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▪ Varautuminen on lakisääteinen velvollisuus kunnan viranomaisille (valmiuslaki 2011). 

▪ Valmiussuunnittelua tehdään sekä poikkeusoloja ajatellen että normaaliolojen suuremmista 
onnettomuuksista selviytymistä varten. 

▪ Sosiaalipäivystyksen tulee osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien 
laatimiseen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, 
toimijoiden ja yhteistoiminta-alueiden ensihoitokeskusten kanssa siten, että suunnitelmat 
muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

▪ Normaalioloissa ja häiriötilanteissa sovelletaan yleistä lainsäädäntöä. Sosiaalihuollon 
järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin (2014). Kunnan velvollisuutena on järjestää 
sosiaalihuoltoa asukkailleen ja kiireellisessä tapauksessa myös kunnassa oleskeleville 
henkilöille. Säädöksiä on sekä sosiaalihuoltolaissa että erityislainsäädännössä. 



Sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä
1. sosiaalihuoltolaki 1301/2014

2. lastensuojelulaki 417/2007

3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

4. päihdehuoltolaki 41/1986

5. isyyslaki 11/2015

6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983

laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta 190/2019

7. laki lapsen elatuksesta 704/1975

8. laki toimeentulotuesta 1412/1997

9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001

10. laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987

11. elatustukilaki 580/2008

12. laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015

13. mielenterveyslaki 1116/1990

14. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992

15. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992

16. laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015

17. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012

18. laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010

19. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

20. laki omaishoidon tuesta 937/2005

21. perhehoitolaki 263/2015

22. laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002

23. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007

24. laki vammaisetuuksista 570/2007 (Kela)

25. laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/2010 (Kela)

26. laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011

27. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015

28. laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009

29. laki lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 619/1996

30. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

31. laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014

………..

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20kehitysvammaisten%20erityishuollosta%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=p%C3%A4ihdehuoltolaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=isyyslaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20lapsen%20huollosta%20ja%20tapaamisoikeudesta%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20lapsen%20elatuksesta%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20laki%20toimeentulotuesta%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20laki%20kuntouttavasta%20ty%C3%B6toiminnasta%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20vammaisuuden%20perusteella%20j%C3%A4rjestett%C3%A4vist%C3%A4%20palveluista%20ja%20tukitoimista%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=elatustukilaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150523?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20ehk%C3%A4isev%C3%A4n%20p%C3%A4ihdety%C3%B6n%20j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20sosiaalihuollon%20ammattihenkil%C3%B6ist%C3%A4%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20ik%C3%A4%C3%A4ntyneen%20v%C3%A4est%C3%B6n%20toimintakyvyn%20tukemisesta%20sek%C3%A4%20i%C3%A4kk%C3%A4iden%20sosiaali-%20ja%20terveyspalveluista%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perhehoitolaki%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100133
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110922?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20yksityisist%C3%A4%20sosiaalipalveluista%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150254?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20sosiaalihuollon%20asiakasasiakirjoista%2A
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960619
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140148?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20laki%20lasten%20kanssa%20toimivien%20vapaaehtoisten%20rikostaustan%20selvitt%C3%A4misest%C3%A4%2A


Sosiaalitoimen toiminta erityistilanteissa
1. Hälyttäminen 

- Sosiaalipäivystys 24/7 vastaanottaa tehtävän (häkestä tehtävä virveen)

- Toimitaan hälytyskaavion mukaan (osa valmiussuunnitelmaa) 

- Johdon hälyttäminen

- Oman lisäresurssien hälyttäminen

- Vapaaehtoisten hälyttäminen

2. Johtaminen 

Sosiaalitoimi toimii yleisjohdon alaisena omana itsenäisenä tehtäväalueenaan ja sitä johtaa 
kunnan sosiaaliviranomainen

3. Tilannekuvan muodostaminen ja päivittäminen

Uhrien ja muiden onnettomuudessa mukana olleiden määrät, erityisesti alaikäiset lapset, yksin 
asuvat vanhukset sekä uhrien omaiset ja läheiset.

4. Tiedottaminen
Sosiaalitoimi oman vastuualueensa ja toimintansa osalta



Evakuointitilanteen sosiaalityö 

Majoitus
Ruoka
huolto Kiireelliset 

sosiaalipalvelut

lastensuojelu, kotipalvelu
Huolto
Hoiva

Erityisesti huomioidaan
lasten, vanhusten ja vammaisten 

turva ja huolto

Psykososiaalinen
tuki

Vaatetus

Toimeen
tulotuki

Oman toiminnan 
jatkuvuus



Sosiaalitoimen varautumisen kaksi ulottuvuutta: oman 
toiminnan varmistaminen ja erityistehtävät

Oman toiminnan jatkuvuus tulee turvata riittävässä laajuudessa

- Erityistilanne voi tuottaa runsaasti uusia asiakkaita sosiaalitoimelle, ja sen hetkisten 
asiakkaiden palveluntarve saattaa kasvaa

- Asiakkaiden kotiin annettavien palveluiden sujuminen kaikissa tilanteissa

- Mitä tehtäviä voidaan supistaa tai lykätä, jos resursseja täytyy uudelleen kohdentaa 

- Miten muut työntekijät voivat hoitaa niiden henkilöiden tehtäviä, jotka joutuvat 
työskentelemään erilaisissa hätä- ja kriisipalvelutehtävissä.

- Sosiaalitoimen toimipisteiden omatoiminen varautuminen



Kiitos!

Tarja Väänänen

Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalipäivystys

Rovaniemen kaupunki


