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Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, puh. 050-3950 331
Oulunkaaren kuntayhtymän hallintosäännön 62 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan tehtäviin sisältyvät sosiaalilainsäädännön edellyttämät sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät eli johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät.
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta on kokouksessaan 20.3.2019 § 41 käsitellyt sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman päivittämistä seuraavasti:
Lain yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta (603/1996) sekä asetuksen yksityisten
sosiaalipalveluiden valvonnasta (1208/1996) mukaan laissa tarkoitettujen palvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle, sekä sille kunnalle jossa palveluja annetaan. Kunnassa valvontaviranomaisena on sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen
määräämä viranhaltija. Palvelutuotantolautakunta on nimennyt 10.12.2014 93§ Oulunkaaren kuntayhtymän yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavaksi valvontaviranomaiseksi järjestämiskeskuksen suunnittelijan / erityisryhmien asumispalveluvastaavan
Satu Turkan. Lisäksi seurantaryhmään on nimetty terveyspalvelujohtaja, vanhuspalvelujohtaja, perhepalvelujohtaja ja seudullinen mielenterveystyön palveluesimies. Sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen nimeämiskäytäntöä ja seurantaryhmää on katsottu tarpeelliseksi päivittää lisääntyneiden valvonta-asioiden johdosta. Oulunkaaren kuntayhtymässä on lisäksi valmisteltu suunnitelmallisen sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamiseksi valvontasuunnitelma ohjaamaan valvonnan toteuttamista käytännössä.
Valvontasuunnitelmassa on määritelty valvonnan muodot ja vastuunjaot eri viranomaisten
osalta, valvonnannasta vastaavan valvontaviranomaisen tehtävät sekä kuvattu tarkastuskäyntien sisältöä. Valvontasuunnitelma liitteenä. Esitys (vs .pspj):
1) Palvelutuotantolautakunta nimeää sosiaalipalvelujen valvontaseurantaryhmään, vanhuspalvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, ja seudullinen mielenterveystyön palveluesimies sekä seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava sekä ylilääkäri. Seurantaryhmän puheenjohtajana ja koolle kutsujana toimii valvonnasta vastaava valvontaviranomainen.
2) kuntayhtymän johtajan nimeämään Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen.
3) Palvelutuotantolautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman.
Erityisesti valvontaan liittyvien viranomaistehtävien lisääntymisen vuoksi on tarpeen täsmentää perhe- ja sosiaalipalvelujen viranomaistehtäviin liittyvää työnjakoa siten, että kuntayhtymän yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavana viranomaisena toimii
perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja ja johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät sisällytetään Iin
palvelualueen perhepalvelujen palveluesimiehen tehtäviin. Johtavan sosiaalityöntekijän

varahenkilönä toimii perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja. Yksityisen sosiaalihuollon valvonnan
vastuuhenkilönä kuntayhtymässä aikaisemmin on toiminut järjestämiskeskuksen suunnittelija ja uudet järjestelyt huomioidaan työaikasuunnittelussa.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät
sisällytetään Iin palvelualueen perhepalvelujen esimiehen tehtäviin. Johtavan
sosiaalityöntekijän varahenkilönä toimii perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja. Kuntayhtymän
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavana viranomaisena toimii perhe- ja
sosiaalipalvelujohtaja. Tehtäväjärjestelyt ovat voimassa 31.12.2019 saakka.
Päätös:

Hyväksyttiin.

