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Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja pääosin tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut Pudasjärven kaupungille. Lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymä on tuottanut osana perhe- ja sosiaalipalveluja maahanmuuttajien kotouttamispalveluja. Kotoutumista koskevista palveluista määrätään kotoutumisen edistämistä koskevassa laissa.
Kuntien kotouttamistyötä ohjaa keskeisesti Laki kotouttamisen edistämisestä. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on
rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Laissa tarkoitetaan maahanmuuttajalla Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta
kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai
jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti.
Laissa kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista
kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja
kulttuurin ylläpitämiseen. Kotouttamisella tarkoitetaan puolestaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla.
Pudasjärven kaupungin aloitteesta kotoutumista tukevat palvelut halutaan erottaa lakisääteisistä sosiaalihuollon palveluista. Pudasjärven kaupungin kanssa on neuvoteltu maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottamisen siirtämisestä Oulunkaaren kuntayhtymältä Pudasjärven kaupungille.
Kotouttamispalvelujen siirto edellyttää Oulunkaaren kuntayhtymässä muutoksia maahanmuuttajille suunnatuissa kotouttamis- ja sosiaalipalvelujen sosiaaliohjaajien vakansseissa.
Oulunkaaren kuntayhtymässä maahanmuuttajille suunnatuissa kotouttamis- ja sosiaalipalveluissa on yksi sosiaaliohjaajan virka, yksi sosiaaliohjaajan toimi ja yksi perhetyöntekijän ja terveydenhoitajan (0,5 htv) työsopimussuhde. Sosiaaliohjaajan virka on tällä
hetkellä täyttämättä.
Kotouttamispalvelujen siirtyessä Pudasjärven kaupungille, sosiaaliohjaaja siirtyy liikkeenluovutuksella ns. vanhana työntekijänä Oulunkaaren kuntayhtymältä Pudasjärven kaupungin työsopimussuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Siirtymässä sovelletaan työsopimuslain
10 §:n säännöksiä. Siirtyvän työntekijän kanssa on pidetty yhteistoimintaa koskeva neuvottelu.
Täyttämättä oleva sosiaaliohjaajan virka Oulunkaaren kuntayhtymässä lakkautetaan. Per-

hetyöntekijä jää edelleen Oulunkaaren perhepalveluihin, koska perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua.
Muutoksen vaikutukset määrärahoihin on huomioitu vuoden 2020 talousarviovalmistelussa. Vaikutukset määrärahoihin kuvattu liitteessä 1.
Kotouttamispalvelut, jotka Pudasjärven kaupunki jatkossa järjestää ja tuottaa on kuvattu
liitteessä 2.
Maahanmuuttajien tarvitsemat lakisääteiset sosiaalihuollon palvelut tuotetaan jatkossakin
Oulunkaaren kuntayhtymästä.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää, että maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottaminen siirretään Oulunkaaren kuntayhtymältä Pudasjärven kaupungille 1.1.2020 lähtien. Työsopimussuhteinen sosiaaliohjaaja siirtyy 1.1.2020 alkaen liikkeenluovutuksella Pudasjärven
kaupungille. Muutoksen vaikutukset määrärahoihin ja kaupungille siirrettävien kotouttamispalvelujen palvelukuvaukset ovat liitteissä 1-2.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Liitteet 1 ja 2.

