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Sosiaalihuoltolain 

täydennyskoulutus 29.11.2016 

Helsinki 
Hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila 



Ajankohtaista sosiaalihuollossa 
 
Katsaus ajankohtaisiin lakihankkeisiin 
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Etunimi Sukunimi 

Eduskunnassa olevia hallituksen esityksiä 

 

 HE 224/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

 

 HE 218/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n 

muuttamisesta 
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Etunimi Sukunimi 

Eduskunnassa olevia hallituksen esityksiä 

 

 HE 217/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun 
lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien 
lakien muuttamisesta 

 

 HE 206/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
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Etunimi Sukunimi 

PÄIVYSTYSUUDISTUS 

 

 

 
 

 EHDOTETUT MUUTOKSET SOSIAALIHUOLTOLAKIIN 

 

 

 3 luku 

 

 Sosiaalipalvelut 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 29 § Sosiaalipäivystys 
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 Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja 

välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava 

siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset 

sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään. 

Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta 

palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. 

 

 Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, 

terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja 

tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.  

 

Lotta Hämeen-

Anttila 



Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 29 a § 

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö 

 
 

 

 Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa 

tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen 

yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä 

sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut 

terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat.  
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTETUT LAAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN 

PÄIVYSTYKSEN YKSIKÖT 

 Ehdotuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköt olisivat 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen, Satakunnan, 

Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-

Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä.  

 

 = Helsingissä, Turussa, Porissa, Tampereella, Lahdessa, Lappeenrannassa, 

Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Seinäjoella, Oulussa ja Rovaniemellä tulisi 

sosiaalipäivystystä järjestää terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen 

päivystyksen yhteydessä. 
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EHDOTUS: 29 a § 

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö 

 

• Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen antamiseen 

kiireellisissä tilanteissa.  

 

 

• Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä 

ja sosiaalipäivystystä mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä. 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 29 a § 

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö 

 Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolain 46 §:ssä 

tarkoitetun ensihoitokeskuksen kanssa: 

 

 1) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset 

sosiaalitoimen hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet; 

 

 2) osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen 

häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, 

toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten, että suunnitelmat muodostavat 

kansallisen kokonaisuuden. 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 29 a § 

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö 

 

 

 Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavoista, 

yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta 

yhteistyöstä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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Etunimi Sukunimi 

PÄIVYSTYSUUDISTUS 

 SOSIAALIHUOLTOON LIITTYVÄT  

 EHDOTETUT MUUTOKSET TERVEYDENHUOLTOLAKIIN 

 

 

 3 luku 

 

 Sosiaalipalvelut 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 50 a § 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö 

 Kiireellisen hoidon edellyttämän arvion yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilön 

on arvioitava sosiaalihuoltolain 35 §:ssä säädetyn mukaisesti, onko potilaalla ilmeinen 

sosiaalihuollon tarve. Jos tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava potilas hakemaan 

sosiaalipalveluja tai, jos tämä antaa siihen suostumuksensa, otettava yhteyttä 

kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve 

arvioitaisiin. 

12.12.2016 Lotta Hämeen-Anttila 13 



Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 50 a § 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö  

 Jos suostumusta ei voida saada ja potilas on ilmeisen kykenemätön vastaamaan 

omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä 

välttämättä vaatii, terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä ilmoitus 

sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle lastensuojelun tai muun sosiaalihuollon 

tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Myös muu henkilö voi tehdä 

ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 50 a § 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö 

 Kiireellisessä tilanteessa terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä 

sosiaalipäivystykseen. Edellä 50 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa laajoissa 

ympärivuorokautisissa päivystysyksiköissä ja 4 momentissa tarkoitetuissa 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksissä 

sosiaalipäivystystä on toteutettava terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. 
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS: 50 a § 

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö 

  Sosiaalipäivystyksessä potilaalle on tarvittaessa annettava sosiaalihuoltolain 29 

§:ssä tarkoitettu kiireellinen ja välttämätön apu ja sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa 

osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa. 

 

  

 Jatkohoidon turvaamiseksi osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä 

on järjestettävä mielenterveys- ja päihdetyön päivystys. 
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Etunimi Sukunimi 

53 a § 

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi 

 Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava, onko potilaalla ilmeinen 

sosiaalihuollon tarve myös tässä luvussa säädetyn kiireettömän hoidon tarpeen 

arvioinnin yhteydessä. Ohjaamisesta ja yhteyden ottamisesta sosiaalihuoltoon 

säädetään 50 a §:ssä. Henkilön oikeudesta saada palvelutarpeen arviointi säädetään 

sosiaalihuoltolain 36 §:ssä. 
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Etunimi Sukunimi 

VANHUSPALVELULAIN MUUTTAMINEN 

 Esityksessä ehdotetaan, että vanhuspalvelulain kuntien käytettävissä olevaa 
asiantuntemusta koskevasta 10 §:stä poistettaisiin listaus ammattialoista, joista kunnalla 
tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta. 

 

 Esityksessä ehdotetaan, että vanhuspalvelulaista kumottaisiin vastuutyöntekijää koskeva 
lain 17 §. 

 

 Sosiaalihuoltolain 42 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että omatyöntekijän on oltava 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, mutta 
omatyöntekijänä voi toimia em. henkilön sijasta terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, jos se on asiakkaan palvelukokonaisuuden 
kannalta perusteltua.  
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Etunimi Sukunimi 

TOIMEENTULOTUKIUUDISTUS, 

valiokunnan ehdotus: 
 11 §  

 Huomioon otettavat tulot  

 

 Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:  

 5) työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 
tarkoitettua kulukorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa (566/2005) tarkoitettua ylläpitokorvausta, 
työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:ssä tarkoitettua korotusosaa, mainitussa pykälässä 
tarkoitetun korotetun ansio-osan ja mainitun luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ansio-
osan erotusta eikä viimeksi mainitun lain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitettua työmarkkinatuen 
korotusosaa;  

 6) 8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia ja tuloja;  

 7) lastensuojelulain (417/2007) 35 §:ssä ja 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
taloudellista tukea sekä 76 a §:ssä tarkoitettua taloudellista tukea asumisen ja 
toimeentulon turvaamiseksi jälkihuollossa.  
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Etunimi Sukunimi 

TOIMEENTULOTUKIUUDISTUS, 

valiokunnan ehdotus: 
 14 §  

 Toimeentulotuen hakeminen  

 

 Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun 

turvaamiseksi sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään perustoimeentulotukea 

koskevasta päätöksestä.  
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Etunimi Sukunimi 

 14 d §  

 Toimeentulotukea koskevan asian siirtäminen Kansaneläkelaitoksesta kuntaan  

   

 18 §  

 Toimeentulotuen tarkistaminen 

   

 18 a §  

 Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen  

   

 18 b §  

 Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla  

   

 18 d §  

 Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitoksen sekä apteekkien ja lääkkeellisen hapen toimittajien välillä  

   

 18 e §  

 Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitoksen ja vuokranantajien välillä  

   

 18 f §  

 Kansaneläkelaitoksen liittyminen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun ja yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa  

   

 25 §  

 Päätöksen täytäntöönpano  
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Etunimi Sukunimi 

EHDOTUS opiskeluhuoltolain muuttamiseksi 

 7 § 

 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 

 

 Kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, 

tai henkilö, joka on suorittanut muun tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, 

johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot. Jokaisen 

oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin 

palveluja, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu 

ammattihenkilö, sekä psykologin palveluja. 
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Mistä olikaan kysymys 
 
Sosiaalihuoltolaki pähkinänkuoressa 
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Etunimi Sukunimi 

Sosiaalipalvelut 
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Palvelutarpeen 
arviointi ja 
asiakas-

suunnitelma 

Sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus 

Muun 
lainsäädännön 

mukaiset 
sosiaalipalvelut 

Sosiaalinen 
kuntoutus 

Perhetyö, 

omaistaan ja 
läheistään 

hoitavan vapaa 
Päihde- ja 

mielenterveys-
työ Asumis- ja 

laitospalvelut 

Kotipalvelu, 
kotihoito 

Kasvatus- ja 
perheneuvonta 

Valvotut ja 
tuetut 

tapaamiset 

Muut 
asiakkaiden 

tarpeisiin 
vastaavat  ja 
hyvinvointia 

lisäävät 
palvelut 

 Liikkumista 
tukevat 
palvelut 

Lotta Hämeen-

Anttila 



Etunimi Sukunimi 

12.12.2016 

Asiakasprosessi sosiaalihuollossa 

Tieto tuen 

tarpeesta tulee 

sosiaalihuoltoon 

Kiireellinen 

apu 

tarvittaessa 

heti* 

Muu palvelun tarve 

(esim. 

terveydenhuolto)l 

Erityislainsää-

dännön 

huomioon- 

ottaminen + 

omatyöntekijä 

Sosiaalihuollon 

asiakkuus jatkuu  

Muu asiakkuus 

alkaa* 

Asiakkuus 

päättyy, kun tuen 

tarvetta ei ole 

Asiakas ottaa itse 

yhteyttä/ 

hakemus/ 

yhteydenotto tai 

ilmoitus muulta 

viranomaiselta/ 

tieto tulee muulla 

tavoin  

Palvelutarpeen 

arviointi 



Etunimi Sukunimi 

33 § 

Sosiaalihuollon saatavuus ja saavutettavuus 

 

 

 

Tiedot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista 

saada, miten niitä voi hakea ja mitkä ovat palvelujen 

saamisen perusteet, on julkaistava helposti 

saavutettavalla ja ymmärrettävällä tavalla. 
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Etunimi Sukunimi 

35 § 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 

laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, 

opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, 

pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, 

Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, 

Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen 

palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää 

henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen,  
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Etunimi Sukunimi 

35 § 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 
 

 hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa 

suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan 

viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. 
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Etunimi Sukunimi 

35 § 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

 Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan 

omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä 

välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus 

sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. 

 

 

 Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä 

koskevien salassapitosäännösten estämättä. 
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Etunimi Sukunimi 

35 § 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

 Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä 

säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä.  

 

 Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta 

vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1–3 momentissa säädetään ja ilmoittanut 

yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä 

lastensuojeluilmoitusta. 

 

 Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 

vanhuspalvelulain 25 §:ssä säädetään. 
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Etunimi Sukunimi 

Palvelutarpeen arviointi 36 § 

 Kiireellisen avun tarpeen arvioinnin lisäksi henkilöllä oikeus saada palvelutarpeensa 

arvioiduksi kokonaisvaltaisesti 

 Arvioinnin tekee virkasuhteinen sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla on 

tarkoituksenmukainen koulutus 

 Erityistä tukea tarvitsevalle sosiaalityöntekijä tekee arvioinnin 

 SHL 41 §: huolehdittava siitä, että käytettävissä on riittävästi asiantuntemusta. Mm. 

terveydenhuollon henkilöstöllä velvollisuus osallistua. 

 Voidaan jättää tekemättä vain jos ilmeisen tarpeetonta. Uutta ei käynnistetä, jos 

edellinen käynnissä. 

 aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun viivytyksettä - 7 päivää - 3 kk 

 yhteistyö asiakkaan kanssa, tarvittaessa omaisten ja läheisten tai muiden toimijoiden 

kanssa 
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Etunimi Sukunimi 

36 § Palvelutarpeen arviointi 

 Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää 

sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön 

kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada 

palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. 

 

 Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman 

aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen 

edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen 

viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos: 
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Etunimi Sukunimi 

36 § Palvelutarpeen arviointi 

 1) henkilö on yli 75-vuotias; 

 2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 

kohdan mukaista ylintä hoitotukea. 

 

 

 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään 

seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. 
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Etunimi Sukunimi 

36 § Palvelutarpeen arviointi 

 Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä 

asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden 

kanssa.  

 

 Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön 

perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen 

toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä 

hänen asiassaan.  

 

 Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja 

merkityksen. 
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Etunimi Sukunimi 

36 § Palvelutarpeen arviointi 

 Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava 

huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.  

 

 

 Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.  
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Etunimi Sukunimi 

Omatyöntekijä 42 § 

 nimetään viimeistään palvelutarpeen arviointia tehtäessä 

 

 tehtävät riippuvat asiakkaan tarpeista, huolehtii, että palvelut järjestetään tarpeen 
mukaisesti 

 

 sosiaalihuollon ammattihenkilö  

 jos palveluja toteutetaan yhdessä terveydenhuollon kanssa voi olla terveydenhuollon 
ammattihenkilö. HUOM: jos asiakas tarvitsee sekä so että te palveluja, tärkeää, että 
molemmilla tahoilla yhteityötä tekevät vastuutahot 

 erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä sosiaalityöntekijä 

 

 jätetään nimeämättä vain, jos jo vastuutyöntekijä tai muutoin ilmeisen tarpeetonta 
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Etunimi Sukunimi 

Kuka on erityistä tukea tarvitseva henkilö? 

 henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja 

 

 taustalla kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, vakava päihdeongelma tai 

tarvitsee useaa tukimuotoa yhtä aikaa 

 

 harkitaan ja ratkaistaan tapauskohtaisesti 

 

 lapsella samat syyt kuin aikuisella + lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät 

turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi itse käyttäytymisellään vaarantaa 
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Etunimi Sukunimi 

Oikeus palvelujen saamiseen 

 määrärahasidonnaiset palvelut 

 

 palvelut, joihin subjektiivinen oikeus 

 

 jotakin muuta? 
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Etunimi Sukunimi 

Määrärahasidonnaiset palvelut 

 kunta voi käyttää harkintaa määrärahasidonnaisen palvelun myöntämisessä 

 

 MUTTA 

 

 määrärahoja on varattava tarpeen mukaan 

 palvelua ei saa jättää kokonaan toteuttamatta 

 kunnalla ei saa olla lakiin perustumattomia ehtoja, joiden perusteella joku rajataan 
kokonaan palvelujen ulkopuolelle (mekaaniset tulorajat) 

 jokaisen palveluntarve on arvioitava ja käytettävä kokonaisharkintaa 

 

 SOSIAALIHUOLLOSSA EI OLE YHTÄÄN PUHTAASTI MÄÄRÄRAHASIDONNAISTA 
PALVELUA 
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Etunimi Sukunimi 

KAIKKIA PALVELUJA MYÖNNETTÄESSÄ OTETTAVA 

HUOMIOON  
 

 SHL 12 § Oikeus saada sosiaalipalvelut siten, ettei oikeus välttämättömään 
huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. 

 

 Lsl 36 § Järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät 
sosiaalipalvelut - sen mukaisesti kuin vastuusosiaalityöntekijä arvioi tarpeen 

 -vrt. SHL 13 §  &  39 § 

 

 SHL 13 § Lapsella ja perheellä oikeus saada viipymättä lapsen terveyden ja 
kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut 

 

 SHL 39 § omatyöntekijän arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista sekä niiden 
alkamisajankohdasta ja kestosta 

12.12.2016 Lotta Hämeen-Anttila 40 



Etunimi Sukunimi 

Erityistä tukea tarvitsevien suojana lisäksi SHL 46 §: 

 Hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset 

 

 päätös palveluista, joilla yhdessä turvataan 12 ja 13 §:n toteutuminen 

 

 virkasuhteinen sosiaalityöntekijä tekee (ei omatyöntekijä) 

 

 asiakkaan tai hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön palvelut 

 

 otettava huomioon suunnitelmat välttämättömistä terveydenhuollon, opetustoimen, 
työ- ja elinkeinohallinnon palveluista 

 

 HUOM: asiakkaan etu aina 1 eli kiireelliset päätökset 45 §:n 1 mom. mukaan   
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Etunimi Sukunimi 

Subjektiiviset oikeudet 

 erityislaeissa mm. vammaispalvelut 

 

 kun laissa määritellyt edellytykset täyttyvät, palvelu on myönnettävä 

 

 SHL 19 § Lapsiperheiden kotipalvelu 

 SHL 27 § Valvotut ja tuetut tapaamiset 

 SHL 24 § Raskaana olevien henkilöiden päihteettömyyttä tukevat palvelut 
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Etunimi Sukunimi 

Kuka tekee päätökset? 

 ”Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä 

monijäseninen toimielin.” 

 

 ”Toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen 

voidaan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille.” 

 

 SHL 41 §: Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon 

toteuttamiseksi toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on 

huolehdittava siitä, että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden 

riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta. 

 

 SHL 46 § ja erityislainsäädännön säännökset 
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Etunimi Sukunimi 

45 § 

Sosiaalihuoltoa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano 

  

 Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. 

Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä 

olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään 

huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on 

tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun asia on tullut vireille. 

 

 Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin 

kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin 

toimeenpantava viimeistään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta. Aika voi olla tätä 

pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pidempää käsittelyaikaa tai 

toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste. 

 

12.12.2016 Lotta Hämeen-Anttila 44 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search[type]=pika&search[pika]=sosiaalihuoltolaki#a1301-2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search[type]=pika&search[pika]=sosiaalihuoltolaki#a1301-2014


Etunimi Sukunimi 

SOTE yhteiset palvelut SHL 2.1 § 

 ”Yhteisissä palveluissa tai kun asiakas muutoin tarvitsee sekä sosiaali- että 

terveydenhuollon palveluja on sovellettava niitä sosiaali- ja terveydenhuollon 

säännöksiä, jotka asiakkaan edun mukaisesti parhaiten turvaavat tuen tarpeita 

vastaavat palvelut ja lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon.” 

 

 Riippumatta siitä, onko toiminta organisoitu sosiaali- vai terveydenhuollon 

toimintayksikköön, kysymys on terveydenhuollosta, jos henkilö saa palveluja 

lääketieteellisin perustein ja vastaavasti sosiaalihuollosta, jos perustuu sosiaalihuollon 

lainsäädäntöön, arvioituun palvelutarpeeseen ja palvelun myöntämisen kriteereihin. 

 

 Esim. terveydenhuollon hoitotakuu ei koske ainoastaan opioidiriippuvaisten hoitoa, 

vaan sitä on sovellettava kaikkiin päihdehoitoa tarvitseviin asiakkaisiin. 
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Etunimi Sukunimi 

Kirjaaminen yhteisissä palveluissa 

 

 

 

 

 Asiakkaan mahdolliset terveydenhuoltoon liittyvät terveys- ja hoito- tai 

kuntoutussuunnitelmat kirjataan potilaskertomukseen ja talletetaan terveydenhuollon 

rekisteriin. Asiakkaasta laadittava yhteinen toimintakertomus ja yhteinen 

asiakassuunnitelma talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. 
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