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Laki
sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §,
muutetaan 3 §:n 1 ja 6 kohta, 14 §:n 1 momentti, 19 ja 21 §, 22 §:n 1 momentti sekä

47 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta laissa 589/2022 ja 14 §:n 1 momentti osaksi

laeissa 512/2016, 635/2021 ja 589/2022 sekä 47 § osaksi laissa 589/2022, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 589/2022, uusi 7 kohta, 14 §:ään,

sellaisena kuin se on osaksi laeissa 512/2016, 635/2021 ja 589/2022, uusi 2 momentti, jol-
loin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 18 a, 19 a ja 21 a–21 c §,
46 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 292/2016, uusi 4 momentti, lakiin uusi 46 b ja
46 c §, 49 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 589/2022, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi
49 b §, seuraavasti:

3 § 

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sosiaalipalveluilla hyvinvointialueen sosiaalipalveluja sekä muita toimia, joilla so-

siaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö edistävät ja yl-
läpitävät yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvalli-
suutta ja osallisuutta;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) erityistä tukea tarvitsevalla lapsella lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai ei-

vät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyt-
tään tai kehitystään tai joka on erityisen tuen tarpeessa 3 kohdassa mainituista syistä;

7) toimintayksiköllä julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallis-
ta kokonaisuutta, joka toteuttaa sosiaalipalveluja palveluntuottajan tiloissa tai asiakkaan
kotona.

14 § 

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut 

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvina sosiaalipalveluina on järjestettävä
sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin tässä tai muussa laissa säädetään:

1) sosiaalityötä; 
2) sosiaaliohjausta;
3) sosiaalista kuntoutusta;
4) perhetyötä;
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5) lapsiperheen kotipalvelua;
6) tukipalveluja;
7) kotihoitoa;
8) tilapäistä asumista;
9) tuettua asumista;
10) yhteisöllistä asumista;
11) ympärivuorokautista palveluasumista;
12) laitospalveluja;
13) liikkumista tukevia palveluja;
14) päihdetyötä;
15) mielenterveystyötä;
16) kasvatus- ja perheneuvontaa;
17) lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa;
18) omaistaan ja läheistään hoitavan henkilön vapaata;
19) opiskeluhuollon kuraattoripalveluja. 
Hyvinvointialue voi lisäksi järjestää muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja 11 §:n mu-

kaisiin tarpeisiin vastaavia sosiaalipalveluja.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 a § 

Lapsiperheen oikeus kotipalveluun 

Lapsiperheen kotipalvelulla tarkoitetaan perheen arjen toimintakykyä turvaavaa ja vah-
vistavaa palvelua, johon sisältyy perheen yksilöllisen tarpeen mukaan:

1) hoito ja huolenpito;
2) lapsen hoidon ja kasvatuksen tukeminen;
3) aterioiden valmistamiseen, vaatteiden huoltamiseen ja kodin siisteydestä huolehti-

miseen liittyvät tehtävät;
4) muiden kuin 3 kohdassa tarkoitettujen jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien

ja toimintojen suorittaminen tai niissä avustaminen.
Lapsiperheellä on oikeus saada välttämätön 1 momentissa tarkoitettu kotipalvelu, jos

lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ilman niitä ei ole mahdollista synnytyksen, sairauden,
vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn taikka erityisen perhe- tai elä-
mäntilanteen vuoksi.

19 § 

Tukipalvelut

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa
sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnois-
ta mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvoin-
tia tuottavaa sisältöä elämäänsä. 

Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan: 
1) ateriapalvelua;
2) vaatehuoltopalvelua; 
3) siivouspalvelua; 
4) asiointipalvelua; 
5) osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua.
Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen

toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn
vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai
elämäntilanteen perusteella.
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19 a § 

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jolla huolehditaan, että henkilö suoriutuu jokapäi-
väiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään.

Kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen:
1) hoito ja huolenpito;
2) toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta;
3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu henkilön suoriutumista tukeva toiminta;
4) terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.
Kotihoitoa järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimin-

takykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Lisäksi kotihoitoa järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä erityisen perhe- tai elämänti-
lanteen perusteella.

Kotihoitoa järjestetään henkilön tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta.

21 § 

Tilapäinen asuminen

Tilapäistä asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee asumisensa
järjestämisessä hyvinvointialueen lyhytaikaista, kiireellistä apua. 

21 a § 

Tuettu asuminen

Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella. 
Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointi-

alueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

21 b § 

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettö-
mässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan
vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimin-
taa. 

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että
hänen toimintakykynsä on alentunut ja hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut kor-
kean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.

21 c § 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista yhteisöllistä toimintaa
tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa hoivakodissa, palvelukodissa tai vastaavassa
asumisyksikössä, jossa henkilöllä on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa
asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huo-
lenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen
vuorokaudenajasta riippumattoman hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja
edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kans-
sakäymistä edistävän toiminnan. Palveluasumista on toteutettava niin, että henkilön yksi-
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tyisyyttä kunnioitetaan ja hänen osallisuuttaan tuetaan. Lisäksi on huolehdittava, että hen-
kilöllä on mahdollisuus saada tarvitsemansa lääkinnällinen kuntoutus ja muut terveyden-
huollon palvelut. 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee päivittäin
vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista
hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei
ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista. 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilön tarpeen mukaan pitkäaikai-
sesti tai lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen palveluasuminen voi olla tilapäistä tai säännöllises-
ti toistuvaa.

22 § 

Laitospalvelut

Sosiaalihuollon laitospalveluilla tarkoitetaan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen jär-
jestämistä muussa kuin 21 c §:ssä tarkoitetussa jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa antavassa
sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai
pitkäaikaisesti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito
voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta
perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

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

4 luku

Sosiaalihuollon toteuttaminen

46 a § 

Sosiaalihuollon johtaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä toimiva johtaja vastaa toimivaltansa ra-

joissa siitä, että hänen johtamassaan yksikössä on 49 a §:n 3 momentin mukainen henki-
löstö ja että yksikön asiakastyössä noudatetaan sille tässä ja muussa laissa säädettyjä vaa-
timuksia. Lisäksi johtaja vastaa siitä, että yksikön päivittäisessä toiminnassa toteutetaan
omavalvontaa ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia.

46 b § 

Kotikäyntien suunnittelu ja kotihoidon toteuttaminen

Kotihoitoon kuuluvat kotikäynnit sekä niitä toteuttavien työntekijöiden päivittäiset työ-
tehtävät ja työajat on suunniteltava niin, että: 

1) asiakas saa palvelua sen tuntimäärän, joka hänelle kuuluu palvelua koskevan pää-
töksen tai sopimuksen mukaan, jollei hänen muuttuneista olosuhteistaan muuta johdu;

2) asiakkaan toivomukset ja tosiasialliset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon kotikäyntien ajoitusta ja sisältöä määriteltäessä;

3) kotikäyntiä toteuttavan tai siihen osallistuvan työntekijän osaaminen vastaa koti-
käyntiin sisältyvien tehtävien edellyttämää osaamista; 

4) mahdollisimman suuri osa työntekijän työajasta käytetään asiakkaan luona tai hänen
kanssaan tehtävään työhön;

5) työntekijän on mahdollista toteuttaa kotikäynnit ammattieettiset velvollisuutensa
huomioon ottaen.
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Jos kotikäyntejä suunniteltaessa ilmenee, että niiden toteuttaminen 1 momentin mukai-
sesti on vaarassa henkilöstön riittämättömyyden vuoksi, suunnittelusta vastaavien henki-
löiden on välittömästi ryhdyttävä käytettävissään oleviin toimiin henkilöstön riittävyyden
turvaamiseksi sekä ilmoitettava asiasta toimintayksikön johtajalle.

46 c § 

Yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen samassa 
rakennuskokonaisuudessa

Yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista voidaan toteuttaa sa-
maan rakennuskokonaisuuteen kuuluvissa tiloissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun rakennuskokonaisuuteen voi kuulua myös asuntoja,
jotka ovat muiden henkilöiden kuin yhteisöllisen asumisen tai ympärivuorokautisen pal-
veluasumisen asiakkaiden käytössä. 

Jos asukkaan olosuhteet muuttuvat niin, että hänen on perusteltua siirtyä yhteisöllisestä
asumisesta tai 2 momentissa tarkoitetusta asumisesta ympärivuorokautiseen palveluasu-
miseen, muutos on mahdollisuuksien mukaan toteutettava niin, ettei hänen tarvitse siirtyä
toiseen asuntoon saadakseen tarvitsemansa palvelut. 

5 luku

Palvelujen laadun varmistaminen

47 § 

Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on
laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukai-
suuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelmaa on käytettävä myös asiakastyöhön
osallistuvan henkilöstön riittävyyden jatkuvaa seurantaa varten.

Omavalvontasuunnitelman toteutumista on seurattava asiakkailta ja heidän omaisiltaan
ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen pe-
rusteella.

Palveluja on kehitettävä henkilöstön riittävyyden seurannan sekä 2 momentissa tarkoi-
tetun palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman toteutumisen seurantaan pe-
rustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tie-
toverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tar-
kemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan omavalvontaan sovelletaan lisäksi,
mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 40 §:ssä sääde-
tään.

49 a § 

Henkilöstö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sosiaalipalveluja tuottavassa toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä,

koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien henkilöiden mää-
rää ja palvelun tarvetta. 
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49 b § 

Kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaaminen

Saatuaan 46 b §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen toimintayksikön johtajan on
tarvittaessa välittömästi ryhdyttävä käytettävissään oleviin toimenpiteisiin henkilöstön
vajauksen korjaamiseksi sekä huolehdittava siitä, että tieto henkilöstön vajauksesta välit-
tyy sille toimijalle, joka vastaa toimintayksikön henkilöstöpolitiikasta. 

Jos vajausta ei saada korjatuksi 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpiteillä, toimintayk-
sikön henkilöstöpolitiikasta vastaavan toimijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin
henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Jos muussa laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleisiin säännöksiin,

viittauksen katsotaan tarkoittavan tämän lain vastaavia säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt, lain voimaan tullessa voimassa olleissa

19–21 §:ssä tarkoitetut palvelut on järjestettävä tämän lain mukaisina tämän lain voimaan
tultua. 

Helsingissä 26.8.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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