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sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 §, sellaisena kuin se on laissa

1715/2009, sekä
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti:

1 luku

Lain soveltamisala

2 §
Tässä laissa tarkoitettuun kunnan järjestä-

mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavus-
tuksesta annettua lakia (733/1992), kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annettua la-
kia (1704/2009) sekä kunta- ja palveluraken-
neuudistuksesta annettua lakia (169/2007),
jollei lailla toisin säädetä.

2 a §
Sen estämättä, mitä edellä 2 §:ssä sääde-

tään, valtioneuvosto voi kunnan hakemuk-
sesta päättää, että kunta voi poiketa kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5
§:n 3 momentissa ja 15 §:n 3 momentissa
säädetystä velvoitteesta siirtää sosiaalihuol-
lon tehtävät yhteistoiminta-alueen hoidetta-
viksi. Valtioneuvoston päätöksen edellytyk-
senä on, että:

1) kunnat ovat tehneet päätöksen kuntaja-
kolain (1698/2009) 5 §:n 1 momentin mukai-

sesta kuntien yhdistymisen suunnittelusta
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain 5 §:n 3 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttäväksi uudeksi kunnaksi; tai

2) kunnat ovat päättäneet selvittää kunta-
ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
5 §:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien hoi-
tamista yhdessä suuremman asukasmäärän
kokonaisuudessa kuin mitä kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksesta annetun lain 5 b §:n 1
momentissa tarkoitetuista päätöksistä johtuu;
ja

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut raken-
nejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2017.

Kuntien on haettava 1 momentissa tarkoi-
tettua poikkeamisoikeutta viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2013. Valtioneuvoston tulee
tehdä päätös viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2014. Päätös tehdään sosiaali- ja ter-
veysministeriön esittelystä ja valmistellaan
yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä touko-
kuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2014.

HE 268/2010
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EV 356/2010

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100268


Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

2 385/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


