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Valtioneuvoston asetus
kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän 

hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 88 §:n nojal-
la:

1 §
Valtioneuvoston annettua valmiuslain (1552/2011) 8 §:n nojalla valtioneuvoston ase-

tuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
(308/2020) valtioneuvosto ottaa käyttöön sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään
valmiuslain 88 §:ssä tarkoitetut seuraavat toimivaltuudet välittömästi:

1) kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen nou-
dattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoi-
don järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä;

2) kunta voi luopua sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutar-
peen arvioinneista.

Toimivaltuuden sisällöstä säädetään tarkemmin 2 ja 3 §:ssä.

2 §
Kunta voi luopua terveydenhuoltolain 51–53 §:ssä säädettyjen määräaikojen noudatta-

misesta, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylit-
täminen ei vaaranna potilaan terveyttä.

Perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi on kuitenkin toteutettava siten kuin
terveydenhuoltolain 51 §:n 1 momentissa säädetään.

Erikoissairaanhoidossa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perustervey-
denhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on
kuitenkin aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut terveyden-
huollon toimintayksikköön, kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa
toteuttavaan toimintayksikköön siten kuin terveydenhuoltolain 51 §:n 1 momentissa,
52 §:n 2 momentissa ja 53 §:n 1 momentissa säädetään.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti
tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoita-
vissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa.

3 §
Kunta voi luopua noudattamasta sosiaalihuoltolain 36 §:n 2 momentissa säädettyä pal-

velutarpeen arvioinnin aloittamista koskevaa määräaikaa. Luopuminen ei saa johtaa hen-
kilön välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon vaarantumiseen. Mainitussa momen-
tissa säädetystä velvollisuudesta aloittaa palvelutarpeen arviointi viipymättä ja saattaa se
loppuun ilman aiheetonta viivytystä ei saa luopua.
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4 §
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2020. Asetus on voimassa 30 päi-

vään kesäkuuta 2020.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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