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Laki
sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin 16 kohta, sellaisena kuin

se on laissa 512/2016,
muutetaan 14 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentin johdantokappale, sellai-

sena kuin niistä on 14 §:n 2 momentin johdantokappale laissa 512/2016, sekä
lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 512/2016, uusi 13 b

kohta sekä lakiin uusi 27 c § seuraavasti:

14 §

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueen sosiaalipalveluina on järjestettävä sen sisältöisenä ja siinä laajuu-
dessa kuin tässä tai muussa laissa säädetään:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
13 b) opiskeluhuollon kuraattoripalveluja;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hyvinvointialueen sosiaalipalveluina on huolehdittava myös kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, toi-
meentulotuen antamisesta hyvinvointialueen alueella oleskelevalle henkilölle, sosiaalisen
luoton myöntämisestä hyvinvointialueen asukkaille, kuntouttavasta työtoiminnasta, päih-
dyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista, omaishoidon tuen,
perhehoidon, lasten ja nuorten huollon, lastensuojelun, adoptioneuvonnan, perheasioiden
sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja rat-
kaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitte-
luun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuo-
mioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden selvittämiseen ja
vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen
säädetään:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 c §

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijait-
sevien koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 1 §:ssä tar-
koitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän kotipai-
kastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.
HE 241/2020
StVM 16/2021
EV 111/2021
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Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia
opiskeluhuollon palveluja. Sen lisäksi, mitä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa opiskelu-
huollon kuraattoripalvelujen järjestämisestä ja sisällöstä säädetään, hyvinvointialueen on
niitä järjestäessään toimittava yhteistyössä oppilaan vanhempien ja huoltajien tai alaikäi-
sen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön,
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Hyvinvoin-
tialueen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen opetus-
suunnitelman laatimiseen säädetään terveydenhuoltolain 16 §:n 4 momentissa ja hyvin-
vointialueen velvollisuudesta osallistua lukiolain (714/2018) 12 §:ssä tarkoitetun opetus-
suunnitelman ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 99 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettujen opiskelijahuollon järjestämistapojen laatimiseen terveydenhuoltolain
17 §:n 5 momentissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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