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L a g

1351/2014

om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om
social- och hälsovårdstjänster för äldre

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social-

och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) 14 § 1 mom. och
fogas till lagen nya 14 a och 15 a § som följer:

14 §

Principer för långvarig vård och omsorg

Kommunen ska i första hand ge äldre per-
soner långvarig vård och omsorg som stöder
ett värdigt liv med hjälp av öppenvårdstjäns-
ter inom social- och hälsovården som ges i
den äldre personens hem och med övriga
öppenvårdstjänster inom social- och hälso-
vården. Dessa tjänster ska till innehåll och
omfattning anpassas efter den äldre per-so-
nens servicebehov vid respektive tillfälle.
Vården och omsorgen får ges som långvarig
institut-

ionsvård endast på de grunder som anges i
denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

14 a §

Förutsättningar för långvarig
institutionsvård

Kommunen får tillgodose en äldre persons
servicebehov med långvarig institutionsvård
endast om det finns medicinskt motiverade
skäl eller skäl som anknyter till klient- eller
patientsäkerheten.

15 a §

Utredning av förutsättningarna för långvarig
institutionsvård

Innan vård och omsorg ges som långvarig
institutionsvård ska kommunen på det sätt
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som avses i 15 § utreda möjligheterna att
tillgodose en äldre persons servicebehov med
hjälp av öppenvårdstjänster inom social- och
hälsovården som ges i den äldre personens
hem och med övriga öppenvårdstjänster inom
social- och hälsovården.

Den utredning som avses i 1 mom. ska

också göras om en äldre person har fått dyg-
netruntvård på institution i tre månader och
en utredning inte har gjorts tidigare.

Ett beslut att ge vård och omsorg som
långvarig institutionsvård ska motiveras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 30 december 2014
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