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Laki
sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) uusi 33 b–33 e § seuraavasti:

33 b §

Sosiaalihuollon valmiuteen ja varautumiseen liittyvät tehtävät

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen tulee valmiussuunnitelmin sekä häi-
riötilanteissa että poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin ja muilla
toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös normaali-
olojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Sosiaalihuollon valmiussuunnitelmat tulee sovittaa yhteen kunnan muiden hallintokun-
tien valmiussuunnitelmien kanssa.

33 c §

Tilannekuvan muodostaminen ja välittäminen

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen tulee omalla alueellaan:
1) koota ja analysoida tietoa sellaisista häiriöistä ja niiden uhkista, jotka vaarantavat

väestön sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalihuollon toteuttamisen;
2) muodostaa ja ylläpitää sosiaalihuollon valmiutta kuvaavaa tilannekuvaa, joka sisäl-

tää tiedot vallitsevista olosuhteista, palvelujärjestelmän toiminnasta ja kuormituksesta,
henkilöstö- ja materiaaliresursseista sekä tukipalveluiden toiminnasta;

3) yhteensovittaa sosiaalihuollon tilannekuva perusterveydenhuollon tilannekuvan
kanssa;

4) luovuttaa välttämättömät 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot salassapitosäännösten es-
tämättä aluehallintovirastolle, alueensa sairaanhoitopiirille, alueensa sairaanhoitopiirin
keskussairaalan sijaintikunnan sosiaalihuollon johtavalle viranomaiselle ja sosiaali- ja ter-
veysministeriölle niiden tilannekuvan luomiseksi ja tehtäviensä hoitamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot eivät saa sisältää henkilötietoja.

33 d §

Sosiaalihuollon alueellinen varautuminen

Sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulee laatia keskussairaalan sijaintikunnan sosiaali-
huollon viranomaisen johdolla yhteinen sosiaalihuollon valmiussuunnitelma. Valmius-
suunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus menettelystä, jolla yhteistä tilannekuvaa muodoste-
taan, ylläpidetään ja jaetaan. Valmiussuunnitelma tulee yhteensovittaa terveydenhuollon
alueellisen valmiussuunnitelman kanssa.
HE 230/2020
StVM 44/2020
EV 221/2020
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Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kotipaikan sosiaa-
lihuollon johtava viranomainen osallistuu sosiaalihuollon asiantuntijana terveydenhuolto-
lain 42 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuun-
nittelun ohjaamiseen.

33 e §

Valtion osallistuminen valmiuden ylläpitämiseen

Valtio voi osallistua sosiaalihuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityisti-
lanteiden hoitamiseen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion varois-
ta on erityisestä syystä tarkoituksenmukaista. Toimintaa varten sosiaali- ja terveysminis-
teriö voi nimetä ja valtuuttaa valtakunnallisia toimijoita.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.
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