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VALMIUSLAIN 88 §:N TOIMIVALTUUKSIEN
JATKAMINEN
• Kunnille on myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän
hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen
määräjoista.

• Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6.4.2020, joka on voimassa
13.5. saakka

• Asetukseen on tehty tarkennuksia erityisesti sosiaalihuollon osalta
•

(=koskee vain sosiaalihuoltolain 36 §:n 2 momenttia):
Poikkeusoloissa kunta voi lykätä yli 75-vuotiaiden tai ylintä
hoitotukea saavien palvelutarpeen arvioinnin aloittamista yli
seitsemän arkipäivän määräajan.

• Kiireellisen avun tarve on aina arvioitava välittömästi. Oikeus
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ja riittäviin
sosiaalipalveluihin ei saa vaarantua.

• Myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on
aloitettava viimeistään 7 arkipäivänä vireille tulosta
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OHJE VUOSILOMALAIN, TYÖAIKALAIN JA
TYÖSOPIMUSLAIN SÄÄNNÖSTEN POIKKEUKSISTA
SOTE-ALALLA
• Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen väliaikaisista poikkeuksista
6.4.2020. Asetus on voimassa 13.5.2020 saakka.
• Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat
tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

• Tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian
aikana, jotta toimintakyky sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa
voidaan turvata koronavirusepidemian vaatimalla tavalla.

• STM:n ohjeessa ja sen liitteessä on lueteltu terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon palveluja ja niihin välittömästi kuuluvia tukipalveluja,
joissa työskentelevään henkilöstöön on tarvittaessa mahdollista
soveltaa poikkeussäännöksiä.

• voidaan soveltaa sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja
terveyspalveluissa.

• Lisätietoja Eila Mustonen, Marjukka Vallimies- Patomäki, Juha Luomala
STM
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HALLITUKSEN ESITYS SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA (
VALMIUSASIAT) LAUSUNNOILLA
• Lausuntoaika 1.4. -15.4.2020
• Ehdotetut säädösmuutokset koskevat valmiutta ja varatumista
koskevia säännöksiä sekä häiriötilanteiden hoitamista.
• Esityksen mukaan sairaanhoitopiireille, joissa on yliopistollinen
sairaala, annettaisiin tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteisen valmiussuunnittelun johtaminen ja yhteensovittaminen
sekä ajantasaisen tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen.
Keskeiset ehdotukset:
• Sosiaalihuollosta vastaaville toimielimille säädettäisiin velvoite sopia
yhdessä alueellisesta varautumisesta ja sovittaa yhteen
valmiussuunnittelu erityisvastuualueen terveydenhuollon toimijoiden
kanssa.
• Lisäksi on varmistettava sosiaalihuollon osaaminen ja edustus
yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin valmiutta
koskevien tehtävien hoitamisessa.
• Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
tulisi tuottaa ja luovuttaa yhtenäisen valtakunnallisen tilannekuvan
muodostamiseksi tarvittavat tiedot.
• - materiaali löytyy täältä: https://stm.fi/lausuntopyynnot
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SOSIAALIHUOLLON TILANNEKUVA
VALMISTELUSSA
• AVIen kautta on lähetetty kysely kunnille/kuntayhtymille
viime perjantaina, vastaukset viim. tänään

• Tarkoitus kerätä tilannekuvaa jatkossa viikottain
• Lisäksi erillinen kysely lähtenyt sosiaalihuollon
ympärivuorokautisille asumisyksiköille koronaan
altistuneista, sairastuneista ja kuolleista
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OHJEITA KOOTUSTI STM:N SIVULLA
• STM:n pääsivulta linkki koontisivulle. Uusia ohjeita valmistuu koko
ajan:

• STM:n ohje sosiaalihuollon sosiaalihuollon asumispalveluyksiköille

lääkehuollon järjestämisestä koronavirusepidemian aikana (7.4.2020)
pdf 567kB

• Sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojeluohjeet hautaamiseen
Covid-19-epidemiassa (7.4.2020) pdf 576kB

• Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta

sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain
säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään
henkilöstöön pdf 55kB + ohjeen liite (6.4.2020) pdf 139kB

• Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin

sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä (1.4.2020)
pdf 1.7MB

• Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: tartuntatautilain ja valmiuslain

vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä (1.4.2020) pdf
391kB
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Lisätietoja:
Sosiaali ja terveysministeriö
Internet:
stm.fi
Twitter :
@STM_Uutiset

