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli
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