Sosiaalipäivystyksen järjestäminen osana Pohjois-Savon sosiaalipäivystystä 1.1.2020
alkaen
PALVLTK 25.02.2020 § 21
192/05.00.00/2020

PALVLTK § 147 17.12.2019
Lapinlahden kunnanhallitus on 12.8.2019 päätöksellään § 141 vahvistanut
Lapinlahden kunnan siirtymisen osaksi Kuopion kaupungin hallinnoimaa
maakunnallista sosiaalipäivystysyksikköä. Jotta maakunnallinen
sosiaalipäivystysyksikkö (Pohjois-Savon sosiaalipäivystys) voisi toimia
lainmukaisesti, tulee kunnan delegoida sille päätösvalta sen toiminnan piiriin
kuuluvissa asioissa. Sosiaalipäivystäjällä tulee olla viranhaltijan toimivalta sekä
päätösoikeus.
Sosiaalipäivystyksen viranhaltijoilla tulee olla oikeus valmistella ja päättää
seuraavista asioista:
Lastensuojelun kiireellisistä sijoituksista ja sijaishuoltopaikoista, kiireellisen
sijoituksen lakkaamisesta ja kiireellisiin sijoituksiin mahdollisesti liittyvästä
yhteydenpidon rajoittamisesta sekä muista mahdollisesti tarvittavista
lastensuojelun avohuollon toimenpiteistä päivystykseen tulevien asiakkaiden
osalta.
Tehtävän anto virkavastuulla sosiaalipäivystäjälle koskee myös ns. aiemman
sosiaalihuoltolain 41 §:n tarkoittamia tilanteita sekä tilanteita, joissa
päihdehuoltolain 12§:n mukaisesti noudatetaan väkivaltaisuusperustetta
tahdonvastaisen päätöksen tekemisessä.
Lapinlahden kunta myöntää Pohjois-Savon sosiaalipäivystykselle oikeuden antaa
maksusitoumuksia kiireellisen avun tarpeessa (esimerkiksi kotimatkaa varten).
Kustannukset laskutetaan asiakkaan kotikunnalta.
Asiakkaita koskevien viranhaltijapäätösten osalta muutoksenhaku käsitellään
Lapinlahden kunnan omassa toimielimessä.
Kunnan tulee myös nimetä seurantaryhmään edustaja ja varaedustaja.
Liitteenä 4 sopimus Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Kuopion
kaupungin kanssa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 33 päättänyt, että Lapinlahden
kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutustenarviointi.
Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.
Valmistelija Sirpa Halmemies, puh 0404883312
Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön ehdotus
Lapinlahden palvelulautakunta hyväksyy liitteenä 4 olevan, sosiaalipäivystystä
koskevan, sopimuksen Kuopion kaupungin kanssa, samoin se myöntää
sosiaalipäivystyksen viranhaltijoille oikeuden valmistella ja päättää edellä
mainituista sosiaalipäivystyksen piiriin kuuluvista asioista.
Lapinlahden kunnan edustaja ja varaedustaja nimetään kokouksessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Halmemies, 040 488 3312,
sirpa.halmemies@lapinlahti.fi ja Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino
Huovinen, 040 488 3401, aino.huovinen@lapinlahti.fi

Palvelulautakunta on kokouksessaan 17.12.2019 §147 hyväksynyt
sosiaalipäivystystä koskevan sopimuksen Kuopion kaupungin kanssa.
Lapinlahden kunta on näin ollen siirtynyt Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen piiriin
1.1.2020 alkaen. Lapinlahden kunnan edustaja ja varaedustaja
sosiaalipäivystyksen seurantaryhmään on jäänyt kuitenkin nimeämättä.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Lapinlahden kunnan edustaja ja varaedustaja Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen
seurantaryhmään nimetään kokouksessa.

Päätös

Pohjois-Savon sosiaalipäivytyksen seurantaryhmään Lapinlahden kunnan
edustajaksi valittiin johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Halmemies ja varaedustajaksi
lautakunnan jäsen Jorma Rannio.

