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Utkast 19.5.2017  

 

Lag om ändring av socialvårdslagen 

 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i socialvårdslagen (1301/2014) 36, 39 och 45 §, av dem 36 § sådan den lyder delvis ändrad i 

lag 292/2016, som följer: 

 

36 § 

Bedömning av servicebehovet 

 

När en anställd hos den kommunala socialvården i sitt arbete har fått kännedom om en person 

som behöver socialvård, ska den anställda se till att personens behov av brådskande hjälp 

omedelbart bedöms. Dessutom har personen rätt att få en bedömning av servicebehovet, om det inte 

är uppenbart onödigt att göra en bedömning. 

Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat 

dröjsmål. Bedömningen ska påbörjas senast den sjunde vardagen efter det att klienten, en anhörig 

eller en närstående eller klientens lagliga företrädare har kontaktat den kommunala myndighet som 

ansvarar för socialservicen för att få service, om 

1) personen är över 75 år, 

2) personen får vårdbidrag med högsta belopp enligt 9 § 3 mom. 3 punkten i lagen om 

handikappförmåner (570/2007), 

3) personen är en person med funktionsnedsättning enligt lagen om särskild service med 

anledning av funktionshinder (     /     ).  

Bedömningen av hurdant servicebehov ett barn som behöver särskilt stöd har ska inledas senast 

den sjunde vardagen efter det att ärendet har inletts, och bedömningen ska bli klar senast tre 

månader från inledningen. 

Bedömningen görs i den omfattning som klientens livssituation kräver i samarbete med klienten 

och vid behov med klientens anhöriga och närstående samt andra aktörer. När bedömningen görs 

ska det redogöras för klienten vilka hans eller hennes rättigheter och skyldigheter enligt den 

allmänna lagstiftningen eller speciallagstiftningen är samt för de olika alternativen vid 

tillhandahållandet av tjänster och deras effekter liksom också för andra omständigheter som är av 

betydelse för klientens ärende. Redogörelsen ska ges så att klienten tillräckligt väl förstår dess 
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innehåll och betydelse. Vid bedömningen av en persons funktionsförmåga och servicebehov i olika 

omvärldar och närmiljöer, ska personens hälsotillstånd, livssituation och levnadsförhållanden och 

förändringar i dessa beaktas. 

Vid bedömningen ska klientens självbestämmanderätt respekteras och hans eller hennes 

önskemål, åsikter och individuella behov beaktas. Särskild vikt ska läggas vid respekten för 

självbestämmanderätten för barn och unga personer samt personer med funktionsnedsättning och 

personer som behöver särskilt stöd. När utredningen av den äldre befolkningens servicebehov görs 

ska dessutom bestämmelserna i äldreomsorgslagen följas. När servicebehovet hos personer med 

funktionsnedsättning bedöms ska dessutom bestämmelserna i lagen om särskild service med 

anledning av funktionshinder följas. Barnskyddslagen innehåller bestämmelser om utredning av 

barnskyddsbehovet i samband med bedömning av servicebehovet.  För bedömningen av 

servicebehovet svarar en sådan yrkesutbildad person inom socialvården enligt 3 § i lagen om 

yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) som är ändamålsenlig för bedömningen, om 

inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. För bedömningen av servicebehovet hos barn 

som behöver särskilt stöd och andra personer som behöver särskilt stöd svarar en socialarbetare i 

tjänsteförhållande. 

 

39 § 

Klientplan 

 

Bedömningen av servicebehovet ska kompletteras med en klientplan som utarbetas för klienten 

eller genom en annan motsvarande plan, om det inte är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. 

Planen ska utarbetas tillsammans med klienten enligt 36 § 4 och 5 mom., om det inte föreligger 

något uppenbart hinder för detta. 

I den omfattning som klientens servicebehov förutsätter ska klientplanen innehålla 

1) klientens bedömning och en yrkesmässig bedömning av stödbehovet, 

2) klientens bedömning och en yrkesmässig bedömning av den service och de åtgärder som 

behövs, 

3) en bedömning som görs av den egna kontaktpersonen eller av en annan arbetstagare som 

ansvarar för klientens service av den socialservice som är nödvändig med hänsyn till klientens hälsa 

eller utveckling och av när servicen ska börja och dess varaktighet, 

4) information om hur ofta klienten och den egna kontaktpersonen eller en annan arbetstagare 

som ansvarar för klientens service ska träffas, 

5) klientens och arbetstagarens bedömning av klientens styrkor och resurser, 
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6) de mål som ställs upp av klienten och arbetstagaren tillsammans och som socialvården siktar 

på att uppnå, 

7) en bedömning av klientrelationens varaktighet, 

8) information om samarbetspartner som deltar i att möta klientens behov och 

ansvarsfördelningen mellan samarbetspartnerna, 

9) information om uppföljning av planen, uppnående av målen och omprövning av behoven, 

10) en redogörelse för hur personens livssituation och omvärld och närmiljö påverkar 

funktionsförmågan.  

Klientplanen ska justeras vid behov. Planens innehåll ska samordnas med service och 

stödåtgärder som tillhandahålls av andra förvaltningsområden och som personen behöver. 

Dessutom gäller i fråga om skyldigheten att utarbeta planen samt planens innehåll och de delaktiga 

vad som särskilt föreskrivs om det. Trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan man med 

klientens samtycke utarbeta en gemensam plan som gäller service och stödtjänster inom 

socialvården och andra förvaltningsområden och som innehåller de uppgifter som behövs för att 

utarbeta och använda planen. I fråga om att utarbeta en gemensam plan utan klientens samtycke 

föreskrivs särskilt. 

Om det finns anhöriga eller andra närstående personer som stöder klienten, utarbetas vid behov 

en särskild plan om stöd för dem. 

 

45 § 

Beslutsfattande och verkställighet som gäller socialvården 

 

Klienten har rätt att få ett skriftligt beslut om ordnandet av socialservicen. Ett ärende som gäller 

brådskande åtgärder ska handläggas och beslutet ska fattas utan dröjsmål utifrån tillgängliga 

uppgifter, så att klientens rätt till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras. I fall som inte är 

brådskande ska beslut fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att ärendet inletts. 

I brådskande fall ska beslutet verkställas utan dröjsmål och i fall som inte är brådskande utan 

ogrundat dröjsmål. Beslutet ska dock verkställas senast inom tre månader från det att ärendet inletts. 

Tiden kan vara längre än detta om utredningen av ärendet av något särskilt skäl kräver en längre 

handläggningstid eller om verkställigheten fördröjs av något annat särskilt skäl som hänger samman 

med klientens behov. 

Om det görs avvikelser från den helhet av social service som antecknats i klientplanen, ska detta 

motiveras i beslutet. Bestämmelser om handläggning av ärenden och beslutsfattande finns dessutom 

i förvaltningslagen. 


