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13.6.2022

Beaktandet av barnskyddskundernas rättssäkerhet när man ordnar och förverkligar familjevård – övervakningen kan inte utkontrakteras.
Med den här instruktionen påminner tillsynsmyndigheten, att
familjevårdens tjänster, liksom med barnskyddets andra tjänster, ska vara planmässiga och de ska grunda sig på beslut som
är överklagbara. Tillsynsansvaret som hör till tjänsteordnarens
lagsiftade ordningsskyldighet kan inte utkontrakteras till köptjänstproducent.
Kommuner och från och med 1.1.2023 välfärdsområden, ansvarar
enligt socialvårdslagen för tjänster som ordnas av socialvården.
Kommunen eller välfärdsområdet kan producera tjänster som hör till
deras ordningsansvar eller när lagen tillåter skaffa dem själv från
andra tjänsteproducenter baserat på avtal. Då kommunen eller välfärdsområdet skaffar lagstiftade tjänster från andra tjänsteproducenter, stannar det lagstadgade ordningsansvaret av tjänsten hos dem,
dit även tillsynsverksamheten för ordnade tjänster hör.
Till tillsynsmyndighetens kännedom har kommit, att köptjänstavtalet
mellan kommunen/samkommunen och privat familjevård för att producera utbildnings- och stödtjänster enligt familjevårdslagen 15 §
även kan innehålla villkor för att ge socialtjänster åt barnskyddets
kunder. I avtalet kan man till exempel förutsätta, att producenten av
privat familjevård diskuterar eller annars arbetar med barn som placerats i familjevård, eller gör annat kundarbete, som riktar sig mot
placerat barn eller dennes närstående människor. Man kan dessutom av familjevårdens producent kräva uppföljande, bedömande
och/eller övervakande verksamhet av familjevårdare.
Familjevårdens tjänster grundar sig på överklagbara beslut
Tillsynsmyndigheterna konstaterar, att socialvårdens kundarbete
som anskaffas från producenter och riktas till barn som placerats i
familjevård och dennes närstående är socialtjänst enligt socialvårdslagen (1301/2014) 14 §. Tillsynsmyndigheterna betonar, att givande
av socialtjänster som är på myndighetens ordningsansvar enligt lag
alltid grundar sig på myndighetens ändringsbara förvaltningsbeslut
som görs åt kunden. När man skaffar socialtjänster från en privat
tjänsteproducent ska kommunen eller välfärdsområdet säkerställa,
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att tjänster som anskaffas motsvarar den nivå, som förutsätts av den
egna tjänsteproducenten.
Tillsyn av familjevård kan inte utkontrakteras till köptjänstens producent
Barnen har rätt till särskilt skydd. Barnskyddets uppgift är att trygga
förverkligandet av barnens rättigheter och förstärka barnets rättssäkerhet. Barn som är i familjevård enligt barnskyddslagen har liksom
andra kunder inom socialvården rätt till god socialvård. Myndighetens uppgift som placerat barn i vård utom hemmet ska enligt familjevårdslagen 22 § och barnskyddslagen (417/2007) 79 § övervaka, att
utplaceringen i familjevård förverkligas enligt barnskyddslagen och
att barnet under utplaceringen får de tjänster och stödfunktioner som
det behöver. I kundens kundplan ska man anteckna stödtjänster/tjänsternas mål och förverklingssätt, som till exempel skaffandet
av tjänster från privata tjänsteproducenter i köptjänstsituation. Sådana tjänster kan vara till exempel vara socialtjänster enligt socialvårdslagens 14 § och stödtjänster enligt barnskyddslagens 36 §.
Tillsynsmyndigheterna betonar, att kommun eller välfärdsområde
som har utplacerat ett barn kan inte med köptjänst- eller annat avtal
kan överföra tillsynsskyldigheter för barnskydds- och familjevårdens
tjänster till privat tjänsteproducent. Tjänsteproducentens egenövervakning och rapportering ersätter inte tjänsteordnarens lagstadgade
tillsynsansvar.

Ytterligare information lämnas av:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Eero-Tapani Hynynen, överinspektör inom socialvården, tfn.
0295 016 064
Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Sanna Tahvanainen, överinspektör inom socialvården, tfn.
0295 016 709
Regionförvaltningsverket i Lappland:
Marjut Aikio, överinspektör inom socialvården, tfn. 0295 017 384
Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland:
Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 017
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Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Pia Lahtinen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 237
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 587
Valvira:
Päivi Vuorinen, advokat, tfn. 0295 209 402

