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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 29/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till landskapslag om tillämpning av lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda.
över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande och får därför utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen
Bengt Linde, vördsamt anföra följande.
Utskottet har såsom ett i princip otillfredsställande faktum noterat, att
landskapslagen den 25 juli 1967 om psykiskt utvecklingsstörda nu föreslås
ersatt av blott en s. k. blankettlag, som bringar i kraft på Åland .en rikslag jämte med stöd av denna utfärdade bestämmelser ävensom också, för
framtiden, ändrade stadganden i denna rikslag. Utskottet hade gärna sett
att den omfattande rikslagen och lagen om baslagens införande hade bearbetats för åländska förhållanden så att vi fortfarande inom denna betydelsefulla sektor av socialomvårdnaden hade haft en landskapslag. Utskottet
har dock inhämtat, att lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
såsom sådan skulle vara väl lämpad också för förhållandena på Åland och
att inga särförhållanden skulle vara att taga vara på för Ålands vidkommande. Om så är, kan det förefalla mest ändamålsenligt att taga vara på
alla nyheterna och förbättringarna i den nya lagen och praktiskt förverkliga dem på Åland i stället för att lägga ned arbete på att omarbeta rikslagen till en landskapslag för Åland.
I .sak har den nya specialomsorgslagen förefallit vara utmärkt. Den bygger
också på helt andra grundprinciper än t.ex. landskapslagen om psykiskt
utvecklingsstörda. Det är uppenbart, att den nya lagen kommer att medföra
stora fördelar i fråga om utvecklandet också på Åland av de verksamhetsgrenar som uppräknas i 9 § (av rikslagen). Avsikten har varit att Ålands
mentalvårdsförbund skall ombildas till Ålands vårdförbund med mentalvården,
omsorgen om utvecklingsstörda och vården av dem som missbrukar berusningsmedel på programmet.
Av betydelse för Åland är också stadgandet i 6 § 4-5 mom. Åland är uteslutet ur rikslagens tillämpningsområde men landskapet har beretts lagfäst
möjlighet att ingå såsom medlem av det tvåspråkiga eller svenskspråkiga
kommunalförbund som skall bereda specialomsorger för den svenskspråkiga
befolkningen i riket. Åland kan alltså köpa tj än'ter av detta kommunal förbund, vilket ur flera synpunkter kan anses fördelaktigt.
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-2Ett förslag till organisationsplan för konnnunalförbundet för specialomsorgsdistriktet på Åland har utarbetats. Utskottet har tagit del av detta
förslag, som ockå har behandlats av styrelsen för Ålands mentalvårdsförbund.
Förslaget, som kan vara av intresse också för landstinget att taga del av,
bifogas detta betänkande.
Eftersom den i rikslagens 50 § avsedda beräkningsgrunden avviker från
vad som tillämpas beträffande Grelsby sjukhus har från mentalvårdsförbundets sida vädjats om att medlemskonnnuns andel i specialomsorgsdistriktets anläggningskostnader skulle beräknas på sanuna sätt som medlemskommuns andel i den nämnda slutna anstaltens anläggningskostnader och kapitalutgifter. I Grelsby sjukhus har 53 andelar fördelats på konnnunerna
med befolkningstalet såsom fördelningsgrund. Lagutskottet har omfattat
tanken att konnnunalförbundets för specialomsorgsdistriktet anläggningskostnader enligt avtal skulle få fördelas på annat sätt än i riket. Till
lagförslaget har därför fogats en ny 4a §.
Ehuru alltså föreliggande landskapslag inte kan tillämpas utan ingående
kännedom om såväl lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
(FFS 519/77) som lagen om införande av lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda (FFS 520/77), har lagutskottet dock beslutat tillstyrka
antagande av landskapslagen såsom blankettlag i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit.
Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet vördsamt
att Landstinget skulle antaga landskapslagen
om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda enligt följande:

La n d s k a p s 1 a g
om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna bestämmelser.
1-4 §§.
(Likasom landskapsstyrelsens framställning).
4a §.
Vid fastställandet av koI!lIIR1nalförbundet för specialomsorgsdistriktet
tillkonnnande landskapsandel för anläggningskostnader anses, med avvikelse
från vad i 50 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är
stadgat, såsom medlemskonnnuns andel av dessa kostnader ett belopp som
motsvarar medlemskonnnuns andel av konnnunalförbundets tillgångar och gäld,
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beräknad med tillämpning av enhanda grunder som gäller beträffande medlemskommuns andel av anläggnings- och kapitalkostnader inom det kommunalförbund som handhar mentalvården i landskapet .
5-7 §§ .
(Likasom landskapsstyrelsens framställning) .
2 kap.
övergångsbestämmelser .
8-16 §§ .
(Likasom landskapsstyrelsens framställning) .
Mariehamn den 1 april 1978 .
På lagutsko

ordförande.

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson(delvis)
och ledamöte1ma Arvidsson och Dahlman(delvis).
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Inne hå 11:

Nr 519. Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sid. 1033. - Nr 520. Lag om
införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sid. 1047. - Nr 521. Lag
om ändring av sinnessjuklagen, sid. 1054. - Nr 522. Lag angående ändring av lagen om köttbesiktning, sid. 1062. - Nr 523. Förordning angående ändring av 4 § förordningen om köttbesiktning, sid. 1064.

·)ecialomsorger

nr 29/1977-78.
har en ändn helt ny

; i enlighet
:eras såsom

Nr 519.

lrrned, 1 ik-

Lag
angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

;amt föreslå

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

,lelse måtte

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
1 kap.
Allmänna stadganden.
1 §.
I denna fag stadgas om spedalomsorger om
person som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller
skada hämmats eller 'störts i sin utveckling och
som icke med stöd av annan lag kan erhålla de
tjänster han behöver.
Syftet med specia1omsorgerna är att hjälpa
person som avses i 1 mom. att reda sig i det
dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra honom den undervisning, vård och
övriga omsorg han behöver.
2 §.
Till specialomsorgerna hörande tjänster är i
enlighet med vad genom förordning eller med
stöd av denna lag eljest stadgas eller föreskrives:
1 ) undersökning, ,som omfattar de medicinska, psykologiska och sociala utredningar och
de lämplighetsprov som förutsättes för en indi"
viduell planering och realisering av spedalomsorgerna;
2) hä]sovård;
3) tränings- och annan erforderlig undervisn~ng, handledning 'Samt funktionell övning;
4) placering i arbete, ordnande av bostad
och annan motsvarande till anpas·sning i samhället syftande verksamhet;
62-1977

5) ordnande av hjälpmedel och hjälpmaterial
för personligt bruk;
6) individuell vård och annan omvårdnad;
7) handledning och rådgivning för personens
make, föräldrar och övriga familjemedlemmar,
anna:n vårdnadshavare eller honom eljest närstående person;
8) information om specialomsorgstjänster;
9) förebyggande av utvecklingsskador; samt
10) annan motsvarande för förverkligandet
av specialomsorgerna nödig verksamhet.

3 §.
Ledningen av och tillsynen över specialomsorgerna handhas av socialstyrelsen under
social- och hälsovårdsministeriets överinseende.
Övervakningen av den till specialomsorgerna
hörande hälsovården handhas av medicinalstyrelsen i samråd .med socialstyrelsen. Ledningen av och tillsynen över den ti:ll specialomsorgerna hörande tränings- och övriga undervisningen handhas av yrkesutbildningss,tyrelsen
och skolsityrelsen, var inom sitt verksamhetsområde, i samråd med socialstyrels·en.
På läns område ledes och övervakas specialomsorgerna av länsstyrelsen som härvid är
underställd de i 1 och 2 mom. nämnda centrala
ämbetsverken. Ligger specialomsorgsdistrikt på
två eller flera läns områden, bör länsstyrelserna samarbeta sinsemellan, likväl så att verksamhetsplan fastställes av den länsstyrelse,
inom vars område kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet har sin hemort.
017700062R
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4 §.
Statsrådet skall kalenderårsvis godkänna en
riksomfattande omsorgs plan för ordnandet av
specialomsorgerna under den femårsperiod,
vilken begynner efter året for planens godkännande.
Planen skall innehålla:
1) utredning över ny personal som årligen
skall anställas och grunderna för dess regionafa
fördelning;
2) uppskattning av maximibeloppen för
statsandelar; samt
3) uppskattning av statsunderstöd och deras fördelningsgrunder.
Planen kan dessutom innehålla bestämmelser
om allmänna mål för olika verksamhetsformer
inom specialomsorgerna samt sätt och tidtabell
för uppnåendet av dem.
Socialstyrelsen omhänderhar beredningen av
den riksomfattande omsorgsplanen samt justeringar i den i samråd med de i 3 § avsedda
centrala ämbetsverken.

5 §.
Kommun skall draga försorg om att person,
som har i lagen om befolkningsböcker ( 141/
69) avsedd hemo11t i kommunen, får erforderliga specialomsorger.
Har person icke hemort i Finland, åvilar
den i 1 mom. avsedda skyldigheten den kommun där personen vistas eller, i fråga om utomlands bosatt finsk medborgare, den kommun
där han senast hade hemort i Finland.
Med en persons hemkommun eller den kommun, från vilken personen är, a,vses i denna
Lag den kommun som enligt 1 eller 2 mom. är
skyldig art draga försorg om ordnandet av
specialomsorger för honom.

6 §.
För ordnandet av spedalomsorger indelas landet i specialomsorgsdistrikt, vilkas områden
bestämmes av statsrådet. Såframt av speciella skäl ej annait följer, skaJ!J. distrikten anpassas till länsindelningen, likväl med beaktande
av länsindelningens utvecklingsbehov.
Specialomsorgsd~striktets kommuner är medlemmar i kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet, vilket skall ordna de specialomsorger som stadgaits ankomma på kommunerna,
såframt av stadgandena i denna lag ej annat
följer.
Om det på grund av specia1omsorgernas krävande natur, särskilda för dem erforderliga förutsättningar eller andra motsvarande orsaker är

ändamålsenligt att ordna specialomsorgerna för
en större foll<:mängd än den som finns i ett
enda specialomsorgsdistrikt, kan statsrådet, oberoende av distriktsindelningen, förordna att specialomsorgerna helt eller delvis skall ordnas av
ett eller flera kommunalförbund.
Tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner är
dessutom medlemmar i ett kommunalförbund
för specialomsorger, som har till uppgift att oberoende av distriktsindelningen bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i
sina medlemskommuner. Angående kommunalförbundet för specialomsorger gäller i tillämpliga delar vad i denna lag i fråga om kommuna:lförbund för specialomsorgsdistrikt stadgas,
likväl så, aibt angående antalet medlemmar i förbundsfullmäktige och grunderna för rösträtten
bestämmes i grundstadgan.
Såvida genom landskapslag så stadgas, kan
landskapet Åland vara medlem av det kommunalförbund för specialomsorger, som avses
i 4 mom., eller med kommunalförbundet avtala om anlitande av dess anstalter. Angående
landskapets rättigheter och skyldigheter såsom
medlem av kommunalförbundet gäller härvid
vad om medlemskommun i denna lag stadgas
och i kommunalförbundets grundstadga bestämmes. Angående beredandet av specialomsorger
i landskapet Åland gäller i övrigt vad genom
landskapslag stadgas.
7 §.
Såsom en del av kommunplan avsedd i kommunallagen ( 953 /76) skall förbundsfullmäk·
tige i kommunalf örbund för specialomsorgs·
distrikt kalenderårsvis godkänna en verksamhetsplan för specialomsorgsdistriktet för beredandet av specialomsorgerna i specialomsorgsdistriktet. Kommunplan för kommunalförbund
för specialomsorgsdistrikt skall anpassas till
den riksomfattande omsorgsplanen.
När kommunplan uppgöres skall medlems·
kommun i kommunalförbund för specialomsorgsdistriikt samt, såframt härom överenskom·
mits, även annan kommun eller annat kom·
munalförbund, vars V'etksamhet beröres av planen, beredas tillfälle att framställa förslag till
planens innehåll beträffande de delar som rör
dem.
I fråga om det första kalenderår kommunplanen omfattar tillämpas stadgandena i 50 §
kommunallagen på fattande av beslutet om
godkännande, till den del förverkligandet av
planen senare skulle förutsätta att i paragrafon
stadgat förfarande iakttages.

Nr 519
I verksamhetsplan som ingår i kommunplan
för kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ingå utredning om den för specialomsorgerna erforderliga personalens numerär,
väsentliga ändringar i verksamhetsutrustningen
och förvärvande av specialomsorgstjänster i
andra anstalter samt om de specialomsorger
kommunerna bereder. Verksamhetsplanen skall
inom tid som statsrådet bestämmer underställas
länsstyrelsen för fastställelse. Samtidigt skall
kommunplanen till övriga delar bringas till
länsstyrelsens kännedom. Länsstyrelsen skall
även tillställas i 2 mom. avsedda förslag.
8 §.

Länsstyrelsen skall fastställa i 7 § avsedd
verksamhetsplan för det försita kafonderåret
och vid behov giva anvisningar för planens
utvecklande under senare år.
Verksamhetsplan skall fastställas i den form
den blivit godkänd. Däri kan dock göras justeringar av rättdsenatur. Strider planen till de
delar som skall fastställas mot lag eller förordning eller mot senast godkänd riksomfattande
omsorgsplan eller är den oändamålsenlig, skall
den återförvisas för ny behandling. Anser länsstyrelsen att icke heller förbundsstyrelsens nya
beslut av ovannämnda skäl kan fastställas, skall
ärendet angående fastställefoe överföras till behandling i statsrådet.
Ovan i 7 § samt i 1 och 2 mom. av denna
paragraf stadgat förfarande skall även iakttagas
vid ändring av kommunplan och fastställd
verksamhetsplan.
9 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
skall anordna i 2 § avsedda tjänster i form av
följande verksamheter:
1 ) dagvård, träningsundervisning och skyddat arbete;
2) familjevård;
3) boendevård; och
4) annan öppen vård; samt
5) anstaltsvård.
För anordnande av verksamheterna skall
kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
ha en centralanstalt, en rådgivningsbyrå samt
andra erforderliga verksamhetsenheter, såsom
~räningsskolor, skyddade arbetsplatser, daghem,
lnternat och bostäder.
10 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
eller med dess samtycke kommun som ordnar
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specialomsorger kan ingå avtal om förhöjning av
verksamhetsenhet och anskaffning av specialomsorgstjänster hos privat eller statlig verksamhetsenhet för specialomsorger.
Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
kan även med annat kommunalförbund än
kommunalf örbund för specialomsorgsdis,trikt
ingå avtal om beredande av specialomsorgstjänster, som det har behov ,av, på åtgärd av sistnämnda kommunalförbund på sätt i den riksomfattande omsorgsplanen bestämmes.
Ovan i 1 och 2 mom. avsedda avtal skall
underställas länsstyrelsen för godkännande.
Kan angående i 2 mom. avsett nödigbefunnet samarbete icke överenskommas, kan statsrådet förordna om inledande av samarbete och,
med jämbördigt beaktande av kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet och det andra
kommunalförbundets intres,sen, utfärda erforderliga bes1tämmelser om villkoren för samarbetet.

nr 29/1977-78.
har en ändn helt ny
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11 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
kan med socialstyrelsens samtycke och efter att
ha hört länsstyrelserna, med annat kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ingå avtal
om användning av verksamhetsenhet för beredande av andra än i 6 § 3 mom. avsedda specialomsorger under förutsättning att arrangemanget överensstämmer med den riksomfattande omsorgsplanen.

12 §.
Då det för varaktigt beredande av specialomsorgerna är ändamålsenligt och arrangemanget
överensstämmer med den riksomfattande omsorgsplanen, kan kommunalförbunden för specialomsorgsdistrikten med socialstyrelsens samtycke avtala om gemensamt inrättande och upprätthållande av verksamhetsenhet eller del
därav.
Ovan i 1 mom. avsedd verksamhetsenhet
eller del därav är i det kommunalförbunds
besittning på vars område den är belägen. I
avtalet mellan kommunalförbunden kan bestämmas, att för förvaltningen av ifrågavarande enhet eller del av enhet tillsättes en gemensam
direktion, i vilken kommunalförbundens förbundsfullmäktige utser medlemmar i enlighet
med avtalet. Kommunalförbunden har bruksrätt till verksamhetsenheten eller del därav
på villkor som bestämmes i avtalet.
Kan avtal om inrättande av sådan gemensam verksamhet eller del därav som befunnits
erforderlig för beredandet av specialomsorger
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icke fås till stånd, kan statsrådet på förslag
av socialstyrelsen förordna om dess inrättande
och, med jämbördigt beaktande av kommunalförbundens intressen, utfärda nödiga bestämmelser om villkoren för samarbetet.
13 §.
Då det för beredandet av specialomsorger och
hälsovård är ändamålsenligt kan kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt och inom samma område verkande kommunalförbund för hälsovården med social- och hälsovårdsministeriets
samtycke överenskomma om att gemensamt
grunda eller upprätthålla en verbamhetsenhet
för specialomsorger eller del därav och hälsovårds- eller annan anstalt eller del därav. I
avtalet skall bestämmas i vilket kommunalförbunds besittning verbamhetsenheten eller dess
del och hälsovårds- eller annan anstalt eller
dess del skall finnas. Angående avtalet skall
i övrigt iakttagas vad i 12 § 2 mom. stadgas.
Uppnås icke överenskommelse om grundande av en för beredandet av specialomsorger och
hälsovård nödigbefunnen gemensam veriksamhetsenhet eller del därav och hälsovårds- eller
annan anstalt eller del därav, kan statsrådet
förordna om dess grundande och, med jämbördigt beaktande av kommunalförbundets
intressen, utfärda erforderliga bestämmelser om
villkoren för samarbetet.
14 §.
Utan hinder av vad i 6 § 1 och 2 mom.
stadgas kan kommun bedriva verksamhet för
specialomsorger, vilkas beredande i fastställd
verksamhetsplan för specialomsorgerna anförtrotts kommunen.
I fråga om ovan i 1 mom. avsedd kommun
gäller härvid i tillämpliga delar vad i 21 §, 24
§ 1 och 2 mom., 25, 35, 39 och 42 §§ samt i
4-6 kap. och i 10 kap. är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.
Kommunal spedalomsorgsmyndighet är socialnämnden, med vill<'en kommunalförbundet
för specialomsorgsdistriktet skall samarbeta
även då beredandet av lokala specialomsorger
ankommer på kommunalförbundet.

15 §.
Utöver kommunala verksiamhetsenheter för
specialomsorger kan s·taten ha verksamhetsenheter för specialomsorger för beredande av de
specialomsorger som stadgats ankomma på staten samt för r1ksomfattande forsknings-, för-
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söks- eller annan därmed jämförlig specialomsorgsverksamhet.
16 §.
Utöver vad som ovan stadga11's kan det även
finnas privata verbamhetsenheter för spedalomsorger.
Privata verksamhetsenheter för speciafomsorger kan producera spedalomsorgs:tjänster åt
kommunalförbund eller kommuner eller åt
andra som önskar dylika tjänster.
Privaita verbamhetsenheter för spedalomsorger kan likaså anordna riksomfattande
forsknings-, försöks- eller annan därmed jämförlig specialomsorgsverbamhet på säitt som
därom mellan verbamhetsenhetens upprätthållare och socialstyrelsen avtalas. Avtalet skall
underställas sociaJ.- och hälsovårdsministeriet
för godkännande.
Privat verksamhetsenhet för specialomsorger
skall, på sätt i reglemente närmare bestämmes, ha en direktion och en föreståndare. Reglementet skall underställas länsstyrelsen för
fastställelse.

medlemskommuners representanter. Röstetalet
för medlemmar som representerar kommun fördelar sig jämnt mellan de närva,rande av dessa.
19 §.
Kommunalförbundet'S förvaltning handha,s av
förbundsstyrelsen.

Förbundssityrelsen kan bistås av nämnder,
om sådana anses ändamålsenliga för kommunalf örbundets för specialomsorgsdisttih förvaltning eller för beredandet av specialomsorger för delområden.
20 §.
För att bisitå förbunds1styrelsen kan tillsättas
ett råd för specialomsorger, vars medlemmar
väljes av förbundsfullmäktige högst för dess
mandattid och vars ordförande och viceordförande samtidigt utses. Hälftien av medlemmarna
skall utses b1and anstäfilda hos kommunalförbundet för speda1omsorgsdi:striktet sålunda,
att olika yrkesgrupper inom specialomsorgerna i mån av möjlighet blir rep!'esenteraide i
rådet. Övriga medlemmar skall representera utvecklingsstördas anhöriga samt annan sakkunskap på olika delområden 1av specialomsorgerna.
Rådets för specialomsorger uppgift är att
följa med och siträva tr11 att UJtveckLa de av
kommuna:lförbundet för ,spedalOmsorgsdis'ttiktet beredda specialomsorgerna samt taga initiativ i frågor som rör dem.

2 kap.
Kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt
förvaltning.
17 §.
Till kommunalförbunds för specialomsorgsdis·
trikt förbundsfullmäktige väljer medlemskommunemas fullmähige medlemmar som följer:
Kommunens invånarantal enligt
senast verkställd mantalsskrivning

högst 8 000
8 001- 25 000
25 001-100 000
100 001-400 000
400 000 eller flera
För varje
suppleant.

. ..........
. .. .. . .. . ..
. ..........
. .. .. .. .. ..
. ..........

medlem

väljes.

21 §.
För en eller flera verksamhetsenheter inom
kommunalförbund kan finnas en förbundsstyrelsen underställd direktion, som förbundsfullmäktige utser högst för sin mandattid.
Direktionen ska.Jll 1eda och övervial.m verksamhetsenhets verksamhet, bistå förbundsstyrelsen
vid uppgörandet av verksamhetsplan för specialomsorgerna och budget samt fullgöra övriga
uppgifter som ålagts den.

Antal medlemmar

2
3
4
5
6

en

persorrl!ig

18 §.
Rösteta1et för de medlemmar som !'epresen- .
terar med1emskommun i förbundsfof!lmäktige '
bestämmes på basen 1av det invånarantal som ''.
grundar sig på den ± kommunen senaiSt verk- i~
ställda mantalsskrivningen sålunda, att med-L
Lemmar som representerar kommun ha·r en röst{
för varje begynnande tusental invånare. Röste-~
talet kan likväl vara högst en tredjedel av det'~
sammanlagda obegränsade röstetalet för alla

i

22 §.
.Förbundsstyrelsen underställd ledande tjänsteinnehavare är specialomsorgsdis·triikuets direktör, och han biträdes vid behov a1v andra
tjänsteinnehavare.
Specialomsorgsdis1triktets direktör vä1jes av
förbundsful1mäiktige.
Såvida annat ioke bestämmes väljer förbundss,tyrefoen den övriga personalen vid kommunalförbundet för 1specialomsorgsdistriktet.
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23 §.
För det individuella beredandet av specialomsorger har kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt en ledargrupp för specialom-

nr

sorger.

Ordförande för ledargruppen för specialomsorger är specialomsorgsdistriktets direktör
och medlemmar minst två ledande tjänsteinnehavare vid specialomsorgsdis:triktet sålunda, att
nJ1edicinsk och pedagogisk expertis samt sakkunskap i socialvård är företrädda i ledargruppen.
Angående handläggningen av ärendena i
ledargruppen gäller i tillämpliga delar vad i
kommunallagen stadgas om sektion ~nom kommunMyrelse.
24 §.
Kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet eller del därav skall ha
en ansvarig föresitåndare, som ansvarar för de
spedalomsorger som meddelas i enheten.
Ansvarig föreståndare kan vara gemensam
för två eller flera verksamhetsenheter.
Ansvarig föreståndare kan även vara med1em i ledargrupp.

n helt
,.

l

eras
,nned, 1

,,amt
:.el se

störda.

25 §.
Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
skall ha ett reglemente för specialomsorgsdistrikt, som skall underställas länsstyrelsen för
fastställelse.
I reglementet för specialomsorgsdistriktet
bestämmes:
1) om den i 19 § 2 mom. avsedda nämnden,
dess s1ammansättning och uppgifter;
2) om t~llsättande och s:ammansättning av
samt uppgifter för rådet för specialomsorgerna;
3) om tillsättande av direktionen, dess sammansättning och;
4) om sammansättningen av och uppgifterna
for ledagrupppen för specialomsorgerna;
5) om val av personal med avvi:kdse från
det förfarande som stadgas i 22 § 3 mom.;
samt
6) om kommunalförbundets övriga förvaltning och dess vierksamhet!Senheter med beaktande av vad i denna lag och med stöd av densamma eljest stadgas el1er bestämmes.
26 §.
Beträffande kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt tillämpas kommunallagens stadganden med i denna lag stadgade undantag.

igat
nstalt,
e special-

1977-78 Lt- Ls framst. nr 44 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1977-78 med
_, - --- - ,--:amställning
1038

Nr 519
3 kap.

Nr 51'1

SJ?eci.alom~?rger

1039

i vederbörande specialomsorgs.I FilU1es. icke i 2 1:7om. a:r.sedda personer som arbetsplats skall även såvitt möjligt ordnas
distnkt .. Onskar länsstyrelsen avgöta ärendetl är b~rä~ug,ade ~tt gora.. ansokan eller.. 1 samty~.ker skyddat arbete.
me~ ~vv1kelse fran det utlåtande ledargruppen:i de eJ till ~tt ~ora a!1sokan, kan a~sokan goras
36 §.
27 §.
avg1v1t, skall ärendet understäilas skolstyrels · av den socialnamn~- mor;n vars omtade persoi:en
Länsstyrelsen kan, om personen själv eller
På åtgärd av kommunalförbund för spedal- för avgörande. Sko1styre1sen skall innan är
vistas eller av qanstemnehavare som soci~~- hans förmyndare eller ,annan vårdnadshavare
omsorgsdist6kt meddelas specialomsorger i det avgöres beteda socialstyrelsen tillfälle
nämnden förordnat. I fråga om person som ar eller sodaJnämnden anser, att specialomsorgsförsta hand åt personer från kommunalförbun- avgiva utlåtande i saken.
intagen på straffans,talt kan ansökan under programmet icke är ändamålsenligt, förordna,
dets medlemskommuner, såframt av arrangeOm beslut varigenom barn på grundval
motsvarande förutsättningar görais av ansitaltens att programmet skall korrigeras till de delar
föreståndate.
mang som avses i 6 § 3 mom. eller av avtal dess sjä1sliga avvikelse befriat1s från lärop
det anses vam påkallat.
som ingåtts med stöd av 11, 12 eller 13 § eller skall ledargruppen för specialomsorger i vede
33 §.
37 §.
av förordnande som avses i 12 § 3 mom. eller bärande specialomsorgsdistrikt underrättais.
Finner ledargruppen föt specialomsorger på
Om
det
vid
undersökning
aiv person som
13 J 2 mom. icke annat följer.
arund av ansökan som avses ii 32 § det vara
30 §.
A?dras hemorten för person, som erhåller
~ppenbart, att i sagda paragrafs 1 mom. i;iämn- mot sin vilja meddelas specialomsorger eller
Anser ledargruppen för specialomsorger a
specialomsorger vid kommunalförbunds för speda förutsättn~ngar för meddelande av spenalom- vid beredandet av omsorgerna framgår, att
cialomsorgsdistrikt
verksamhetsenhet
eller barn so~ erhåller träningsundervisning gjo
sorger mot personens vilja föreligger, kan 1edar- i 32 § 1 mom. avsedda förutsättningar saknas,
skulle beredandet av speciaiomsor~er om framsteg 1 sådan grad att han i läroinrättni
gruppen förordna att han skall intagas för un- skall spedalomsotgerna upphöra så snart personen eller hans förmyndare elller annan vårdhonom på grund av stadgandena i 1 mom. icke som avses i folkskollagen eller i lagen om gru
dersökning.
ankomma på kommunalförbundet för det derna för skolsystemet kunde uppnå den kut
Ovan i 1 mom. avsedd undersökning skaU nadshavate eller i 32 § 3 mom. avsedd mynspecialomsorgsdistrikt vid
vars
verksam- s~~aps- och färdighetsgrad som läroplikten föru
verkställas utan dröj1smål och senast inom fem dighet anhåföt därom.
hetsenhet han befinner sig, skall detta kommu- satter, skall ledargruppen anmäla saken t'
dagar ebter ankomsten till undersökningen, så38 §.
na1lförbund därom underrätta kommunaMörbun- länsstyrelsen.
framt ej länsstyrelsen på särskilda skäl för1s:in vilja får petson med stöd av en och
Mot
det för det spedalomsorgsdistrikt på vilket beLänsstyrelsen skall på grund av ovan i
länger denna tid.
samma undersökning meddelais specialomsorger
redandet av specialomsorgerna om personen en- mom. avsedd anmälan återtaga eventuellt besl
Sedan undersökningen slutförts, beslutet under en tid av högst ett halvt år. Önskar han
ligt stadgandena i 1 mom. skulle ankomma.
angående barnets befriande från läroplikt o
ledargruppen för specialomsorget om medde- icke därefter av egen vilja att omsorgerna skall
Det sistnämnda kommunalförbundet skall skri- ålägga vederbörande kommun att ordna ba
lande av specialomsorget. Beslut angående med- fortsäitta och skall dessa icke på grund av
da till erforderliga åtgärder för beredande av nets undervisning i grundskola eller anna
delande av specialomsorger mot persons vilja stadgandena i 37 § upphöra, skall förefintligspecial~msorger om personen. Specialomsorger kommunal läroinrättning.
skall omedelbart och senast inom två veckor heten av de förutsättningar som avses i 32 § 1
skall likväl alltjämt meddelas på det tidiefter det beslutet fattats underställas länssty- mom. ånyo utredas minst halvårsvis. Härvid
1
gare s tället till dess de på ett ändamåls31 §.
relsen för fastställelse. Länsstyrelsen skall hand- skall iakttagas vad i 33 § 3 mom. är stadgat.
enligt sätt och utan att försvaga personens
Initi,ativ angående erhållande av spedalom
lägga ärendet i brådskande ordning.
möjligheter att erhålla specialomsorger kan sotger skall göras hos kommunalförbundet fö~
39 §.
ordnas annorstädes.
spedalomsorgsdistriktet eller hos sodalnämn~
34 §.
Kommunalförbund för speda1omsorgsdistrikt
den i vederbörande persons hemkommun.
J
För ett individuelJlt förverkligande av spedal28 §.
Beslut om meddelande av specialomsorger oul' omsorgerna skall ledagruppen för specialom- skall ombesörja befordran av den som förordnats till undersökning eller som är föremål
Ha: barn~. utveckling eller dess själsliga person samt om dessas upphörande fattas aVi
srorger, eller inom gränser som den bestämt, an- för av kommunalförbundet beredda specialomfunktioner barnmats eller störts på grund av specialomsorgernais ledargrupp, såframt ej
svarig föreståndare för verksamhetsenhet för sorger mellan kommunalf örbundets verksamn;edfödd eller i utvecklingsåldern erhållen reglementet för specialomsoro-sdistriktet
varje
person som är i behov av specialom- hetsenheter ävensom annan befotdran i enligs3ukdom, defekt eller skada till den grad att det föreskrives.
b
sorger
godkänna ett specialomsorgsprogram. het med vad genom förordning stadgas eller
icke ~an uppnå den kunskaps- och färdighets32 §.
Programmet, som skall justeras efter behov, i den riksomfattande omsorgsplanen föreskrives.
g.rad 1 grundskolan, annan läroinrättning, spe. ?peda1o~sorger mot vederbörandes eg
skaH såvitt möjligr uppgöras i samarbete med
cialskola inberäknad, eller i hemmet, som förvederbörande själv och hans förmyndare eller
40 §.
utsättes för fullgörandet av den i lagen om vd3a kan, saframt av barnskyddslagens (52/36
stadganden icke annait följer, meddelas enda
annan
vårdnadshavare samt med socialnämnden.
Staten ombestyr ordnandet av specialomgrunderna för skolsystemet (46 7 / 68) avsedda
person, för vilken omvårdnad ej kan ordnas ,
Speoia1omsorgsprogram för person, ,som er- sorger om följande personer, som är i behov av
läroplikten, är barnet berättigat att erhålla träannat sätt och om det är sikäl aitt befara att
håller av kommun beredda specialomsorger, specialomsorger:
ningsundervisning till uto-ången av det läsår
godkännes och justeras likväl av socialnämnden
1 ) person som hålles i fängelse eller som
under vilket det fyller 16° år.
' utan omvårdnad kan råka i allvarfig livs- e
hälsofara, eller av vars uppförande eller and
eller
av
verksamhetsenhetens
ansvariga
förehålles
eller vårdas i annan statlig ansta:lt; samt
Ovan i 1 mom. avsett barn bör erhålla
omständigheter framgår att han på grund av sitrc
ståndare. Härvid skall i tillämpliga delat iakt2) person som är åtalad för brott och
~räningsundervisning innan barnet uppnått den
utvecklingsstörning är farlig för annan person~
tagas vad i 1 mom. är stadgat.
som i enlighet med viad ,särskilt är sttadgat hål·
1 folkskollagen avsedda läropliktsåldern.
säkerhet och i behov av omedelbara spedalom~
lies i verbamhetsenhet för speda1omsorget eller
sorger.
35 §.
som på grund av ,siitt sinnestillstånd icke dömts
29 §.
Angående meddelande av specialomsorger o
Vid genomförandet av :iindividruelJit speciial- till ,straff och om vilken förordnaits att honom
Innan barn med stöd av 44 § folkskolla()]en
ovan i 1 mom. avsedd person skall skriftlig oo
omsorgsptogram skall efoens,träv,ais, aitt bostad skall meddelas specialomsorger.
befrias från lätoplikt skall i saken, såfr:mt
sökan göras hos ledargruppen för specialomso
för person, som icke kan bo i eget hem men
Staten kan även ber,eda andra än i 1 mom.
befriandet är baserat på barnets själsliga avvi- ger. Berättigad att göra ansökan är hans fö
ej är i behov av anstaltsvård, ordnas på och 15 § avsedda specialomsorger i enlighet
kelse, utlåtande inhämtas av ledargruppen för
myndare eller annan vårdnadshavare.
annat sätt. För den som icke kan få annan med vad genom förordning närmare stadgas.

Beredande av specialomsorger.
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41 §.
Kommunalförbund för speciaiomsorgsdistrikt
är skyldigt att på länsstyrelsens i enskilda fall
givna förordnande ombestyra meddelande av
specialomsorger om person som avses i 40 §.
42 §.
Person som beredes specialomsorger får underkas1tas tvång endast i den mån beredandet
av specialomsorgerna eller annan persons trygghet det oundgängligen kräver.
4 kap.
Avgifter.
43 §.
Specialomsorger och i 39 § avsedd befordran
är avgiftsfria för vederbörande.
Angående avgifter för uppehälle i stadig
eller kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger stadgas genom förordning. Detsamma
gäller uppehälle annorstädes på kommuns, kommunalförbunds eller Matens bekostnad. Genom
~örordning kan stadgas att avgift för uppehälle
icke uppbäres för barn vilket åtnjuter sådan
träningsundervisning som avses i 28 §.
Genom förordning kian stadga,s att av annan
än finsk medborgare skall uppbäras avgift och
ersättn1ng enligt grunder som avviker från
vad ovan i denna paragraf stadgas.

5 kap.
Ersättningar.

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1977-78 med
,--::-amställning
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45 §.
Har annat icke avtalats, bestämmes i 44 §
1 och 2 mom. avsedd ersättning på sätt
denna paragraf stadgas. Detsamma gäller f
tillämpliga delar bestämmandet al\T den enligt
44 § 3 mom. utgående ersättningen.
För bestämmande av ersättningen ökas totalbe1oppet av de driftskostnader, som utgjort.
grunden för verksamhet,senhetens stats andel un-'
det föregående budgetår, med 10 prooe111t. Från
det sålunda erhållna beloppet avdrages i 43 §i
avsedda avgiher och ersättningar och verb
samhetsenhet ens övriga driftsintäkter, med unJ:
dantag av ränteinkomster, s1tiats1andel och kommuners betalningsandelar av driftskostnadernal:
samt övriga i denna lag stadgade ersättningar.
för specialomsorger ävensom il!lkomster, som,
kommun eller kommunalförbund erhåller av så-··
dan verksamhet, för vars utgifter statsandel icke'
erlägges. Skillnaden divideras med ett tal, som
utgör det totafa antalet bruksdagar el1er besöks- i
gånger beroende på verksamhetens art, varefter·.
kvoten multipliceras med antalet bruiksdagar
tller besöksgånger för ifrågavarande person.
Till det ,erhållna beloppet Jägges för var}e
bruksdag eller besöksgång beloppet av den
sitadgade ersättning som vederbörande skall
erlägga, såframt ernättning eller avgift icke
uppbäres.
1

46 §.
Har \'etksamhetsenhetens bokslut för
gående år ännu kke godkänts, kan av
45 § avsedda ersättningarna i förskott
bäras ett belopp, som motsvarar verksam-,
hetsenhetens för bruksdag eller besöksgång?
uppskattade driftskostnader under föregående.:
år beräknade enligt sagda paragrafs 2 mom. .·.~

44 §.
För kostnader för specialomsorger som kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt bereder annan än person från kommun, som hör till
kommunalförbundet, skall det kommunalförbund, til'l v1lket vederbörandes hemkommun
47 §.
hör, utgiva ersättning, om annat icke följer av
Beredes person specialomsorger på grund av
stadgandena i 2 mom.
skada, defekt eller sjukdom, som uppkommit ge-~
För kostnader som kommunalförbund för nom trafikolycka el1er olycksfall i arbete, skall
specialomsorgsdistrikt åsamkas för beredande vederbörande försäkringsbolag, trafirkförsäk-.
av specialomsorger om person som avses i ringsforeningen och olycksfallsverket medräkna·,·.
5 § 2 mom. eller i 40 § utgår ersättning till de, som enligt traHkförsäkringsfagen ( 279 f'i
kommunalförbundet av statens medel.
59) eller lagen om olycksfallsförsäkring ( 608/<~
Kostnader, som föranledes av beredande av 48) är skyldigt att ersätta skadan, till den som ~
specialomsorger på åtgärd av statlig verksam- upprätthåller verbamhets,enhet för specialbm-1
hetsenhet för specialomsorger om andra än i sorger utgiva en ersäuning som motsvarar de•
5 § 2 n::om. eller i 40 § avsedda personer, faktiska kostnaderna för de spedalomsorge(;
skall ernattas staten av kommunalförbundet som meddelats vederbörande.
för det specialomsorgsdis,trikt, till vilket ifrågaAngående grunderna för den i 1 mom. avvarande persons hemkommun hör.
sedda ersättningen stadgas genom förordning.

'!

6 kap.
Statsandelar.
48 §.
Till kommunalförbund för speda1omsorgsdi·str1kt utgår statiSandel för anläggningskostnader samt för varj,e kalenderår statsandel
för bes1tridande av drHtskostnader som föranledes av förverkligandet av fasts tä1ld vel1ksamhetsp1an.
Stiats andelarna uträknas särskilt för varje
kommun på basen av de i lagen om bärkraftsIclas.sificering av kommunerna ( 66 5 / 6 7) avsedda bärkraftskbsserna som följer:
1

1

Statsandelen av de kostnader som belöper sig
på medlemskommunen,
i procent

Medlemsko=uns
bärkraftsklass

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

70
66

62
58
54
51
48

45
42
39

49 §.
Med avvikelse från vad i 5 § 8 punkten
Lagen om statsandelar och -undersitöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat, anses
såsom driftskostnader även direkta utg1fter som
föranledes av kommuna1förbunds för specialomsorgsdistrikt allmänna förvaltning samt arvoden och andra e11sättningar till medlemmar
i ve11ksamhetsen:hets förva1tningsorgan.
Statsandel erlägges icke för kostnader som
föranledes av nedan i 73 § 2 mom. avsedda
ersättnin19ar.

50 §.
Vid bestämmandet av kommunaJförbund för
speciialomsorgsdistri'kit tillkommande statsandel
för anläggningskos tnader anses såsom medlemskommuns ·a:ndel av s,agda kostnader en så stor
del som för va,rje i 9 § ·avsedd verksiamhetsenhets vidkommande av de under de tre föregående finansåren nyttjade bruksdagarna och
besöksgångerna belöper sig på personer från
kommunen.
Är det fråga om en ny v,erbamhetsenhet, utr~knas medJemskommuns andel på förhand enhgt dess uppskattade nyttjande av enheten och

slutligt enligt den i 1 mom. nämnda grunden så, att nyttjandet av enheten beräknas
för den verksamhets1tid som omfattat de tre
första fulla kalenderåren. Detsiamma gäller i
tillämpliga delar vid bes1tämmande av medlemskommuns andel av anläggningskostnader som
föranledes av väsentlig utvidgning av enhet.
Medlemskommuns andel av anläggningskostnader föranledda av separata åtgärder, som hänför sig till kommunalförbundets centralförvaltning eller eljest till hela kommunalförbundets
verksamhet, bestämmes enligt de i 1 mom.
stadgade grunderna så, att såsom medlemskommunens andel av kostnaderna ans es ett
så stort be1opp som motsvarar de vård- och
bruksdagar personer från kommunen nyttjat
och de vård- och andra besök de avlagt i kommunalförbundets samtliga verhamhetsenheter.

nr 29/1977-78.
har en ändn helt ny
i enlighet
eras såsom
nned , 1 ik-

1

1

51 §.
Vid bestämmandet av kommunalförbund för
specialomsorgsdvstrikt tillkommande sitatsiandel
för driftskostnader anses såsom medlemskommuns aindel av sagda kostnader en så S'tor del
som för varje i 9 § avsedd verksaanhetsforms
vidkommande av andra än de i 44 § 2 mom.
e1ler i 4 7 § avsedda bruksdagarna och besöken
belöper sig på personer från kommunen.
Vid beräkningen av ovan i 1 mom. avsedd
andel räknas för var}e verksamhetsform till
egentliga driftskostnader även en mot dessa
kostnaders andel av totalbeloppet av kommunalförbundets verksamhetsformers egentliga driftskostnader svarande del av sådana kostnader,
som för,anledes av kommunalförbundets centralförvaltning eller eljest hänför 'Sig till kommunalförbundets hela verksamhet.
Har kommunalfö11bu11d utgivit i 44 § 1
eller 3 mom. avsedd ersättning, betraktas sålunda erlagda ersättningar såsom kommunalförbundets driftskostnader, och statsandel för deras
totala belopp erlägges eljest enligt de grunder
som stadgas i 1 mom.
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52 §.
Av kostnaderna för ovan i 12 § avsedd för
kommunalförbunds för flera specialomsorgsdistrikt gemensam verksamhetsenhet eller del
därav räknas, såvitt annorlunda ej överenskommits, såsom ettvart kommunalförbunds andel det belopp som, beräknat i fråga om anläggningskostnader enligt de i 50 § och i fråga
om driftskostnader enligt de i 51 § 1 och 2
mom. avsedda grunderna, sammanlagt belöper
sig på kommunalförbundets medlemskommu-
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ner. I fråga om statsandelar för anläggningsoch driftskostnader som sålunda utgör kommunalförbunds andel gäller i tillämpliga delar vad
i 48 §, 49 §, 50 § 3 mom. och 51 § 1 mom.
är stadgat.
. Vad i 1 mom. är stadgat i1akttages även i
fråga om ovan i 13 § avsedd verksamhetsenhet
eller del därav, som är gemensam för kommunalförbund för specialomsorgsdistrrfot och
för kommunalförbund för hälsovården och i
fråga om hälsovårds- eller annan anstalt eller
del därav. Vad om bruksdag och om besöbgång är stadgat tillämpas härvid på vårddag
och vårdbesök.
53 §.
Kommun, vars bärkraft är svag och för vilken de utgifter denna lag medför bJ!ir oskäligt
betungande, beviljas av socialstyrelsen på ansökan statsunderstöd för sagda utgifter inom
ramen för statsförslaget.
Socialstyrelsen kan inom ramen för statsförslaget bevilja statsunderstöd även åt privat
verksarnhetsenhet för specialomsorger. Om
dylik enhet ordnar verksamhet i enlighet med
i 16 § 3 1110111. avsett godkänt avtal, erlägges
till den som upprätthåller den privata verksamhetsenheten en i avtalet bestämd ersättning av
statens medel inom ramen för statsförslaget.
54 §.
Med avvikelse från vad i 10 § 1 mom. 3
punkten lagen om Ma1tsanddar och -understöd
åt kommuner och kommunalförbund är stadgat
om skis·sritningar och om byggnadssätrsbeskrivningar och i 11 § 1 mom. om huvudri1tningar,
kan godkännandet av verkställighetsplanen och
beslut om erläggande av statsandel för anläggningslmstnader grunda sig på ett utkast till
plan för byggnadsprojektet, i v11ken medtagits
huvudritningar och byggnadssättsbeskrivning.
55 §.
Med avvikelse från vad i 7 § 1 mom. lagen
om sitatsandelar och -understöd åt kommuner
och kommunalförbund är stadga1t räknas icke
ersättning och avgift som med sitöd av 43 §
uppbäres hos person såsom avdrag på driftskostnaderna, men däremot räknas såsom avdrag de
kostnader, som uppbäres hos kommunalförbund
för annat specialomsorgsdistr1kt och hos annat
kommunalförbund eller hos kommun.
Statsrådet kan utfärda allmänna föreskrifter
om när kos1tnader som föranledes av i denna 1ag
stadgad verksamhet på sätt som stadga·s i 8 §

av den i l rnom. a·vsedda lagen skall anses
nödiga for att 1saken s.kaJl bli behörigen sikött.
56 §.
Med avvikelse från vad i 14 a § lagen
om statsandelar och -understöd åt kommuner
och kommunalförbund stadgas skall förutom för
anskaffningar även för andra åtgärder, som
medför driftskostnader och som närmare bestämmes av vederbörande statsmyndighet, utverkas godkännande av vederbörande statsmynmyndighet innan bindande avtal träffas eller
annan åtgärd vidtages, om de driftskostnader
som därav förorsakas överstiger det av vederbörande statsmyndighet årligen faststälida
maximibeloppet.
Ovan i 1 mom. stadgat förfarande tillämpas
dock icke, ifall däri avsedda driftskostnader i
detalj behandlats i den fastställda verksamhetsplanen för specialomsorgerna.

57 §.
Stadgandena i 24 § lagen om statsandelar
och -understöd åt kommuner och kommunalförbund tillämpas även då del av verbamhetsenhet överlåtes i annans ägo eller då dess verksamhet upphör eller ändras så, att ifrågavarande
del icke längre kan godki:Vnnas att användas för
siitt ändamål.
Vad i 1 mom. och i den där nämnda lagens
24 § stadgas ia.:kittages i tillämpliga delar även
beträffande privata verksamhetsenheter för specialomsorger.
58 §.
I 32 § lagen om stats•andelar och -understöd
åt kommuner och kommunalförbund och i
56 § av denna lag aV1sedd vederbörande statsmyndighe.t i ärenden som rör beredande av
specialomsorger är social- och hälsovårdsministeriet. I 15 § 2 och 3 mom. av den förstnämnda lagen avsedd vederbörande statsmyndighet är dock finansministeriet.
Genom förordning lrnn Hkväl är:enden som
enligt 1 mom. skall avgöras av sodial- och hälsovårdsministeriet överföras på sodalstyrelsen
eUer på läns1sityrelsen, vH:ka vid avgörandet av
dessa ärenden skall iakttaga social- och hälsovårdsministeriets allmänna anvisningar.
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rnom. är stadgat, socialstyrelsen eller länsstyrelsen innehålla eller avbryta utbetalni:ng av förskott på eller slutrat av statsandel för driftskostnader, såframt fas1tstäUd verksiaimhetsp1an
icke följes i verksamheten .
Såframt det av skäil som grundar sig på beredande av specialomsorger är nödvändigt, kan
sodalstyre1sen el1er, försåvitt i förordning så
är stadgat, länsstyrelsen bestämma, aitt verksamheten antingen helt eller delvis ,skall avbrytas
ti<lls rättelse ås,tadkommiits.
60 §.
Utöver vad i 15 § lagen om statsande1ar och
-understöd åt kommuner och kommunalförbund
är stadgat finns för behandling av ärenden
rörande tjänsteinnehavares och arbetstagares
antal samt andra än avtalade anställningsvil1kor en delega1tiion, vars uppgift är att aivgiva
utlåtanden närmaS!t i frågor av principiell och
vi:ttbärande att. Statsrådet utser delegationens
medlemmar. I delegationen skall ingå representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och socialstyrelsen, bland
vilka sitatsrådet utser en tilil ordförande. De
övriga medlemmarna skall företräda kommunernas centralorganisationer samt kommunala
avtaisdelegationen.
Har personals avlöning eller andra ekonomiska förmåner erlagts till ett större belopp än
vad grunderna enligt den i 1 mom. nämnda lagen förutsätter, kan statsrådet, efter att den i
1 mom. avsedda delegationen avgivit utlåtande
i ärendet, besluta att statsandel förvägras helt
eller delvis för den avlöning eller de övriga
förmåner, som avvikelsen gäller.
61 §.
Till den del i denna lag ej annorlunda
stadgas, iakttages i fråga om statsandelar och
-understöd i tillämpJliga delar vad i lagen om
statsandelar och -understöd är stadgat.
Stadgandena i den lag som avses i 1 mom.
iakttages i tillämpliga delar även i ärenden
som rör s·tatsunderstöd och ersättningar itill
privat verksamhetsenhet för specialomsorger.

anläggningskost·nader bestämmes enligt de grunder som i 50 § stadga1ts för bestämmandet
av statsandelar för anläggningskostnader. Vid
uträkning a,v betalningsandelar beaktas såsom
avdrag kommunens enligt 48 och 50 §§ bestämda andel av statsandelen för anläggningskostnader.
63 §.
Medlemskommunernas betalningsandelar av
kommunalförbunds för spedalomsorgsclis1tril.ct:
driftskostnader besitämmes enligt de grunder som i 51 § stadgas för bestämmandet av
statsandelar för driiftskostnader. Vid uträkning
av betalningsandelar beaktas såsom avdrag
kommunens enligt 48, 49 och 51 §§ bestämda
andel av svats•andelen för driftskos1tnader.

64 §.
Har icke annat avtalats, fördelas anläggningskostnaderna och driftskostnaderna för verksamhetsenhet eller del därav, som är gemensam för ovan i 12 § avsedda kommunalförbund
för specialomsorgsdistrikt samt i 13 § avsedda
kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt
och för hälsovården, mellan ,lrnmmunalförbunden enligt de grunder som i 52 § stadgas
angående anläggning1s- och driftskositnader.
I fråga om kommunernas betaln1ngsande1ar
av anläggnings- och driftskostnaderna för ifrågavarande verksamhetsenhet el1er del av verksamhetsenhet gäller på motsvarande sätt vad
i 62 och 63 § § är stadgat.
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8 kap.

Anordnande av utbildnings- och forskningsverksamhet för specialomsorger.
65 §.

Kommunernas betalningsandelar.

Högskola eller annan myndighet, som omhänderhar utbildningen av personal eller forskning för specialomsorger, är berättigad att begagna kommunalförbunds för specialomsorgsdis trikt verksamhetsenheter för ordnande av
utbildnings- eller forskningsverksamheten.
Ovan i 16 § avsedd upprätthållare av verksamhetsenhet kan överenskomma med högskola
eller annan myndighet om verksamhetsenhets
anlitande för ovan i 1 mom. avsedd utibildningseller forskningsverksamhet.

62 §.
Medlemskommunernas betalningsandelar av
kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt

66 §.
Högskola eller annan myndighet erlägger till
kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt full

7 kap.
59 §.
Utöver vad i 21 a § lagen om stats,andefar
och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat kan social- och hälsovårdsministe6et eller, om så förfarits som i 58 § 2
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ersättning för anläggningskostnader, som föran-

9 kap.

l~des av byggande, grundförbättringar, utvidg-

ning och konstruktiv omläggning av de utrymmen, däri inberäknade även fasita anläggningar
och apparater samt driftskostnader, som den
begagnar för undervisnings- och forskningsända~ål . i kommunalförbunds för spedalomsorgsdts1tnkt verksamhetsenhet ävensom för driftskostnader, som föranledes av underhållet av
nämnda utrymmen. Användes emellertid utrymmena även delvis av kommunalförbundet för
spedalomsorgsdistriktet, skall ersättningen till
denna del jämkas. För det belopp som ersatts
erlägges icke i 48 § avsedd statsandel för anläggningskostnader.
Vad i 1 morn. är sagt tillämpas även på
kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt
övriga anläggnings- och driftskostnader, vilka
huvudsakligen föranledes av anordnandet av
undervisnings- eller forskningsverksamhet för
specialomsorger vid kommunalförbunds för
specialornsorgsdistrikt verksamhetsenhet.

67 §.
Angående ordnandet av ovan i 65 § 1 mom.
avsedd verksamhet samt angående grunderna
för bestämmandet av ovan i 66 § avsedda ersättningar skall högskola eller annan myndighet överenskomma med kommunalförbund för
specialomsorgsdistrikt.
Ovan i 1 mom. avsett avtal, som i de fall
angående vilka stadgas genom fo11ordning skall
underställas statsrådet för godkännande, skall
uppgöras sålunda, att däri på ett jämbördigt
sätt beaktas dels kommunalförbundets för
specialomsorgsdistriktet skyldighet att bereda
specialomsorger och dels högskolas eJler annan myndighets på stadganden eller bestämmelser. eller på fastställda utbildnings- eller
forsknmgsplaner grundade skyldighet att anordna utbildnings- eller forskningsverksamhet för
specialomsorger.
Fås i 1 mom. avsett avtal icke till stånd kan
stat?rå~et, såframt 1a1rang~manget med tanke på
utbildmngs- eller LOrsknmgsverksamheten för
specialomsorger eller med tanke på ett
ändamålsenligt beredande av specialomsorgerna
är nödvändigt, förordna om kommunaJ.förbunds
för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenheters
begagnande för sagda ändamål siamt om ersättandet av därav föranledda kostnader. Härvid
skall iakttagas vad i 2 mom. och i 66 § stadgas.

Om beredande av specialomsorger

vissa fall.

68 §.
KommunaJförbund för spedrulomsorgsdistri:k:t
kan med statsrådets samtycke överenskom.
ma med sådant kommunalförbll!lld för hälsovår~en, vars ve~ksa.mhetsområde omfattar hela specra1omsorgsdistnktets område, att kommunalförbundets för spedalomsorgsdi,striktet tillgångar och skulder överföres på kommunalförbundet för hälsovården.
För ingående av ovan i 1 mom. avsett avtal
erfordras såväl inom kommunalförbundet för
specialomsorgsdistriktet som inom kommunalförbundet för hälsovården att minst två tredjedelar av förbundsfullmäktiges sammanlagda röstetal understöder detsamma.
Når kommunalförbunden icke överenskom1~else om ovan i 1 mom. av'5edd sammanslagnmg, kan statsradet, såframt arrangemanget med
tanke på beredandet av såväl specialomsorgerna
som hälsovården bör anses vara ändamålsenligt, förplikta kommunalförbunden därtill.
0

69 §.
Från det i 68 § nämnt avtal eller statsrådsbeslut trätt i kraft skall beträffande kommunalförbund för hälsovården i tillämpliga delar
gälla vad om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt i denna lag stadgas.
70 §.
Ovan i 68 § avsett förfarande föranleder
icke ändring i de andelar, som medJemskommun omedelbart före överförandet har i kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet
tillgångar och skulder, såframt icke annorlunda
överenskommes.
10 kap.

Särskilda stadganden.

71 §.
Utöver vad i 58 § 2 mom. är stadgat skall
socialstyrelsen eller länsstyrelsen, när även
~ndra i denna lag avsedda ärenden avgöres,
iakttaga social- och hälsovårdsministeriets allmänna föreskrifter.
72 §.
. V erbam~ets1enhet för specialomsorger får
icke tagas 1 bruk innan länsstyrelsen godkänt
den för dess ändamål.

73 §.
Har annat icke avtalats, bestämmes medlemskommunernas andelar i kommunalförbunds för
spedaldrstrikt tillgångar och ansvar för ~es·s
skulder i proportion till de andelar, med vilka
medlemskommunerna har deltagit i kommunalförbundets anläggningskostnader. Betalningsandelarna omvandlas dock i enlighet med vad
därom genom förordning närmare stadgas till
det penningvärde som råder vid den tidpunkt
då medlemskommunernas andelar bestämmes,
med beaktande av en skälig värdeminskning.
Då medlemskommun i kommunalförbund för
specialomsorgsdistrikt vid ändring av distriktsindelningen för specialomsorgerna överföres
till annat specialornsorgsdistrikt, skall det överlåtande kommunalförbundet till det mottagande kommunalförbundet erlägga en ersättning
för kommunens andel i kommunalförbundets
tillgångar med avdrag för skulderna.

74 §.
Angående kompetens för tjänster hos kommunalförbund för speda1omsorgsdistri~t kan
stadgas genom förordning.
75 §.
Kommunalförbund för specia1omsorgsdistrikt
är skyldigt att för sin personal siamt för den
personal som i kommunerna inom dess område
handhar specialomsorgsuppgifter anordna fortbildning i den omfattning och på det sätt som i
den riksomfattande omsorgsplanen bestämmes.
Kommunalförbund är skyldigt att förordna i
dess tjänst anställd att deltaga i sådan av socialstyrelsen godkänd eller anordnad fortbildning,
som berör hans verksamhetsområde, på sätt i
den riksomfatta·nde omsorgsplanen bestämmes.

76 §.
Kommunaiförbunds för specialomsorgsdistrikt
eller kommuns som ordnar specialomsorger förtroendevalda och hos dessa anställda samt
andra som utför des·s uppdrag eller arbetar vid
dess verksamhetsenhet får icke utan tillstånd
av vederbörande person eller hans förmyndare
eller annan vårdnadshavare yppa enskild eller
familjs hemlighet som de på grund av sin ställning eller sitt uppdrag fått kännedom om. Detsamma gäller den som står i motsvarande förhållande till annan än kommunal verksamhetsenhet för spedalomsorger.
Vad i 1 mom. är stadgat utgör icke hinder
för yppandet av angelägenhet för den som på
tjänstens vägnar äger rätt att få kännedom
därom.
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77 §.
Den som bryter mot den i 76 § 1 mom.
stadgade tystnadsplikten skall, om icke strängare
straff för gärningen är stadgat i annan lag,
för brott mot i lagen angående specialomsorger
om utvecklingsstörda stadgad tystnadspli!et dömas till böter eller till fängelse i högst sex
månader.
Allmän åklagare får icke väcka åtal för gärning som avses i 1 mom., om ej målsäganden
anmält gärningen till åtal.
78 §.
Den som bereder specialomsorger är skyldig
att på anhållan bereda den som meddelas specialomsorger, hans förmyndare eller annan vårdnadshavare tillfälle att taga del av det för vederbörande uppgjorda specialomsorgsprogrammet och andra handlingar som eljest berör honom, hans tillstånd eller hans vård, i tillämpliga delar med iakttagande av vad om utlämnande av handling till påseende stadgas i lagen
om allmänna handlingars offentlighet (83/51).
Den som omsorgerna gäller och hans förmyndare eller annan vårdnadshavare har även
rätt att under samma förutsättningar erhålla
sådana avskrifter av handlingar som han behöver.
79 §.
Den som bereder specialomsorger är skyldig
att angående sin verksamhet lämna statens myndigheter de uppgifter och utredningar om sin
verksamhet, som dessa finner nödiga, likväl
med iakttagande av vad i annan lag är stadgat
om tystnadsplikt.
Kommun som bereder specialomsorger samt
i 16 § avsedd privat beredare av specialomsorger
är under samma förutsättningar skyldiga att
även till kommunalförbund för specialomsorgsdistri'kt lämna av detta nödigbefunna uppgifter
och utredningar.
80 §.
I socialnämnds beslut
ärenden som
avses i denna lag sökes ändring genom
besvär hos länsrätten inom 30 dagar från beslutets delfående. Besvärsskriften kan inom
nämnda tid även ingivas till nämnden, som
skall tills·tälla länsrätten skriften jämte sitt utlåtande.
Vad i 1 mom. är stadga,t tillämpas icke då i
lag eller förordning om ändrings1sökande är annorlunda stadgat eller sökande av ändring är
förbjudet, ej heller då beslut enligt kommunallagen kan understälfos kommunstyrelse eller
förbundsstyrelse för prövning.

nr 29/1977-78.
har en ändn helt ny
, i enlighet
;eras såsom
'.rrned, lik-

:amt föreslå
lelse måtte

:

;störda.

dgat
nstalt,
e special-

1977-78 Lt- Ls framst. nr 44 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1977-78 med
-~---- 1
.c".'amställning
. 1-1 __

1046

Nr 519

- -

-

1047

81 §.
83 §.
Om sökande av ändring i beslut av komBeslut av kommunalförbunds för specialommunalförbunds förbundsfullmäktige, förbunds- sorgsdistrrkt förbundsfullmäktige, förbundsstystyrelse, nämnd, direktion, gemensam direktion relse, nämnd, direktion, gemensam direktion,
eller ledargrupp för specialomsorger eller av ledargrupp för <Specialomsorger eller tjänsteannat kommunalt organ eller av tjänsteinne- innehavare kan verkställas innan det vunnit
havare skall iakttagas vad i kommunallagen laga kraft, på sätt i 146 § kommunallagen
stadgas, såframt av stadgandena i denna lag ej
stadgas. Utan hinder av nämnda stadgande
annat följer.
kan beslut verkställas oberoende av ändringsMed avvikelse från vad i 1 mom. är stad- sökande, såframt det till sin art är sådant, att
gat sökes i sådant beslut av ledargrupp för det skall verkställas utan dröjsmål, eller såframt
specialomsorger eller kommunal tjänsteinne- beslutets ikraftbringande med hänsyn dl spehavare, som rör meddelande av specialomsor- cialomsorgerna icke kan uppskjutas och nämnda
ger och upphörande av dem, samt i sådant organ har förordna•t att beslutet omedelbart
beslut av ledargrupp för specialomsorger, som skall verkställas.
rör meddelande av specialomsorger eller fortsättande av dem mot persons vilja, eller ock
84 §.
i sådant beslut av de ovannämnda eller socialOvan i 4 3 § avsedda avgifter och ersättningar
nämnden, som rör godkännande av individuellt får indrivas i utsökningsväg utan dom eller
specialomsorgsprogram, ändring genom besvär utslag i den ordning som är stadgad om indrivhos länsstyrelsen inom 30 dagar från beslutets ning av skatter och avgifter i utsökni1ngsväg.
delfående. Besvärsskrift kan inom sagda tid
även ingivas till ledargrupp för specialomsor85 §.
ger eller till socialnämnd, som skall tillställa
I avtal, som avses i 10-13 §§, 16 § 3
länsstyrelsen skriften jämte sitt utlåtande.
mom. samt i 5, 8 och 9 kap., kan intagas en
Med avvikdse från vad i 1 och 2 mom. bestämmelse om att av avtalet föranledda framstadgas får i beslut, som ledargrupp för spe- tida tvi'ster skal1 avgöras av skiljemän med
cialomsorger fattat med stöd av 33 § 1 mom., rakttagande i tillämpliga delar av vad i lagen
ändring icke sökas genom besvär.
om skiljemannaförfarande ( 46/28) är stadgat.
I 1 § lagen om forum i vissa förvaltnings82 §.
tvistemål ( 446/54) avsedd ansöbn angående
Ändrrng i beslut av statsrådet, social- och
ärende, som enligt 1 mom. skall avgöras av
hälsovårdsmini steriet, socials1tyrelsen samt länsskiljemän, får länsstyrelse icke upptaga till
rätt sökes i den ordning som är stadgad i
prövning, såframt motparten gör invändning
lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden
därom
innan han ingår i svaromål i huvud(154/50).
saken. Lämnas tvist, som anhängiggjorts vid
Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat
länsstyrelse, till skiljemäns avgörande, skall
sökes i beslut som fattats av länsstyrelsen med
länsstyrelsen lämna saken därhän.
stöd av 33 § 3 mom. och 38 § ändring genom besvär hos socialstyrelsen inom 30 dagar
86 §.
från beslutets delfående. Besvärsskrift kan
Närmare stadganden angående verkställiginom s·agda tid även inlämnas till länss.tyrelsen,
som skall tillställa socialstyrelsen skriften jämte het och tillämpning av denna lag utfärdas
genom förordning.
sitt utlåtande.
I beslut som socialstyre1sen fattat med stöd
87 §.
av 2 mom. samt länsstyrelsen med stöd av 36
Angående införandet av denna lag stadgas
§ får ändring icke sökas genom besvär.
särskilt.
1

Ni\dendal den 23 juni 1977.
Republikens President

URHO KEKKONEN

Minister Olavi Martikainen

---
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har en ändn helt ny
1; i enlighet
eras såsom
::rrned, 1 ik-

om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
Given i Nådenda1l den 23 juni 1977.

;amt föreslå
!lelse måtte

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
1 kap.

Ikraftträdandet.
1 §.
Lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519 /77) träder i kraft den 1 januari 1978. Genom densamma upphäves lagen den 7 mars 1958 om
psykiskt efterblivna ( 107 /58) jämte däri senare gjorda ändringar samt med stöd därav utfär-.
dade stadganden och bestämmelser, såframt ei
nedan annat stadgas.
Före ikraftträdandet av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda kan även
andra än i denna lag nämnda, för lagens verkställighet erforderliga åtgärder vidtagas.

2 kap.
Organiseringen av specialomsorgsförvaltningen.
2 §.
Bes lut om grundande av kommunalförbund
för specialomsorgsdistrikt fattas vid en ombudsstämma för distriktets kommuner.
Ombuclsstämman sammankallas första gången
vid en av social- och hälsovårdsministeriet
fastställd tidpunkt av den länsstyrelse ino1T1
vars område huvuddelen av distriktets befolkning har sin hemort.
En av länsstyrelsen förordnad person leder
ordet vid ombudsstämman tills ordförande och
viceordförande blivit valda för stämman.
1

3 §.
Beträffande rös,tetalet för kommuns representant vid ombudsstämman gäller vad i 18 §
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda i fråga om röstetal för medlemmar, som
representerar medlemskommun i kommunalforbunds förbundsfullmäktige, är stadgat.
Kommunalförbund for specialon1sorgsdistrikt
skall grunda,s och dess grundstadga underställas
länsstyrelsen för fastställelse inom en av socialoch hälsovårdsministeriet fastställd tid. Kommunalförbundet grundas och dess grundstadga
fastställes utan att över grundandet utarbetas
eller godkännes i kommunallagen avsedd plan.

4 §.
Specialomsorgsdistrikts reglemente och verksamhetsplan för specialomsorgerna för åren
1979-1983 ska'll underställas länsstyrelsen för
fastställelse inom en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd tid. fotill dess planen
fastställts bereder komnmnalförbundet för specialomsorgsdistriktet och annan kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger omsorger
i samma omfattning som innan Iagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
trätt i kraft.
Kommunalförbundet skaH även eljest skrida
till nödiga förberedande åtgärder för inledandet
av den i lagen angående specialomsorger om
utveckl'ingsstörda avsedda verbamheten den 1
januari 1978.
Innan reglemente och verksamhetsplan fastställes kan social- och hälsovårdsministeriet på
ansökan på förhand avgöra, vilka driftskostna-

;störda.
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der för personalen vid kommunalförbunds för
specialomsorgsdistrikt centralförvaltning som
kommer att godkännas såsom berättigande till
statsandel. Beslutet skall med bindande verkan
iakttagas då frågan om erläggande av statsandel senare behandlas.

5 §.
Inom specialomsorgsdistrikt belägna, i lagen
om psykiskt efterblivna avsedda kommunala anstalter för psykiskt efterblivna övergår i kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt ägo
och besittning den 1 januari 1978 eller därefter omedelbart då kommunalförbundet för
specialomsorgsdistriktet har grundats. Angående
gäldansvar, finansieringstillgångar och sådan
egendom, som icke bör anses nödvändig för
verksamheten vid verksamhetsenhet för specialomsorger, kan likväl överenskommas, att de
icke överföres.
Vad i 1 mom. är stadgat gäller dock icke
daghem, som kommun upprätthåller huvudsakligen för sitt eget behov.
Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan
statsrådet, om det finner det ändamålsenligt,
på förslag av socialstyrelsen berättiga kommun
som upprätthåller i lagen om psykiskt efterblivna avsedd annan anstalit för efterblivna än
daghem att fortfarande behålla anstalten i sin
ägo och besittning.
6 §.
Byggande, utvidgning och grundreparation av
samt grundanskaffning för ovan i 5 § 1 mom.
avsedd anstalt överföres, om åtgärden icke
slutförts den 1 januari 1978, att slutföras på
åtgärd av kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.
För ovan i 1 mom. avsedd åtgärd, angående
vilken vederbörande statsmyndighet godkänt
byggnads-, utvidgnings- eller anskaffningsprogram med stöd av stadganden som varit i
kraft före den 1 januari 1978, erlägges statsbidrag för anläggningskostnader, som föranledes
av arbetets och anskaffningarnas slutförande,
i enlighet med nämnda stadganden, såvida mellan staten och vederbörande kommuna'1förbund
för specialomsorgsdistr~kt ej annat av.talas.
Vad i 2 mom. är sagt gäller i tillämpliga delar även erläggande av s'taitsunderstöd för annan
i lagen om psykiskt efterblivna avsedd anstalt
för psykiskt efterblivna än sådan, som övertages av kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

7 §.
I lagen om psybslkt efterblivna avsedd annan än kommunal centralanstalt, vilken fungerar då lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda träder i kraft, kan fortsätta
sin verksamhet såsom en privat verksamhetsenhet för specialomsorger.
På framställning av den som upprätthåller
i 1 mom. avsedd verksamhetsenhet skall
de specialomsorger som beredes i enheten intagas i verksamhetsplanen för specialomsorger
i fråga om kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt, på vars område verksamhetsenheten ligger, till den del som verksamhetsenheten producerar tjänster åt komunerna eller
åt kommunalförbund.

8 §.
För ovan i 7 § 1 mom. avsedd priva1t verksamhetsenhets för specialomsorger driftskostnader, vilka förorsakas av genomförandet av godkänd verksamhetsplan för specialomsorger,
erlägges till dess upprätthållare statsandel på
sätt om statsandel för kommunalförbunds för
specia1omsorgsdistrikt driftskostnader i lagen
angående specialomsorger om utvecklingsstörda
och i denna lag stadgas.
Förutsättning för erläggande av statsandel
är dessutom, att den som upprätthåller privat
verksamhetsenhet för specialomsorger har:
1) ingått ett eller flera av länsstyrelsen
i verksamhetsenhetens förläggningslän godkända bestående avtal om producering av
tjänster åt kommunalförbund för specialomsorg1sdistrikt eller åt kommun; och
2) förbundit sig att omhänderha verkställigheten av godkänt specialomsorgsprogram för
samt undersökrning av de personer som anvisas av kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet.
9 §.
Intill dess i 7 § 2 mom. avsett kornrnunalförbund för specialomsorgsdistrikt grundats
och dess första verksamhetsplan fastställts, erlägges till upprätthållare av annan än kommunal centralanstalt, oberoende av ovan i 8 § stadgade förutsättningar, statsandel för driftskostnader, som föranledes av specialomsorger i den
omfattning de bereitts innan lagen angående
specialomsorger om uwecklingsstörda trätt i
kraft. Angående erläggande av statsandel gäller eljest i tillämpliga delar vad i 8 § är
stadgat.

Nr 520
10 §.
När statsandel med stöd av 8 eller 9 §
erlägges tiH privat verksamhetsenhet för specialomsorger, skall vederbörande kommun till den
som upprätthåller den privata verksamhetsenheten erlägga en av länsstyrdsen i det län,
där verksamhetsenheten är belägen, godkänd
betalningsandel för till statsandel berättigande
driftskostnader. Vid betalningsandelens fastställande beaktas såsom avdrag den kommunbestämda statsandel, som utgår efter det
i 6 § av den i 13 § nämnda lagen stadgat
belopp avdragits, samt avgifter och ersättningar vilka uppburits med stöd av 43 §
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och med iakttagande i övrigt i tilllämpliga delar av vad i 63 § av sistnämnda
lag är stadgat om medlemskommunernas betalningsandelar av kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet driftskostnader.
Kommun är ,skyldig att på s~n betalningsandel månatligen erlägga ett förskott, vars storlek fastställes av ovan i 1 mom. avsedd länsstyrelse. Förskottet beaktas när den slutliga betalningsandelen bestämmes. För de belopp, vilka
erlagts som betalningsandelar, är kommunen
icke berättigad att erhålla statsandel såsom för
driftskostnader för beredande av specialomsorger.
11 §.
Önskar i 7 § 1 mom. avsedd upprätthållare
av privat verksamhetsenhet för specialomsorger
ingå i 8 § 2 mom. 1 punkten avsett avtal
och avgiva i 2 punkten avsedd förbindelse, är
kommun, vilken med stöd av avtal som
träffats innan lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda trätt i kraft
har bruksrätt till de vårdplatser den reserverat i verksamhetsenheten, skyldig att överlåta på avtalet baserade rättigheter och skyldigheter i första hand till kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt i vilket
kommunen är medlem eller, såframt detta kommunalförbund icke önskar mottaga överlåtelsen,
till kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt på vars område verksamhetsenheten
ligger. Sistnämnda kommunalförbund är alltid
skyldigt att övertaga ansvaret för avtal som ingåtts även av andra än dess medlemskommuner.
Har ej annat avtalats, skall kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt, på vilket
i 1 mom. avsett avtal överförts, erlägga full
3 017700062R
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ersättning till kommunen för förlusten av
bruksrätten.
Är kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt och den som upprätthåller i 1 mom.
avsedd verksamhetsenhet vihliga att ingå avtal
om producering av tjänster, men kan angående avtalets detaljer enighet icke uppnås mellan
avtalsparterna, kan statsrådet, om parterna
underställer ärendet för dess avgörande, med
ett jämbördigt beaktande av båda avtalsparternas intressen, bestämma om villkoren för
produceringen av tjänsterna.

12 §.
Till kommunalförbund för specia1omsorgsdistrikt erlägges statsandel för be1opp som erlagts på basen av avtal om producering av
tjänster för verksamhetsenhets anläggningskostnader på sätt som i 52 § lagen angående specialomsorger om utveckliingss,törda angående
statsandel för gemensam verksamhetsenhet för
kommunalförbund för flera specialomsorgsdistrikt är stadgat.
Statsandel som avses i 1 mom. erlägges
icke för de ersättningar, vilka kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt i enlighet med
11 § 2 mom: erlagt till kommun, med undantag för den del av ersättningen, som motsvarar
av kommunen möjligen erlagt förskott på
verksamhetsenhets framtida anläggningskostnader.

----
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13 §.
Vad i lagen om vissa pensioner, som skall
betalas av statsmedel ( 382/ 69) stadgas angående person anställd hos sådan anstalt som
erhåller statsbidrag tillämpas fortfarande på
personer anställda hos privat verksamhetsenhet för specialomsorger, såframt sagda lag
tillämpars på dem när lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 'träder i kraft
och den som upprätthåller verksamhetsenheten
till statskontoret avgivit förbindelse om erläggande av pensionskostnaderna i enlighet med
den förstnämnda lagen.
Vad i 1 mom. stadgats om förbindelse iakttages icke, såframt för den privata verksamhetsenhetens för specialomsorger driftskostnader
erlägges statsandel med stöd av 8 eller 9 §.
14 §.
Annan än staten tillhörig, i lagen om psykiskt
efterblivna avsedd a11S'ta1t för psykiskt efterblivna, vilken önskar fortsätta sin verksamhet såsom i 16 § lagen angående special-
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omsorger om utvecldingsstörda avsedd verksamhetsenhet för specialomsorger, skall underställa
sitt reglemente länsstyrelsen för fastställelse
inom en av social- och hälsovårdsministeriet
fastställd tid.

För ersättningens bestämmande fastställer
statsrådet för kommun en skälig andel av
återanskaffningsvärdet av specialomsorgsplats
vid ovan i 1 rnom. avsedd tidpunkt.

15 §.

18 §.

Kommunalförbund, vars V'erksamhet upphör
då lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda träder i kraft på grund av att dess
anstalter med stöd av 5 § 1 mom. övergår t:illl
kommunalförbund för specialomsorgsdistriikt,
skall upplösas sencist under år 1979. J\1edel,
som möjligen kvarblir hos kommunaiförbundet
och som icke är nödvändiga för uppfyllandet av
kommunalförbundets eventuel1t åters1tående förbindelser, skall fördelas nidlan medlemskommunerna i överensstämmelse med de i kommunarförbundets grundstadga bestämda andelarna
för kommunerna.
Har kommunalförbundets upplösning icke
slutförts före utgången av år 1979, skall åtgärden vidtagas genom försorg av det kommunalförbund, till vilket det för upplösning
bestämda kommunalförbundets anstalter övergått.

Ovan i 17 § 3 mom. avsett återanskaHningsvärde av specialomsorgsplats justeras med fyra
procents årligt värdeavdrag för ettvart kalenderår under vilket specialomsorgsplatsen vid
anstalt eller del därav varit i användning före
den 31 december 19 77.
Har vid anstalt efter att specialomsorgsplats
tagits i bruk verkstälilts fullständig grundreparation, anses återanskaffningsvärdet av annan
än ny omsorgsplats vid tidpunkten för ibruktagandet efter grundreparationen dock vara 60
procent av det med stöd av 17 § 3 mom. fastställda värdet, och värdeminskningarna enligt 1
mom. beräknas end:::st för tiden efter det nya
ibruktagandet.
Värdet av specialomsorgsplats som är i användning vid ovan i 16 § nämnd tidpunkt, oavsett dess användningsålder, anses dock vara 20
procent av det med stöd av 17 § 3 mom.
fastställda värdet.

3 kap.
Avskaffande av den kommunbestämda
fördelningen av specialomsorgsplatser.

16 §.
Den kommunbestämda fördelningen av specia1omsorgsplatser såsom grund för kommuners
andelar i kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenheter upphör att
gälla den l januari 1978.
17 §.
Kommunalförbund för specialornsorgsdistrikt
skall, såframt annorlunda icke överenskommes,
utgiva ersättning till kommun för dess vid ovan
i 16 § nämnd tidpunkt ägda andel i anläggningstillgångar, vilka övergår till kommunalförbundet för specialomsorgscbtriktet, minskad
med den skuldandel som övergår på kommuncilförbundet.
Ersättningen beräknas på basen av anta1et
specialomsorgsplatser som kommunen vid ovan
i 1 mom. avsedd tidpunkt innehaft i de anstalter som övergår till kommunalförbundet, med
beaktande likväl av endast de specialomsorgsplatser, som befunnit sig i överlåtande kommuns eller kommunalförbunds egna utrymmen.

19 §.
Ersättningar, som kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt är skyldigt att erlägga til!l
kommunerna, kvatblir som lån hos kommunalförbundet.
Lånet betalas under tio års tid, räknat från
ingången av det kalenderår som närmast följer efter det år då lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda träder i kraft,
i lika stota annuiteter. Beloppet för annuitet,
på lånet: räntan 'medräknad, är 15 procent av
lånets ursprungliga belopp.
Ansvaret för anskaffningen av de för annuiteternas betalning erforderliga medlen fördelas
årligen mellan medlemskomrnunerna i komnmnalförbundet för specialomsorgsdistriktet i proportion till den omfattning, i vilken medlemskommunernas invånare under det föregående
kalenderåret begagnat de av kommunalfi.srbundets verksamhetsenheter, för vilkas del ersättningar erlägges. Vid bestämmande av begagnandet jämställes besöksgånger med bruksdagar.
20 §.
Till kommun, vars i 19 § 3 mom. avsedda
betalningsandelar överstiger det totala beloppet
av dess årligen av ett eller flera kommunal-

förbund för specialomsorgsdistrikt erhållna i
19 § 2 mom. åsyftade annuiteter, kan för
nämnda skillrn:d erläggas statsunderstöcl enligt
följande:
Kommuns
bärkraftsklass
1
2
3
4
5

Statsunderstöd
procent

75
60
45

30
15

Oberoende av bärkraftsklassen erlägges till
kommun i räntestöd av statens medel 50 procent under tio års tid för de lån som kommunen upptagit för finansiering av ovan i 1 mom.
avsedd skillnad, minskad med eventuellt utgående statsunderstödsbelopp.
Storleken av den ränta, vilken kreditanstalt
uppbär av kommun för lån som avses i 2 mom.,
får vara av högst samma storlek som den
ränta kreditanstalten vid respektive tidpunkt
tillämpar vid krediter för motsvarande än&.tmål.
Allmänna villkor för räntestödslån fastställes
vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.
21 §.
Kornmunalförbund för specialomsorgsdistrikt
är skyldigt att ingå i 11 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsett avtal
med kommunalförbuncl för sådant specialomsorgsdistrikt, vars medlemskommun vid lagens
ikraftträdande ägt en till förstnämnda kommunalförbund med stöd av 5 § överförd anstalt
eller varit medlem i kommunalförbund som
upprätthållit dylik anstalt. Skyldighetens omfattning bestämmes i proportion till de specialomsorgsplatser som kommunen ägt eller reserverat innan lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda träder i kraft.
Ovan i 1 mom. avsedd skyldighet har kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt under
tio års tid räknat från den tidpunkt när lagen
angående specialomsorger om utvecklingsstörda
träder i kraft. Av särskilda orsaker kan socialoch hälsovårdsministeriet bevilja förlängning av
sagda skyldighet eller bestämma, att den skall
upphöra tidigare.
Kan i l mom. avsett avtal icke fås till stånd,
kan statsrådet på förslag av socialstyrelsen
bestämma om inledande av samarbete och,
med jämbördigt beaktande av kommunalför-

-

1 ----

.

1U51

hundens för specialomsorgsdistrikt intressen,
utfärda erforderliga bestämmelser om villkoren
för samarbetet.
22 §.
Bruksrätt, som kommun, vilken icke hör
till specialomsorgsdisttiktet, har på andra
grunder än såsom medlem i vederbörande kommunalförbund eller som annat kommunalförbund med stöd av avtal eller eljest har i anstalt, vilken övergår till kommunalförbund för
speciialomsorgsdistrikt, upphör den 1 januari

1978.
Har kommun eller kommunalförbund, som
enligt 1 mom. förlorar sin bruksrätt, för att
erhålla sagda rätt utgivit en ersättning för anstaltens anlä!!fSningskostnader, skall kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet till komm:unen eller kommunalförbundet för förlusten
av bruksrätten utgiva en ersättning enligt det
värde som med iakttagande av stadgandena i
17 och 18 §§ i tillämpliga delar bestämmes i
proportion till i vilken mån kommunen deltagit
i anstaltens anläggningskostnader.
Ovan i 2 mom. avsedd ersättning uppbäres
bos den kommun eller medlemskommunerna
i det kommunalförbund, som överlåtit anstalten, i proportion till de andelar de innehaft
i anstalten.
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4 kap.
Särskilda stadganden.
23 §.
Beträffande kommun etler kommunalförbund,
vars anstalter med stöd av 5 § 1 mom. övergår
till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt, får i beslut av kommunens fullmäktige
och styrelse eller förbundsfullmäiktige och förbundsstyrelse, som fattats under tiden mellan
stiftandet av denna lag och ikraftträdandet av
lagen angående specia1omsorger om utvecklingsstörda, ändring sökas även på den grund att
beslutet s'trider mot lagen angående specialomsorger om utvecklings1störda e11er att beslutet
rör ärende, vars avgörande skall anses ankomma på kommunalförbunds för specialomsorgsclisitrikt myndigheter. Besvärsrätt har överlåtande kommun eller kommunalförbunds medlemskommun och till ko111munalförbundet för
specialomsorgsdistriktc:t hörande kommun samt
kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt
förbundsstyrelse.
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24 §.
Vid bestämmandet av sitatsandel och medlemskommunernas betalningsandelar i kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt utgifter
för år 1978 beaktas även kostnader, som föranletts av de i 2 § avsedda kommunernas ombudsstämma och av kommunalförbundets för
specialomsorgsdistriktet verksamhet före år
1978.

25 §.
Kommunalförbund för specia:lomsorgsdisitri'kt
är skyldigt att mottaga statlig verksamhetsenhet för spedalomsorger eller del därav, såframt
statsrådet ansfä det av särskilda skäl vara nödigt för ett ändamålsenligt beredande av specilomsorger.
Under föruts1ä vtningar som st:adgas i 1 mom.
är kommunalförbund för speda1omsowsdistrikt
ytterligare skyldigt att mottaga äv;n sådan
kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger eller del därav, som med stöd av denna
lag icke övergår till sagda kommunalförbund,
samt privat verksamhetsenhet för specialomsorger.
Förutsättning för ovan i 2 mom. avsedda
överlåtelser är dessutom, att verksamhetsenhetens ägare samtycker till överlåtelsen.
1

26 §.
Då i 25 § avsedd verksamhetsenhet för specialomsorger efiler del därav överlåtes i kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt äo-o
och besittning, skall kommunalförbundet, ;åframt statsrådet för statlig verksamhetsenhet
eller del därav icke annorlunda bestämmer eller
mellan parterna annorlunda avtalas, till överlåtaren betala en ersättning för värdet av den
egendom som skall överlåtas, likvä:l i fråga
om ovan i 25 § 1 mom. avsedd verksamhetsenhet eller del därav minskad med beloppet av
den stats andel, som enligt 48 och 50 § § lao-en
angående specialomsorger om utvecklingsstö~da
skuJ!1e utgå för ifrågavarande anfäggningskostnader, samt i fråga om ovan i 25 § 2 mom.
avsedd verksamhetsenhet eller del därav
med den proportionella andelen av den
statsandel eller det statsunderstöd, som för anläggningskostnader av verksamhetsenhet eller
del därav möjligen har erlagts.
27 §.
Värdet av den egendom som enligt 26 § skall
överlåtas fastställes och den ersättning som skall
erläggas bestämmes, såframt därom ej kan över-
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enskommas, av en kommission, i vilken motvagaren och överlåtaren vardera utser två medlemmar och suppleanter för dem. Kommissionen väljer utanför sig ordförande och suppleant för honom. Kan om ordförande och hans
suppleant ej överenskommas, förordnas dessa
av länsstyrelsen i fråga om verksamhetens förläggningsort. Statens medlem i kommissionen
utses av social- och hälsovårdsministeriet.
I beslut av kommissionen får ändring sökas
genom besvär hos länsistyrelsen inom 30 dagar
från delfåendet.
För kostnader förorsakade av ovan i 26 §
avsedda ersättningar, vilka föranledes av ovan
i 25 § 1 mom. åsyftade överlåtelser erlägges
icke statsandel.
'
28 §.
Vad i 24 och 25 § § lagen om stats andelar
och -underntöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat iakttages i tillämpliga delar
även i fråga om ovan i 14 § avsedd anstalt för
srnnes slöa, som icke fortsärter sin verksamhet
såsom i 16 § Lagen angående specialomsorger
om utvecklings'S1törda avsedd privat verksamhetsenhet.
Med avvikelse från vad i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och
kommunalförbund är stadgat skall till staten
icke återbäras den pwportionella andel av anstaltens värde, vilken motsvarar statsandelen
eller -understödet, med anledning av att anstalten med stöd av 5 § övergår eller mot ovan i
26 § stadgad ersättning överlåtes i kommunalförbundets för specialomsorgsdistrikt ägo.
1

1

29 §.
Angående ordnandet av personalens stä:llning
v_id ansitalt eller verksamhetsenhet, som övergått
till kommunalförbund för specialomsoro-sdis trikt, stadgas särskilt.
"

30 §.
. Utan hinder av vad i Lagen angående spe01a1omsorger om utvecklingsstörda och i denna
lag stadgas erlägges till i 7 § lagen om psyikiskt
efterblivna avsett samfund, som upprätthållit
kommunal anstalt för psykiskt efterblivna, efter
anstaltens indragning fortfarande statsandel för
pensioner enligt samma grunder som före indragningen.
Ovan i 1 mom. avsedd s ratsandel betalas på
basen av redovisning över pensionsutgiftema
kalenderårsvis i efterskott. Redovisningen skall
göras före utgången av nästföljande april må-

11 ad

efter redovisningsåret vid äventyr att statsandelen är förverkad, såframt giltig orsak till
dröjsmålet ej visas.

31 §.
Stadgandena i 28 och 29 §§ lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda tillämpas
på barn som redan fullgör sin i folkskollagen
( 24 7 / 57) stadgade läroplikt samt på sådana
barn, vilkas läroplikt börjar år 1978 eller därefter. För den som med stöd av folkskollagen
före ikraftträdandet av förstnämnda lag befriats
från läroplikt och som icke uppnått för läropliktens fullgörande erforderlig kunskaps- och
färdighetsgrad skall, såframt han själv eller hans
förmyndare eller annan vårdnadshavare det
önskar, ordnas i 28 och 29 §§ avsedd undervisning oberoende av om vederbörande ännu
är i läropliktsåldern.
32 §.
På anordnande av förvaltningen för det i 6 §
4 mom. lagen angående specialomsorger om ut-

~
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vecklingsstörda avsedda kommunalförbundet för
specialomsorger och på kommunalförbundet i
övrigt tillämpas vad i denna lag stadgas om
kommun alfötbund för specialomsorgsdistrikt.
Ovan i 2 § 2 mom. avsedd ombudsstämma
samma!Jlkallas likväl av länsstyrelsen i Åbo och
Björneborgs län. Röstetalet för kommuns ombud vid ombudsstämman bestämmes enligt
kommunens svenskspråkiga befolknings invånarantal på basen av den senast verkställda
folkräkningen i hela landet i övrigt med iakttagande av vad i 3 § 1 mom. är stadgat. I kommunalförbundets för specialomsorger ägo och
besittning överföres i enlighet med 5 § de
kommunala anstalter för psykiskt efterblivna
i kommunalf örbundets medlemskommuner, där
specialomsorger beredes huvudsakligen för den
svenskspråkiga befolkningen.
33 §.
Närmare stadganden om verkställighet och
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov
genom förordning.
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Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN
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mun eller kommunalförbund. Såsom ~rnmmt;sinnessjukhus anses även spec1~lavde1ningar för sinnessjuka vid kommunala Sjukhus.
Vid dylika avdelningar iakttages. i fråga om
intagning av patienter för observat10n. oc!1 vard,
meddelad sinnessjukvård och utsknv111ng_ av
patienter såframt annat icke uttryckligen
stadgas, 'vad om kommunala sinnessjukhus är
stadgat.
. ...
För undersökning och t1llfalhg
av smnessjuka och av p_ersoner son;i li:=Ja ~ v mentala
störningar kunna mom vardd1stnkt ~mna_~ koi::imunala mottaaningsstationer, om vilka ar gallande vad o::i kommunala sinnessjukhus är
stadgat.
Förutom i 1 mom. nämnda sinnessjukhus
·
· k var d v1'd kommunalfinnas f ör smnessiu
hem avdelningar för sinnessjuka. Sinnessjukhus
ocb avdelningar för sinnessjuka vid kommunalhem benämnas nedan vårdanstalter för sinnessjuka.
6 §.
Vårdanstalt för sinnessjuka kan anordna förebyggande vård för sinnessjukdomar o~~ an_?ra
mentala störningar samt verksamhet for_ fr.amjande av vård och rehabilitering .av ms1uknade, såsom poliklinisk mottagmng, natt-,
dag- och hemsjukvård, internatverksamhet o_c~
verksamhet för skyddat arbete och rehab~h
teringsverksamhet på olika. nivåer, _sam~ anlita
övriga vårdmetoder av dylik art vid sidan av
egentlig sjukhusvård.
.. .
Sinnessjuka och andra av mentala stornmgar
lidande personer kan beredas familjevård, som
är anordnad i anslutning till vårdanstalter.
Angående verksamheten vi~ ovan i ~ §
avsedda andra anstalter än privata smnessiukhus och avdelninaar för sinnessjuka vid kommunalhem bestän~mes närmare i den riksomfattande sjukvårdsplan, som ~vses i 6 a § I_agen
om kommunala allmänna s1uklms, och i de
verksamhetsplaner för ordnande av sjukvård,
som avses i 6 b § av nämnda lag.
På vårdanstalt för sinnessjuka få sinnessjuka eller personer med me~1~ala s tö-:!1inga.-: ic~ce
intagas innan anstalten blivit godkand for sitt
ändamål.
0
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Lag
om ändring av sinnessjuklagen.

0

0

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

I enlighet med riksdagens beslut
upphäves ll, 14, 23, 24, 26, 27, 29-31, 41 och 52 §§ samt 55 § 2 mom. sinnessjuklagen av den 2 maj 1952 (187/52),
ändras l, 4-6, ·8-10, 12, 13, 16-21, 25, 28, 32, 33-38, 40, 43, 56 och 57 §§ samt
underrubriken före 3 3 §,
av nämnda lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 augusti 1976
(747/76), 9 §delvis ändrad genom lag av den 18 juli 1975 (601/75), 28 §i nämnda lag av
den 27 augusti 1976, 33 § i lag av den 14 juli 1969 (495/69), 38 §delvis ändrad genom
nämnda lag av den 27 augusti 1976 och 43 § i nämnda lag av den 18 juli 1975, samt
fogas till lagen nya 7, 16 a, 17 a, 19 a, 20 a, 20 b, 21 a, 36 a, 36 b, 36 c, 53 och 57 a §§,
av nämnda lagrum 7 § i stället för motsvarande paragraf, som upphävts genom lag
av der.. 21 juni 1973 (537/73), och 53 § i stället för motsvarande paragraf, som upphävts genom nämnda lag av den 18 juli 1975, som följer:

1 §.
Sinnessjukvården anses i denna lag innefatta förebyggandet av sinnessjukdomar och andra
mentala störningar samt undersökning, vård
och rehabilitering av personer, vilka lida av
sinnessjukdomar och andra mentala störningar.

4 §.
I vaqe vårddistrikt finnas ett central- eller
annat sinnessjukhus samt en mentalvårdsbyrå.
Inom varje vårddistrikt skall finnas en ledande läkare för vårddistriktet. Har vårddistriiktet icke en tjänst som ledande läkare, förordna kommunalförbundets förbundsfullmäktige eller kommunens fullmäktige för deras
mandattid ledande läkare bland vårddistriktets
överläkare.
Angående ordnandet av universitetsundervisning i psykiatri i vårddistriktet kunna vederbörande kommunalförbund och högskola eller annan myndighet, som omhänderha utbildningen

av hälsovårdspersonal, särskilt överenskomma.
Kan överenskommelse icke nås, kan statsrådet,
såframt arrangemanget med tanke på ordnandet av utbildningsverksamheten är nödvändigt,
förordna om kommunalförbundets anstalters
användning för sagda ändamål samt om ersättande av härav föranledda kostnader.

5 §.
Förutom centralsinnessjukhus finnas för vården av sinnessjuka statliga sinnessjukhus. Dessutom kunna kommunala och privata sinnessjukhus finnas. Vid sinnessjukhusen kunna finnas
slutna avdelningar för sådana sinnessjuka och
av mentala störningar lidande personer, som
äro i behov av sluten anstaltsvård. Likaså kunna
såsom underavdelningar vid dessa anstalter inrättas särskilda arbetshem för sinnessjukvård
utom anstalt.
Med kommunalt sinnessjukhus avses i denna
lag sinnessjukhus, som upprätthålles av kom-

7 §.
Vid sinnessjukhus finnes en ansvarig l~ka
re, som i sista hand ansvarar för där giveri
sjukvård. För mentalvårdsbyrås verksamhet
ansvarar närmast den läkare, under vars ledning byrån arbetar. Avdelning för sinnessju-
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vid kommunalhem står under regelbunden
tillsyn av läkare vid vederbörande hälsovårdscentral.
Har familjevård anordnats i anslutning till
vårdanstalt för sinnessjuka, övervakas den av
anstaltens läkare.
8 §.
I sinnessjukhus som höra till vårddistr~~ct
skall varje tiH distriktet hörande kommun forfooa över så månaa vårdplatser som medi1
"'
b
cinalstyrelsen
bestämmer,
se.dan v_e derb"oranae
kommun och i fråga om s111ness1ukhus, soi~1
upprätthålles av kommunalförbl'.nd, vederborande kommunalförbund hörts i saken.
Medicinalstyrelsen kan dock berättiga tvåspråkia och av särskilda skäl även annan
b
l 1atser 1. ,:;m'
kommun
att förfoga över vårcp
nessjukhus som är beläget inom annat varddistrikt. Kommunen är härvid i angelägenheter,
vilka angå sinnes~jukhuset, medlem .. jä1!1väl
av det kommunaltörbund, som uppratthaller
detta sinnessjukhus.
9 §.
Kommunal vårdanstalt för sinnessjuka skall
ordna sinnessjukvård i första hand_ för .. person, vilken har i lagen om befolknmgsbocker
( 141/69) avsedd hemort i kommunen eller
i kommunalförbunds medlemskommun, såframt
av avtal som ingåtts med stöd av 3 mom. icke
annat följer.
.
Den som är i behov av brådskande sjukvård skall dock utan hinder av stadgandet i
1 mom. alltid intagas på vårdanstalt för sinnessjL1ka. Likaså kunna för u~dersö~ning. och
tillfällig vård på anstalt tör smnessiuka m~a
gas andra sinnessjuka och. av menta~a sto~
ningar lidande personer, vilka upp~~~Ua sig
i kommunen eller inom kommunalforbundets
område. Kommun eller kommunalförbund skall
vidtacra åtaärder för ordnande av sinnessjukvård
för a~nan° än i 1 mom. avsedd patient vid vederbörande kommuns eller kommunalförbunds
anstalt, om det med avseende på ordnandet
av sjukvården är ändamålsenligt och icke äventyrar patientens tillstånd.
Länsstyrelsen kan med kommun eller_ kommunalförbund träffa avtal om att patienter,
som enligt 12 § vårdas eller undersökas på
statligt sinnessjukhus, skola vårdas på c~ntral
sinnessjukhus eller annat kommunalt smnessjukhus. Kan ej avtal fås till stånd, kan social- och hälsovårdsministeriet förplikta kommunen eller kommunalförbundet att intaga såda-
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na patienter för vård på centralsinnessjukhus
eller annat kommunalt sinnessjukhus, i den
mån det är möjligt med beaktande av vårddistriktets eget behov. Av statens medel skall
till kommunen eller kommunalförbundet erläggas en ersättning som motsvarar hela beloppet av vårdkostnaderna för dessa patienter.
10 §.
Mentalvårdsbyrå skall på sitt område:
1 ) ordna och leda förebyggandet av sinnessjukdomar och övriga mentala störningar;
2) anordna mottagningar för undersökning
och givande av psykiatrisk öppen vård; samt
3) övervaka verksamheten vid andra kommunala vårdanstalter för sinnessjuka än vid
centralsinnessjukhusen, i fråga om avdelningarna för sinnessjuka vid kommunalhem dock
endast deras sjukvårdsverksamhet.
För handhavandet av ovan i 1 mom. 1 punkten nämnda uppgifter samt för vård och rehabilitering av ovan i 9 § 1 mom. avsedda sinnessjuka och av mentala störningar lidande personer kan mentalvårdsbyrå anordna natt-, dagoch hemsjukvårdsverksamhet, internatverksamhet och rehabiliteringsverksamhet av olika slag
samt annan verksamhet av dylikt slag och upprätthålla nödiga verksamhetsutrymmen härför
på sätt i den riksomfattande sjukvårdsplan, som
avses i 6 a § lagen om kommunala allmänna
sjukhus, och i de verksamhetsplaner, som avses
i 6 b av nämnda lag, närmare bestämmes.
Mentalvårdsbyrå kan med länsstyrelsens samtycke anförti·os uppgifter vid organiseringen
och övervakningen av familjevård, som sker i
anslutning till centralsinnessjukhus.
Mentalvårdsbyrå äger rätt att av vårdanstalt
för sinnessjuka erhålla för verksamheten nödicra
0
uppgifter.
12 §.
På statligt sinnessjukhus intagas till försvarseller gränsbevakningsväsendet hörande sinnessjuka eller av mentala störningar lidande personer, sinnessjuka eller av mentala störningar
lidande fångar eller andra personer, som äro
i statens omedelbara vård, samt personer, vilkas
sinnestillstånd i enlighet med 33 § skall undersökas på sinnessjukhus och vilka enligt 34 och
36 §§ skola vårdas på sådant, ävensom sådana
i statens tjänst eller befattning anställda
personer, som i enlighet med 25 § eller 28 §
2 mom. förordnats till sinnessjukhus för undersökning av sinnestillståndet eller att efter undersökningen vårdas där.

På sådana avdelningar vid statligt sinnessjukhus, som äro särskilt effektivt övervakade, in.
tagas sinnessjuka och av mentala störningar
lidande personer, vilka medicinalstyrelsen anser
särskilt farliga och svåra att sköta.
Om utrymmet det medgivet, kunna på statligt sinnessjukhus intagas även andra än i 1 och
2 mom. nämnda sinnessjuka och av mentala
störningar lidande personer.
13 §.
Med privat sinnessjukhus avses i denna lag
anstalt, som tillhör förening, bolag, stiftelse
eller annan med dem jämförlig sammanslutningeller enskild person.
Medicina1styrelsen bestämmer vi1.lika slag av
sinnessjuka och av mentala störningar lidande
personer som kunna intagas på ovan i 1 mom.
avsedda anstalter.
16 §.
Den som vill bli intagen på sinnessjukhus
för sjukvård skall förete förpassning vilken
grundar sig på en av läkare företagen undersökning.
Patient som är i brådskande behov av sinnessjukvård skall utan hinder av stadgandet i
1 mom. omedelbart intagas på sinnessjukhus.
Från ovan i 1 mom. avsett förfarande kan
avvikas i enlighet med vad därom genom
förordning stadgas.
Beslut om intagning av person på sjukhus
och hans utskrivning från sjukhuset fattas av
sinnessjukhusets ansvariga fakare eller, om i
reglemente så bestämmes, av annan läkare vid
sjukhuset, på vilken härvid skall tillämpas vad
om ansvarig läkare nedan stadgas.
16 a §.
Oberoende av sin vilja kan på sinnessjukhus
intagas endast person, av vavs uppförande eller
övriga omständigheter framgår, att han på
grund av sin ,sinnessjukdom är i behov av omedelbar sinnesjukvård eller är särskilt skadlig
för sig själv eller för andra.
För utredande av ovan i 1 mom. avsedda omständigheter skall vede!'börande, innan beslut
om hans intagande på sinnessjukhus för vård
fattas, med stöd av läkarutlåtande intagas på
sjukhuset för observation. Beslut om intagning
på sjukhuset för vård fattas efter observationen
på grundval av läkarutlåtandet och ett observationsutlåtande, som uppgöres på sjukhuset.
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Den som intagits för observation skall på
sjukhuset givas nödig vård under tiden för
observationen.
17 §.
Berättigad att avgiva i 16 a § 2 mom.
avsett läkarutlåtande är läkare vid hälsovårdscentral eller vid mentalvårdsbyrå eller annan
läkare, dock rcke läkare vid det sjukhus, på
vilket intagningen skall ske. Läkarutlåtandet
skall grunda sig på personlig undersökning,
som verkställts tidigast 10 dagar före intagningen för observation, och det skall innehålla
motiverat ställningstagande för att de i 16 a §
1 mom. avsedda förutsättningarna för personens intagning på sinnessjukhus oberoende av
hans vilja föreligga.
Ovan i 16 a § 2 mom. avsett observationsutlåtande avgives till sjukhusets ansvarige
läkare av den ,JJälkare som svarat för den för
observation intagna personens vård eller, såframt vid sjukhuset finnes endast en läkare,
av sjukhusets överskötare eller vederbörande
avdelningsskötare. Beslut om den för observation intagna personens intagning på sjukhuset för vård eller om hans utskrivning
från sjukhuset efter observationstidens utgång
fattas av sjukhusets ansvarige läkare. Denne
ävensom läkare eller skötare, som avgivit
läkarutlåtande eller observationsutlåtande, skall
vara ojävig på 'S'ätt i 13 kap. 1 § rättegångsbalken är stadgat om domarjäv.
Beslut om intaigning på sjukhus för vård
eller utskrivning från sjukhuset skall med stöd
av observationsutlåtandet fattas senast den
femte dagen räknat från den dag, då vederbörande intogs på sjukhuset för observation,
sistnämnda dag oräknad.
17 a §.
Ansvarig läkare vid hälsovårdscentral eller i
reglementet för folkhälsoarbetet bestämd annan läkare skall, sedan han fått vetskap om att
i 16 a § 1 mom. avsedd person vistas på
hälsovårdscentralens verksamhetsområde, vidtaga erforderliga åtgärder för dennes befordran till sinnessjukhus genom hälsovårdscentralens försorg och på dess bekostnad.
Föreståndare för statlig eller kommunal sluten anstalt samt i fråga om värnpliktig dennes till befälet hörande närmaste förman skola
ombesörja, att angående på anstalten intagen
4 Ol 7700062R
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eller värnpliktig i 16 a § 1 mom. avsedd person
införskaffas i 16 a § 2 mom. avsett läkarutlåtande och att vederbörande förpassas till
sinnessjukhus genom anstaltens försorg och på
dess bekostnad.
Då i 16 a § 1 mom. avsedd person påträffas eller uppgift om sådan erhål1es, skall
polisen därom underrätta i 1 mom. avsedd
hälsovårdscentral. I ytterst brådskande fall är
polisen dock skyldig att befordra personen till
hälsovårdscentralen.
18 §.
Den som intagits för observation eller vård
är skyldig att erlägga en genom förordning
stadgad ersättning för sitt uppehälle på mentalvårdsbyrå, kommunal vårdanstalt för sinnessjuka eller statligt sinnessjukhus. Har sådan
ersättning på den sinnessjukes eller den av
mental störning lidande personens vägnar erlagts av annan person eller på ovan i 17 a §
nämnd patients vägnar av den som upprätthåller vederbörande anstalt, äro dessa berättigade att erhålla ersättning av den som intagits för undersökning eller vård, försåvitt
den som erlägger betalningen icke jämlikt
åtagande i sista hand svarar för betalningen
eller denna enligt särskilda stadganden skall
erläggas av staten.
För läkarintyg och -utlåtanden, vilka icke
ans1uta sig t111 patientens vård, kan uppbäras
en genom förordning stadgad ersättning.
19 §.
Anser läkare vid hälsovårdscentral, mentalvårdsbyrå eller sinnessjukhus att vid transport av ovan i 16 a § 1 mom. avsedd person
till hälsovårdscentral, poliklin~k, mentalvårdsbyrå eller sjukhus på grund av den transpo:t.iterades våldsamhet eller av annan motsvarande orsak förutom en ledsagare med hälsovårdsutbildning erfordras även annan följeslagare,
är polisen skyldig att på fakarens begäran lämna bistånd vid transporten.
Förvars- och grä111sbeva1kningsväsendet skola
sörja för att personer, som äro anställda inom
dem eller som befinna sig i fångvårdsanstalts
vård och avses i 16 a §, bli transporterade till
vederbörande hälsovårdscentral, poliklinik, mentalvårdsbyrå eller sjukhus. Vid transporten bör
i mån av möjlighet iakttagas vad i 1 mom.
är stadgat om person med hälsovårdsutbildning.
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19 a §.
Då person, som oberoende av sin vilja intagits på ,s,innessjukhus för observation eller för
vård, överföres från ett sjukhus till ett annat,
kan han intagas på det sistnämnda sjukhuset
utan nytt läikarutlåtande e1I1er observationsutlåtande. Härvid räknas de i 17 § 1 och 3 mom.
avsedda fristerna från den dag då personen
ursprungligen intogs för observation på det
förstnämnda sjukhuset.
20 §.
Person som på egen begäran intagits på sinnessjukhus skall utskrivas från detta omedelbart sedan han anhållit därom.
Framgår vid observation, undersökning eller vård av person, som oberoende av sin
vilja intagits på sinnessjukhus, att i 16 a §
1 mom. avsedda förutsättningar saknas, skall
han utskrivas från sjukhuset omedelbart sedan
han anhållit därom.

tvångsinrättning förpassad farlig återfallsför.
brytare innan han blivit försatt i villkorlig
frihet från tvångsinrättningen, skall vederbörande myndighet på förhand underrättas
hans utskrivning från sjukhuset.
21 a §.
Vad i 16, 16 a, 17, 19 a, 20 a och 20 b §F
är stadgat tillämpas även i fråga om patient ;
som vårdas på sinnessjukavdelning vid kom-',
munalhem. Ovan i 16 a § 2 mom. avsett obser.;
vationsutlåtande avgives dock av läkare vid
hälsovårdscentral, och beslut om kvarhållande··.
på avdelningen eller utskrivning från densamma ;i
fattas av läkare vid mentalvårdsbyrå.
·.·~·
25 §.
Föreligger grundad orsak antaga, att tjänste··;;
man är sinnessjuk och till följd härav,'~;
oförmögen att sköta sina tjänsteåligganden,:*'%'
kan medicinalstyrelsen med stöd av skriftli
begäran vidtaga åtgärder för undersökning
av hans sinnestillstånd. Kan utredning om veder~1i
hörandes sinnestillstånd icke annars erhållas kan.;:
medicinalstyrdsen förordna om hans intag;nde:~
på sinnessjukhus för ~innesundersökning. Den/
som skall undersökas får på sagda grund kvar- ~.' ·
hållas på sinnessjukhuset högst 30 dagar.
Med tjänsteman avses i 1 mom. personer
som äro nämnda i 2 kap. 12 § strafflagen.
j'

20 a §.
Den som oberoende av sin vilja intagits
för vård på sinnessjukhus får kvarhållas för
vård i högst sex månader. Är han därefter
icke villig att med eget samtycke kvarbli på
sjukhuset och skall han icke i enlighet med
stadgandena i 20 § utskrivas från sjukhuset,
skall förefintligheten av de i 16 a § 1 mom.
avsedda förutsättningarna ånyo utredas genom
vid sjukhuset avgivet observationsutlåtande
28 §.
och genom beslut av sjukhusets ansvarige
Den
som
på
egen
begäran intagits på sin·
läkare angående kvarhållande på sjukhuset i
nessjukhus
för
undersökning
av sinnestillståndet,
enlighet med vad i 17 § 2 mom. stadgas. Ovan
skall
ofördröjligen
utskrivas
från sjukhuset, om
avsett beslut av ansvarig läkare skall fattas
han
det
yrkar.
Anser
emellertid
ansvarig fakare,
innan sexmånadersfristen för vederbörande
att i 16 a § 1 mom. avsedda förutsättningat
utlöper.
i fråga om sådan person föreligga, skola åtgäro
20 b §.
der vidtagas för vederbörandes intagning pa
Anser sjukhusets ansvarige läkare att i frå- sinnessjukhus för vård med iakttagande av
ga om sådan person, som i enlighet med 20 § ovan i 16 a och 17 § § stadgat förfarande.
borde utskrivas från sjukhuset, de i 16 a § 1
Vad i 1 mom. är stadgat skall även iakttagas,
mom. avsedda förutsättningarna föreligga, skola om ansvarig läkare vid sinnessjukhus anser att
åtgärder vidtagas för utredande av nämnda för- i 25 § nämnd tjänsteman uppfyller de i 16 a §
utsättningar genom observationsutlåtande och 1 mom. av;sedda villkoren.
den ansrvarige läkarens med stöd därav fattade
beslut på sätt i 17 § 2 mom. är stadgat. Den
32 §.
i nämnda paragrafs 3 mom. avsedda fristen
Kostnaderna för en på sinnessjukhus med'
räkna,s därvid från den dag, då yrkandet på stöd av 25 § utförd 1sinnesundersökn1ng erläg·.
utskrivning från sjukhuset framställdes.
gas av statens medel. Uppfyller den under·
sökte efter undersökningens slut de i 16 a § 1
21 §.
mom. stadgade villkoren eller kvarblir han;
Blir på sinnessjukhus intagen fånge återställd eljest för sinnessjukvård, skall i fråga om ho·
före strafftidens utgång eller tillfrisknar till nom iakttagas vad i 18 § är stadgat.
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C. Undersökning av en för brott åtalad persons
sinnestillstånd.

33 §.
Har domstol i enlighet med vad därom särskilt är stadgat förordnat om undersökning av
sinnestillståndet hos den som åtalats för brott,
skola handlingarna utan dröjsmål tillställas medicinalstyrelsen, som bestämmer var undersökningen skall verkställas och, om undersökningen utföres utanför s1innessjukhus, vem som ska11
utföra den.
Med avvikelse från vad ovan i detta kapitel stadgas kan person för undersökning av
sinnestillståndet intagas på sinnessjukhus och
kvarhållas där oberoende av sin vilja.
Undersökning av sinnestillstånd skall utföras och utlåtande om sinnestillstånd avgivas
till medicinalstyrelsen senast inom två månader från det unde11sökningen inleddes. Medicinalstyrelsen kan dock, om grundad ~rsak
föreligger, bevilja förlängning av undersökningstiden med högst två månader och av ytterst
vägande skäl med ytterligare två månader.
34 §.
Den som intagits på sinnessjukhus för undersökning av sinnestillståndet och 1som vid undersökningens slut enligt medicinalstyrelsens utlåtande ioke uppfyller de i 16 a § 1 mom. avsedda villkoren och som ej heller annars är i
behov av vård på sinnessjukhus, skall ofördröjlige utskrivas från 1sjutkhuset. Är det på grund
av den utförda undersökningen uppenbart, att
han ej uppfyller de i 16 a § 1 mom. avsedda
villkoren och att han ej heller eljest är i
behov av sinnessjukvård samt på särskilda skäl
även annars, kan ansvarig läkare vid vederbörande sjukhus med medicinalstyrelsens samtycke utskriva vederbörande från sjukhuset redan innan medicinalstyrelsens utlåtande avgivits. Är personen häktad eller hans frihet eljest på åtgärd av myndighet begränsad, skall
vederbörande myndighet på förhand underrättas om tidpunkten för utskrivningen.
Den som för undersökning av sinnestillståndet intagits på sinnessjukhus och som vid
undersökningens slut enligt medicinalstyrelsens
utlåtande icke uppfy1ler de i 16 a § 1 mom.
avsedda villkoren, men som eljest är i
behov av sinnessjukvård, skall ofördröjligen
utskrivas från sjukhuset sedan han anhållit därom. Är han häktad eller hans frihet eljest på åtgärd av myndighet begränsad, skall
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vederbörande myndighet på förhand underrättas om tidpunkten för utskrivningen.
Önskar vederbörande däremot erhålla sinnessjukvård, skall ansvarig läkare vidtaga erforderliga åtgärder för anordnande av vård.
För den som intagits på sinnessjukhus
för undersökning av sinnestillståndet och som
vid undersökningens slut enligt medicinalstyrelsens utlåtande uppfyller de i 16 a § 1 mom.
avsedda villlrnren, skall 1sinnessjukvård ordnas tills det mål åtalet avser blivit avgjort
genom laga krnft vunnet utslag. Konstaterar medicinalstyrelsen likväl på framställning
av ansvarig läkare innan domstolens utslag vunnit laga kraft, att vederbörande ej längre uppfyller de i 16 a § 1 mom. avsedda villkoren,
skall i fråga om honom, beroende på hans
aktuella behov av sinnessjukvård, iakttagas vad
1 och 2 mom. stadgas.

35 §.
Angående den som intagits på sinnessjukhus för undersökning av sinnestillståndet
och som vid undersökningens slut enligt medicinalstyrelsens utlåtande uppfyller de i 32 §
1 mom. lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda (519/77) avsedda villkoren,
skall på åtgärd av sjukhuset vederbörande
anstalt för specialomsorger underrättas, och på
den ankommer att tillse, att erforderliga specialomsorger ordnas tills det mål som åtalet
avser blivit avgjort genom laga kraft vunnet
utslag. Konstaterar socialstyrelsen likväl på
framställning av anstalten för specialomsorger
innan domstolens utslag vunnit laga kraft
att vederbörande icke längre uppfyller de i 32 §
1 mom. lagen angående 1specialomsorger om
utvecklingsstörda avsedda villkoren, skall i
fråga om honom, beroende på hans aiktuella
behov av specialomsorger, i tillämpliga delar
iakttagas vad i 34 § 1 eller 2 mom. stadgas.
36 §.
Den som genom laga kraft vunnet utslag av domstol på grund av sitt sinnestillstånd icke blivit dömd till straff och som
enligt medicinalstyrelsens utlåtande vid sinnesundersökningens slut icke uppfyllde de i 16 a §
1 mom. avsedda viUkoren, men som eljest är i
behov av sinnes1sjukvård, skall jämställas med
person som på egen begäran intages och !kvarhålles på sjukhus.
Den som genom faga kraft vunnet utslag
av domstol på grund av sitt sinnestillstånd
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icke blivit dömd till straff och som enligt medicinalstyrelsens utlåtande vid sinnesundersökningens slut uppfyllde de i 16 a § 1 mom.
avsedda villkoren jämställes, såframt han
fortfarande befinner sig på sinnessjukhus, med
person som oberoende av sin vilja skall intagas och kvarhållas på sjukhus, likväl så, att
ärende angående hans utskrivning från sjukhuset skall underställas medicinalstyrelsen för
avgörande.
Ovan i 35 § avsedd person, som av domstol genom laga kraft vunnet utslag på grund
av sitt sinnestillstånd icke dömts till straff,
jämställes med person som mot sin vilja är
föremål för specialomsorger. Upphörande meJ
specialomsorger skall dock underställas socia!styrelsen för avgörande.
36 a §.
Avstår domstol utan undersökning av sinnestillståndet eller i andra än i 36 § nämnda
fall på grund av vederbörande sinnestillstånd
från att döma honom till straff, kan domstolen
bringa frågan om hans behov av sinnessjuk
vård till utredning av medicinalstyrelsen. Domstolen kan samtidigt förordna att han skall
förvaras i fängelse eller annan sluten anstalt
tills medicinalstyrelsens beslut givits.
Är detta för utredning av någons behov av
sinnessjukvård nödvändigt, kan medicinalstyrelsen förordna att i 1 mom. avsedd person skall intagas på sinnessjukhus för undersökning av sinnestillståndet, dock för högst
30 dagar. Verkställigheten av medicinalstyrelsens beslut omhänderhas av länsstyrelsen.
36 b §.
Konstaterar medicinalstyrelsen, att i 36 a § 1
mom. avsedd person icke uppfyller de i 16 a
§ 1 mom. nämnda villkoren och ej heller eljest
är i behov av sjukvård, skall han ofördröjligen
utskrivas från sinnessjukhuset eller hans förvaring i fängelse eller annan sluten anstalt
upphöra. Uppfyller dock vederbörande de i 32
§ 1 mom. lagen angående specialomsorger om
utveoklingsstörda avsedda villkoren, skall beträffande honom iakttagas vad i 36 § 3 mom.
stadgas.
Konstaterar medicinalstyrelsen, att i 36 a §
1 mom. avsedd person icke uppfyller de i 16 a
§ 1 mom. avsedda villkoren, men likväl är i
behov av sjukvård, skall beträffande honom
iakttagas vad i 36 § 1 mom. stadgas.

1

,
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Konstaterar medicinalstyrelsen att i 36 a §
1 mom. avsedd person uppfyller de 16 a §
1 mom. avsedda villkoren, skall beträffande
honom iakttagas vad i 36 § 2 mom. stadgas.

36 c §.
Kostnaderna för ovan i 33-36 b §§ avsedd
undersökning av sinnestillståndet samt för dät-.
efter meddelad sinnessjukvård erläggas av
tens medel.
Kostnaderna för sinnessjukvård, som gives
person, vilken icke har i lagen om befolkningsböcker avsedd hemort i Finland, erläggas av statens medel. Den ersättning,
staten för dylik patient skall erlägga till den
som upprätthåller sinnessjukhuset, beräknas i
tillämpliga delar enligt de grunder om vilka
stadgas i 23 § lagen om kommunala allmänna
sjukhus.
37 §.
Den som intagits på sinnessjukhus ,..,h.~ ...,..,,,n,~"
av sin vilja får underkastas tvång endast i
mån sjukdomens behandling eller den .,;; .. ~,.~"'" ;
eller ock annan persons trygghet det oundgängligen kräver.
38 §.
Ansvarig läkare vid sinnessjukhus äger
att granska eller låta granska samt innehålla
på anstalten för observation eller vård inta-··
gen persons ankommande brev och andra försändelser, om ordning eller säkerhet ound~
gängligen anses påkalla detta eller om försän·
delsen förmodas innehålla ämnen, vilka begagnas i berusande syfte eller för annat liknande
ändamål.
Till länsstyrelse, medicinalstyrelsen, socialoch hälsovårdsministeriet, justitiekanslersämbe:
tet, riksdagens justitieombudsman och republikens president riktade försändelser samt dessa
myndigheters försändelser till person som befinner sig på anstalt skola likväl alltid frambefordras.
40 §.
Genom mentalvårdsbyrits försorg given vård
och skötsel samt intyg som ansluter sig till
vården äro avgiftsfria, såframt av stadgandena
i 18 § icke annat följer.
43 §.

För anläggningskostnader för mentalvår4sbyrå och annan kommunal vårdanstalt för sm-

nessjuka än avdelning för sinnessjuka vid komunalhem erlägges i statsandel 50 procent.
ro För driftskostnaderna för
':,årdtalt för sinnessjuka samt for mentalvardsb~~å erlägges •statsandel i enlighet med 25 §
l, 3, 4 och 5 mom. lagen ~m kom~:iunala
allmänna sjukhus. I kommunalf~~bund .ford:las
dock anläggningskostnaderna aven 1 fraga
oro andra patienter än patienter från medlemskommunerna vid beräknandet av statsandelen
på medlemsko~munerna,. såvida annorlunda
ej överenskomm:ts. Vad.. 1 lagen om kommunala allmänna Sjukhus ar stadgat ?m u~?er
söknings-, vård- och v~rdda?'.avgtfter .~ger
tillämpning på den avgift for uppe hallet,
som avses i denna lag. Såsom vardd~g
vid vårdanstalt för sinnessjuka oc~ vid
roentalvårdsbyrå betraktas bruksdagar Jor service som omfattat vederbörandes upphalle, o~h
såsom undersöknings- och vårdbesö~ andra an
såsom vårddagar rä:knade besök, vilka vederbörande avlagt på mottagning eller so.m någon
till anstaltens personal hörande gjort hos
honom.

k~mmunal

0

53 §.
Beslut av ansvarig läkare vid sinnes>Sjukhus
angående intagning för vård eller kvarhålla30~e
av patient på sjukhus oberoende av hans vilja
skall avfattas skriftligt.
Ändring i ovan i 1 mom. avsett. beslut sök~s
genom besvär hos länsrätten mom trettio
dagar från delfåendet.
Ancrående sökande av ändring i länsrättens
beslut" är stadgat särskilt.

56 §.
Avlägsnar sig den som enligt denna lag
intagits på sinnessjukhus oc~ som oberoen.1e
av sin vilja skall kvarhallas, .utan tiJstånd av ansvarig fäkare eller ~v e~ 1 regleme~
te bestämd annan läkare fran Sjukhuset, ~r
polisen på begäran. av n~mnde läkare s~yld~.g
att giva handräckning for personens aterforande till sjukhuset.

57 §.
Utskrives pers?n, s.om ~ör .under.sökning av
sinnestillståndet mtag1ts pa smnessjukhus och
som icke är häktad och vars frihet genom
åtcrärd av myndighet icke eljest är begränsad,
i de i 34 § avsedda fallen från sjukhuset,
skall detta om personen så önskar, ordna eller b~kosta hans resa till den i lagen
om befolkningsböcker avsedda hemo::ten.
Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas i fall s?m
avses i 35 § på anstalt som anordnar ,specialomsorger.
De kostnader, som i 1 och 2 mom. avsett
förfarande åsamkar sjukhus och anstalt so~
anordnar specialomsorger, inräknas i de till
statsandel berättigande driftskostnaderna.
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57 a §.
Stadgandena i denna lag ~aktta~as i tillämpliga delar även i fråga om >Smnessjukvar~, ~om
aives på sinnessjukhus för fångar och pa fang~årdsväsendets övriga psykiatriska vårdenheter
på sätt genom förordning närmare stadgas.
0

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister Olavi Martikainen

:igat
nstalt,
e special-

1977-78 Lt- Ls framst. nr 44 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1977-78 med
rramställning
landskapslag
1063
pecialomsorger
1 _ 1

1062

Nr 522
19 §.

---"--~~--1

----

stadganden i denna lag, vilka icke gälla köttbesiktning.

Har om annat djur genom förordning utfärdats i 1 mom. avsedda bestämmelser skola,
ifall genom förordning icke annat stadgas, i
fråga om köttet av dylikt djur iakttagas de

nr 29/1977-78.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Nåden dal den 23 juni 1977.

Republikens President

URHO KEKKONEN
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Lag
angående ändring av lagen om köttbesiktning.
Given i Nådendal den 23 juni 1977.

I enlighet med riksdagens beslut
mars 1960 om köttbesiktning ( 160 / 60) 4 § och 17 §
2 mom.,
av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 9 januari 1976 ( 8/76), samt
fogas till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 januari
1976, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:
ändras i lagen den 25

Jord- och skogsbruksminister Johannes Virolainen
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;störda.

4 §.
För köttbesiktning som utföres vid sådant
godkänt slakteri som kommun icke äger
finnas besiktningsveterinärer med tjänsten som
huvudsyssla eller bisyssla, vilka kunna vara
innehavare av statstjänst med grundlön, extraordinarie befattningshavare eller tillfälliga funktionärer. Besiktningsveterinär med grundlön
utnämnes samt extraordinarie och tillfällig besiktningsveterinär anställas av jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet bestämmer även,
vid vilka slakterier besiktningsveterinär skall
utföra köttbesiktning.
För köttbesiktning som skall utföras vid
godkänt kommunalt slakteri eller köttbesiktningsstation skall kommunen i sin anställning
ha nödigt antal besiktningsveterinärer, vilka,
med undantag av sådan i lagen om veterinärvård avsedd stads- eller kommunalveterinär som
utför besiktning vid köttbesiktningsstation, förordnas till sin uppgift av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet
kan, om skäl därtiH föreligger, återkalla förordnande som ministeriet givit i detta moment avsedd besiktningsveterinär.

Besiktningsveterinärer skola på förordnande
av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning deltaga i kompletteringskurser inom<~
sin bransch. Härav åsamkade kostnader erläggas
av statens medel på sätt som avtalats om
sättande av statstjänstemäns resekostnader.
17 §.
Med besiktningsbeslut missnöjd äger rätt
att inom fjorton dagar från det han fått
del av beslutet anföra besvär däröver hos ·
vederbörande länsstyrelse. Besvärsskriften och,
om den nedan i 3 mom. omförmälda expertnämnden besiktigat köttet, det vid sådan
besiktning förda protokollet skola senast före
klockan tolv den dag fatalietiden utgår inlämnas till hälsovårdsnämnden, som jämte
eget utlåtande utan dröjsmål skall insända
besvären till länsstyrelsen. Besvären handläggas
vid länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning.
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