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OSA I JOHDANTO
1 Luku Johdanto

Kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön, hallintosäännön ja tämän
toimintasäännön määräyksiä. Kuntayhtymän toiminta on jaettu palvelualueisiin, jotka ovat:
•
•
•

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Palvelualueiden lisäksi strateginen kehittäminen ja tukipalvelut palvelee koko kuntayhtymän toimintaa.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kuntayhtymän toiminta organisoidaan tarkemmin kuntayhtymän johtajan
päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja vahvistaa kuntayhtymän toimintasäännön, jossa
määritetään tarkemmin kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio sekä kunkin viranhaltijan päätösvalta
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisissa yksilöasioissa sekä muissa kyseisen viranhaltijan
tehtäviin kuuluvissa asioissa.
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OSA II HENKILÖSTÖORGANISAATIO
2 Luku Henkilöstöorganisaatio
1 § Palvelualueet
Kuntayhtymän toiminta on jaettu palvelualueisiin. Kuntayhtymään kuuluvat seuraavat palvelualueet:
o Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
o Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut
o Terveyspalvelut ja sairaanhoito
2 § Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue jakautuu Ikäihmisten seuraaviin vastuualueisiin ja tulosalueisiin:
o

o

Ikäihmisten palvelut (vastuualue)
o Kotona asumista tukevat palvelut
o Ympärivuorokautiset palvelut
Vammaisten palvelut
o Vammaissosiaalityö
o Päiväaikainen toiminta
o Asumispalvelut

3 § Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Terveyspalvelut ja sairaanhoito – palvelualue jakautuu seuraaviin vastuualueisiin ja tulosalueisiin:
o

Terveyspalvelut ja sairaanhoito
o Keskitetyt palvelut
o Avopalvelut
o Sairaalapalvelut

4 § Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualue
Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden
palvelualue jakautuu seuraaviin vastuualueisiin ja tulosalueisiin:
o Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut
o Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus
o Päihde- ja mielenterveyspalvelut
o Perhekeskuspalvelut
o Lastensuojelun palvelut
5 § Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut palvelevat koko kuntayhtymän toimintaa kuntayhtymän johtajan
alaisuudessa.
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Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut jakautuvat seuraaviin tulosyksiköihin:
o Tietohallintopalvelut
o Talouspalvelut
o Henkilöstöpalvelut
o Hankintapalvelut
o Viestintäpalvelut
o Hallinto- ja tukipalvelut
o Sisäiset integraatiopalvelut
o Ulkoiset integraatiopalvelut
o Tutkimus, kehittäminen ja innovaatio

OSA III Viranhaltijoiden päätösvalta
3 Luku Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut
6 § Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, tulosyksiköstä vastaava päällikkö
1. vastaa tulosyksikkönsä toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta
2. päättää tulosyksikkönsä osalta tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja
luovuttamisesta
3. päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista,
hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa
4. käyttää samaa päätösvaltaa, kuin alaisensa näiden ollessa poissa.
Edellinen koskee seuraavia tehtäviä: tulosyksiköstä vastaavat päälliköt; hankintapäällikkö,
viestintäpäällikkö, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö (tki).
7 § Hankintapäällikkö
1. päättää osallistumisesta hankinnan puitejärjestelyyn, varsinaiset hankintapäätökset tehdään
hallintosäännön hankintavaltuuksien mukaisesti.
8 § Hallintopäällikkö
1. päättää ravitsemuspalvelusopimuksista, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000 euroa, sekä
edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista. Kuntayhtymän johtaja tiedottaa yhtymähallitusta
hankinnoista ennen kilpailuttamista;
2. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.

Hallintosäännössä on määräykset seuraavien tulosyksiköiden johtajien toimivallasta; tietohallintojohtaja,
talous-ja hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, integraatiojohtaja (sisäinen), integraatiojohtaja (ulkoinen).
9 § Henkilöstöjohtaja
1. päättää viran ja työsuhteen nimikkeen muuttamisesta,
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2. menetettyjen ansioiden korvaamisesta, sekä
3. aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden
takaisinperinnästä ja mahdollisesta kohtuullistamisesta.
10 § Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, toimintayksiköstä vastaava esimies
1. vastaa toimintayksikkönsä toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta
2. päättää toimintayksikkönsä osalta tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja
luovuttamisesta.
3. päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista,
hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, joiden arvo on enintään 50.000 euroa
4. käyttää samaa päätösvaltaa kuin alaisensa näiden ollessa poissa.
Edellinen koskee seuraavia toimintayksiköstä vastaavia esimiehiä: asiakasohjauksen päällikkö,
laatupäällikkö ja tilahallintapäällikkö.
11 § Tilahallintapäällikkö
1. päättää kuntayhtymän käytössä olevien tilojen vuokrasopimuksista, pois lukien asiakkaille
vuokrattavat tilat, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000 euroa. Kuntayhtymän johtaja tiedottaa
yhtymähallitusta merkittävistä uusista vuokrasopimuksista.
2. päättää puhtaus- ja siivouspalvelupalvelusopimuksista ja milloin niiden arvo on enintään 6 000 000
euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista. Kuntayhtymän johtaja tiedottaa
yhtymähallitusta hankinnoista ennen kilpailuttamista
Lisäksi tässä toimintasäännössä määritellään toimivaltaa seuraaville tehtäville:
12 § Strategisen kehittämisen ja tukipalveluiden talouspäällikkö
1. päättää maksusuunnitelmien hyväksymisistä siltä osin, kun kyse on 3 000 euron tai
suuremmista saatavista tai maksusuunnitelman kesto on 3 kk tai pidempi
2. päättää käteiskassan perustamisesta ja kassan enimmäismäärän ja pohjakassan vahvistamisesta.
13 § Palvelualueiden talouspäällikkö
1. päättää asiakkaalta laskutetun asiakasmaksun perinnästä luopumisesta.
14 § Palveluesimies, talouspalvelut
1. päättää maksusuunnitelmien hyväksymisistä siltä osin, kun kyse on 1 000 euron mutta alle
3 000 euron saatavista ja maksusuunnitelman kesto on enintään 3 kk.
15 § Laskuttaja
1. päättää maksusuunnitelmien hyväksymisistä siltä osin, kun kyse on alle 1 000 euron saatavista ja
maksusuunnitelman kesto on enintään 3 kk.
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16 § Valvontakoordinaattori
1. vastaa osaltaan kuntayhtymän valvonnan viranomaistoiminnasta
2. päättää osaltaan valvontaan liittyvistä toimenpiteistä
3. valvontakoordinaattorilla on oikeus saada tiedoksi kuntayhtymän omia sosiaalihuollon yksiköitä
koskevat muistutukset, kantelut ja epäkohtailmoitukset.
17 § Palvelussuhdepäällikkö (toimintayksikön päällikkö)
1. Ammattiyhdistyskoulutuksista päättäminen
18 § Työhyvinvointipäällikkö (toimintayksikön päällikkö)
1. Ammattiyhdistyskoulutuksista päättäminen

OSA IV IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT
4 Luku Kotona asumista tukevat palvelut
19 § Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
1. hyväksyy ilmoituksen kotipalveluiden tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista ja antaa
lausunnon ilmoituksen varaisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta tulosalueensa palveluiden osalta
sekä myös silloin kun asia koskee useampaa kuin yhtä kuntayhtymän palvelualuetta;
2. päättää tulosalueen vahingonkorvausten myöntämisestä 10000 euroa asti;
3. päättää maksujen tai etuuksien takaisinperinnästä
4. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
5. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta
6. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä koordinoivilla esimiehillä ja esimiehillä on
20 § Koordinoiva esimies, ikääntyneiden sosiaalityö ja asiakasohjaus
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§)
2. päättää asiakkaan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
3. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen koko tulosyksikön osalta.
4. päättää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen asumispalvelun myöntämisestä yksilöllisin perustein, mikäli
asiakas ei täytä kuntayhtymähallituksen hyväksymiä myöntämisperusteita
5. päättää perhe-, omais- ja kotihoidon maksusitoumuksen antamisesta yksityisiin palveluihin,
muuhun kuntaan tai kuntayhtymään kuntalaisen palveluiden järjestämiseksi enintään yksilöllisen
palvelu- ja hoitosuunnitelman ajaksi.
6. päättää perhehoitajaksi hyväksymisestä
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7. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisillaan sosiaaliohjaajat, palveluohjaajat, asiakasvastaavat,
sairaanhoitajat tai vastaavat asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia ja omais- ja perhehoitoa
sekä veteraanipalveluja tekevät virkasuhteiset työntekijät on.
21 § Koordinoiva esimies, Kotona asumisen tukipalvelut
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§) kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
2. päättää asiakkaan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
3. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
4. päättää kotihoidon tukipalveluiden maksusitoumuksen antamisesta yksityisiin palveluihin, muuhun
kuntaan tai kuntayhtymään kuntalaisen palveluiden järjestämiseksi enintään yksilöllisen
hoitosuunnitelman ajaksi.
5. hyväksyy ja päättää kriteerien mukaisesti kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden
palvelusetelijärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat
6. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisuudessaan olevalla esimiehellä on.
22 § Koordinoiva esimies, Kotihoito
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§)
2. päättää asiakkaan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
3. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
4. päättää kotihoidon maksusitoumuksen antamisesta yksityisiin palveluihin, muuhun kuntaan tai
kuntayhtymään kuntalaisen palveluiden järjestämiseksi enintään yksilöllisen hoitosuunnitelman
ajaksi.
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisuudessaan olevilla kotihoidon esimiehillä on.
23 § Toimintayksikön esimies, Asiakasohjaus
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§)
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä kuntayhtymän maksuohjeen mukaisesta
asiakasmaksusta ja palvelusetelin arvosta
3. päättää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen asumispalvelun myöntämisestä yksilöllisin perustein, mikäli
asiakas ei täytä kuntayhtymähallituksen hyväksymiä myöntämisperusteita
4. päättää perhe-, omais- ja kotihoidon maksusitoumuksen antamisesta yksityisiin palveluihin,
muuhun kuntaan tai kuntayhtymään kuntalaisen palveluiden järjestämiseksi enintään yksilöllisen
palvelu- ja hoitosuunnitelman ajaksi.
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisillaan sosiaaliohjaajat, palveluohjaajat, asiakasvastaavat,
sairaanhoitajat tai vastaavat asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia ja omais- ja perhehoitoa
sekä veteraanipalveluja tekevät virkasuhteiset työntekijät on.
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24 § Toimintayksikön esimies, kotihoito
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§) kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä kuntayhtymän maksuohjeen mukaisesta
asiakasmaksusta ja palvelusetelin arvosta
3. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisellaan kotihoidon, tukipalvelujen, varahenkilöstön ja
päivätoiminnan henkilöstöllä on.
25 § Toimintayksikön esimies, varahenkilöstö, päivätoiminta ja tukipalvelut
1. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä kuntayhtymän maksuohjeen mukaisesta
asiakasmaksusta ja palvelusetelin arvosta
2. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä alaisellaan kotihoidon, tukipalvelujen, varahenkilöstön ja
päivätoiminnan henkilöstöllä on
26 § Virkasuhteinen sosiaalityöntekijä, kotona asumista tukevien palvelujen tulosalue
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§)
2. päättää sosiaalihuoltolain 46 §:n perusteella niistä sosiaalipalveluista, joilla turvataan erityistä
tukea tarvitsevan ikäihmisen välttämätön huolenpito, toimeentulo, terveys ja kehitys
3. päättää vanhuspalvelulain (2012/980 18 §) mukaisista iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien
sosiaalipalvelujen myöntämisestä.
4. päättää henkilökohtaisen budjetin asiakkuudesta ja budjetin suuruudesta kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
27 § Virkasuhteinen työntekijä, kotona asumista tukevat palvelut, asiakasohjaus, omais- ja perhehoito,
palvelutarpeen arviointi, rintamaveteraanipalvelut ja muistikoordinaatiotoiminta tulosyksikkö
(sosiaaliohjaajat, palveluohjaajat, asiakasvastaavat, sairaanhoitajat tai vastaavat asiakasohjausta ja
palvelutarpeen arviointia ja omais- ja perhehoitoa sekä rintamaveteraanipalveluja tekevät virkasuhteiset
työntekijät)
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§) kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä kuntayhtymän maksuohjeen mukaisesta
asiakasmaksusta ja palvelusetelin arvosta
3. päättää henkilökohtaisen budjetin asiakkuudesta ja budjetin suuruudesta kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
4. päättää ikääntyneiden omaishoidon tuen myöntämisestä, omaishoidon tuen palkkion
maksamisesta sekä omaishoidon tuen vapaapäivien sijaishoitajan hoitopalkkiosta
5. päättää asiakkaalle annettavasta ikäihmisten perhehoidosta
6. päättää ikääntyneiden palveluissa perhehoitajan ja perhehoitajan sijaisen
toimeksiantosopimuksesta sekä palkkioiden ja käynnistämiskorvauksen suuruudesta
7. päättää rintamaveteraaneille ja sotainvalideille myönnettävistä palveluista ja tukitoimista, mukaan
lukien kuntoutuspalvelut

14

28 § Virkasuhteinen työntekijä, kotona asumista tukevat palvelut, asiakasohjauksen SAS-koordinaatiota
tekevät virkasuhteiset työntekijät
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14§) kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti
2. päättää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen asumispalvelun myöntämisestä kuntayhtymän
myöntämisperusteiden mukaisesti

5 Luku Ympärivuorokautiset palvelut
29 § Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
1. päättää tulosalueen vahingonkorvausten myöntämisestä 10 000 euroa asti ja maksujen tai
etuuksien takaisinperinnästä.
2. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
3. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
4. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä koordinoivalla esimiehellä ja toimintayksikön esimiehellä
on
30 § Koordinoiva esimies, ympärivuorokautiset palvelut, omat palvelut
1. päättää asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä, (laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista)
2. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
3. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä toimintayksikön esimiehellä on.
31 § Koordinoiva esimies, ympärivuorokautiset palvelut, ostopalvelut
1. päättää asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä sekä palvelusetelin arvosta (laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)
2. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
3. päättää puitesopimuksen puitteissa olevan sosiaalihuollon asiakaskohtaisen sopimuksen
tekemisestä ja maksusitoumuksen antamisesta ympärivuorokautiseen hoitoon yksilöllisen
hoitosuunnitelman ajaksi.
4. päättää ikäihmisten asumispalveluiden palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä
palveluntuottajista
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä asumispalvelun ohjaajalla, asumispalvelukoordinaattorilla ja
asumispalvelujen tarkastajalla on.
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32 § Toimintayksikön esimies, ympärivuorokautiset palvelut
1. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä kuntayhtymän maksuohjeen mukaisesta
asiakasmaksusta
33 § Asumispalvelukoordinaattori, ympärivuorokautiset palvelut
1. päättää asiakkaan hoidon tarvetta vastaavasta sijoittumisesta asumispalveluihin/pitkäaikaiseen
laitoshoitoon/ ja tekee asiakaskohtaisen palvelupäätöksen
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä palvelusetelin arvosta (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
34 § Asumispalveluiden tarkastaja
1. päättää kotikuntalain mukaisesta asiakaskohtaisen sopimuksen tekemisestä
2. päättää asiakkaan hoidon tarpeen mukaisesta sijoittumisesta asumispalveluihin/pitkäaikaiseen
laitoshoitoon
3. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä palvelusetelin arvosta (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
4. päättää Kiljavan pitkäaikaishoidon maksusitoumuksista sekä palvelun myöntämisestä asiakkaalle

6 Luku Vammaispalvelut
35 § Vammaispalvelujen päällikkö
1. päättää palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä palveluntuottajista
2. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
3. päättää tulosalueen vahingonkorvausten myöntämisestä 10 000 euroon asti ja maksujen tai
etuuksien takaisinperinnästä
4. hyväksyy ilmoituksen kotipalveluiden tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista ja antaa
lausunnon ilmoituksen varaisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta
5. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
6. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mitä koordinoivalla esimiehellä, vammaissosiaalityön,
päiväaikaisen toiminnan ja asumispalvelujen esimiehillä on
36 § Koordinoiva esimies, vammaispalvelut, ostopalvelut
1. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä palvelusetelin arvosta (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
2. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
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3. päättää erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä (laki kehitysvammaisten erityishuollosta
(519/1977))
37 § Vammaissosiaalityön esimies
4. päättää erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä (laki kehitysvammaisten erityishuollosta
519/1977)
5. päättää kotikuntalain mukaisesta sijoittamisesta ja asiakaskohtaisen sopimuksen tekemisestä
6. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä palvelusetelin arvosta (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista)
7. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
8. antaa määräyksen päästä asiakkaan asuntoon tai muuhun olinpaikkaan huollon tarpeen
selvittämiseksi (sosiaalihuoltolaki 710/1982 41 §)
9. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mitä alaisellaan sosiaalityöntekijällä ja sosiaaliohjaajalla on
38 § Sosiaalityöntekijät
1. päättää vammaispalvelulain (380/1987) nojalla myönnettävistä palveluista ja tukitoimista
2. päättää kehitysvammahuoltoa (laki kehitysvammaisen erityishuollosta 519/1977) koskevien
palveluiden ja tukitoimien antamisesta
3. päättää vammaisten asiakkaiden osalta sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §: n mukaisista
sosiaalipalveluista
4. päättää sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 §:n perusteella niistä sosiaalipalveluista, joilla turvataan
erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai erityistä tukea tarvitsevan muun vammaisen asiakkaan
välttämätön huolenpito, toimeentulo, terveys ja kehitys
5. päättää rajoitustoimenpiteiden käytöstä siten, kuin laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää
42 l-n §
6. päättää perhehoitajien toimeksiantosopimuksesta sekä palkkioiden ja käynnistämiskorvauksen
suuruudesta perhehoitolaki (263/2015)
7. päättää henkilökohtaisen budjetin asiakkuudesta
8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mitä sosiaaliohjaajalla on
39 § Sosiaaliohjaaja
1. päättää erityishuolto-ohjelmassa mainittujen palvelujen osalta tarkentavat yksilöpäätökset lukuun
ottamatta pitkäaikaista, yli vuoden kestävää asumispalvelua, perhehoitoa ja laitoshoitoa
2. päättää kehitysvammahuollossa perittävistä asiakasmaksuista ja korvauksista kuntayhtymän
vahvistaman ohjeen mukaisesti
3. päättää seuraavista sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista sosiaalipalveluista: sosiaaliohjaus,
sosiaalinen kuntoutus, perhetyö ja liikkumista tukevat palvelut
4. päättää seuraavista vammaispalvelulain nojalla myönnettävistä palveluista ja tukitoimista:
kuljetuspalvelut, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen apu, lyhytaikainen asuminen, vähäiset
asunnonmuutostyöt, ylimääräiset vaatekustannukset, erityisravintokustannukset, tukihenkilö
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5. päättää omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesta omaishoidon tuesta alle 65- vuotiaiden
asiakkaiden osalta
6. päättää omaishoidontuen toimeksiantosopimuksista sekä sijaishoitajan kanssa tehtävästä
toimeksiantosopimuksesta
7. päättää henkilökohtaisen budjetin asiakkuudesta
8. päättää vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevien palvelujen myöntämisestä, työtoiminnasta
(710/1982 sosiaalihuoltolaki 27 d ja e §)
40 § Päiväaikaisen toiminnan esimies
1.
2.
3.
4.

päättää työ- ja päivätoimintakeskuksen asiakasvalinnoista
päättää työ- ja päivätoimintakeskuksen paikkojen myynnistä toiselle kunnalle
päättää työosuusrahasta
päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten rajoitustoimenpiteiden
käytöstä 42 f-n §

41 § Asumispalvelun ja tuetun asumisen esimies
1. päättää asumispalveluyksiköiden (oma toiminta) asiakasvalinnoista
2. päättää yksiköiden asiakaskohtaisen vuokrasopimuksen hyväksymisestä tai irtisanomisesta
3. päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten rajoitustoimenpiteiden
käytöstä asumispalveluyksiköissä (oma toiminta) 42 f-n §

OSA V TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO
7 Luku Keskitetyt palvelut
42 § Keskitetyt palvelut tulosalueen päällikkö
1. toimii terveydenhuoltolain 57 § mukaisena vastaavana lääkärinä johtamansa toiminnan osalta
2. vastaa tulosalueensa laadun seurannasta ja potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja koordinoi laatu- ja
potilasturvallisuutta yhdessä palvelualueiden johtajien, laatupäällikön ja Tepasan päälliköiden
kanssa kuntayhtymässä.
3. vastaa alueen seulontatoiminnasta
4. hyväksyy tulosalueensa maksusitoumukset
5. päättää keskitettyjen palvelujen asiakkaan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
6. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
7. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta johtamaansa toimintaan liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa
8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä keskitettyjen palvelujen koordinoivalla esimiehellä on.
9. päättää keskitettyjen palveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kuntayhtymä on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on
enintään 5000 euroa,;
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43 § Keskitettyjen palvelujen koordinoiva esimies
1. vastaa toimintayksiköidensä toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta
2. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä keskitettyjen palvelujen lähiesimiehellä on.
3. päättää keskitettyjen palveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kuntayhtymä on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on
enintään 500 euroa
44 § Lähiesimies
1. vastaa toimintayksiköidensä toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
2. lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumukset apuvälineisiin kohdistuen hyväksyy toimintayksikön
esimies erikseen sovituin eurorajoituksin
45 § Asiantuntijalääkäri
1. päättää tehtäviinsä kuuluvien maksusitoumuksien myöntämisestä
46 § Kuntoutuskoordinaattori
1. lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumukset apuvälineisiin kohdistuen hyväksyy toimintayksikön
esimies erikseen sovituin eurorajoituksin

8 Luku Avopalvelut
47 § Avopalvelujen päällikkö
1.
2.
3.
4.

toimii terveydenhuoltolain 57 § mukaisena vastaavana lääkärinä johtamansa toiminnan osalta
hyväksyy tulosalueensa maksusitoumukset
päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta johtamaansa toimintaan liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä avopalvelujen koordinoivalla hoitotyön esimiehellä on.
6. Käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä avopalvelujen ylilääkäreillä ja ylihammaslääkäreillä on.
7. päättää avopalveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kuntayhtymä
on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on enintään 5000
euroa,
48 § Koordinoiva hoitotyön esimies
1. vastaa toimintayksiköidensä toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
2. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä avopalvelujen lähiesimiehellä on.
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3. päättää avopalveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kuntayhtymä
on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on enintään 500 euroa,
49 § Avopalvelujen ylilääkäri /Ylihammaslääkäri
1. hyväksyy vastuullaan olevaan toimintaan liittyvät maksusitoumukset avopalvelujen päällikön
ohjeistuksen mukaisesti
2. vastaa vastuullaan olevaan toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta
3. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
4. hyväksyy alaistensa toimenpide- ynnä muut palkkiot.
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä esimiesvastuussa olevalla avopalvelujen lääkärillä
/hammaslääkäri on.
50 § Hoitotyön esimies
1. vastaa toimintayksikkönsä toimintaan kohdistuviin palautteisiin alaistensa osalta
51 § Lääkäri
1. kuntayhtymän palveluksessa oleva lääkäri päättää rajoitustoimenpiteiden käytöstä
erityishuollossa
2. kuntayhtymän virassa oleva tartuntatautilääkäri päättää yleisvaaralliseen tartuntatautiin
sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön määräämisestä olemaan poissa ansiotyöstä,
karanteeniin tai eristämisestä
3. päättää asiakaskohtaisen maksusitoumuksen myöntämisestä erikoislääkäriostoihin avopalvelujen
päällikön ohjeistuksen mukaisesti

9 Luku Sairaalapalvelut
52 § Sairaalapalvelut, Tulosalueen päällikkö
1. toimii terveydenhuoltolain 57 § mukaisena vastaavana lääkärinä johtamansa toiminnan osalta
2. hyväksyy tulosalueensa maksusitoumukset
3. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta johtamaansa toimintaan liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa
4. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sairaalapalveluiden ylilääkärillä tai koordinoivalla hoitotyön
esimiehellä on.
5. päättää sairaalapalveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kuntayhtymä on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on
enintään 5000 euroa
53 § Sairaalapalvelujen ylilääkäri
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.

20

2. vastaa toimintayksiköidensä toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta
3. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sairaalapalvelujen ylilääkärillä on.
54 § Koordinoiva hoitotyön esimies
1. vastaa toimintayksiköidensä toimintaan kohdistuviin muistutuksiin sekä muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
2. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sairaalapalvelujen hoitotyön esimiehellä on.
3. päättää sairaalapalveluiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kuntayhtymä on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on
enintään 500 euroa,;
55 § Hoitotyön esimies
1. vastaa toimintayksikkönsä toimintaan kohdistuviin potilaspalautteisiin alaistensa osalta

OSA VI Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten,
nuorten ja perheiden palvelut
10 Luku Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus
56 § Aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
1. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset ja sitoumukset
2. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta omaan tulosalueeseensa liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa
3. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
4. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
5. hyväksyy ilmoituksen kotipalveluiden tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista
6. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja koordinoivalla esimiehellä
on.
7. päättää tulosalueen vahingonkorvausten myöntämisestä 10 000 euroa asti.
57 § Koordinoiva esimies
1.
2.
3.
4.

päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset ja sitoumukset
päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
päättää toimeentulotuen väärinkäytösepäilyjen tutkintapyynnön jättämisestä käräjäoikeudelle.
päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta omaan tulosyksikkönsä liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa
5. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja muuhun
asiakaspalautteeseen alaistensa osalta.
6. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
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7. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen ja
asumispalvelujen esimiehellä on.
58 § Aikuissosiaalityön esimies
1. hankinnoista, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
2. päättää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 20 §:n 2 mom.
mukaisen tietopyynnön tekemisestä rahalaitokselle.
3. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
4. päättää ja allekirjoittaa oman toimintayksikkönsä sopimukset ja päättää sosiaalihuoltolain
mukaisista ostopalvelujen käytöstä
5. päättää toimeentulotuen takaisinperinnästä sosiaali- ja terveysministeriön oppaan ja hallituksen
ohjeen sekä sosiaalityön suunnitelman mukaan poikkeavissa kiireellisissä tapauksissa.
6. päättää vahingonkorvausten myöntämisestä 5000 euroon saakka.
7. päättää sosiaalihuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä
8. päättää sosiaalihuoltolain 41§ mukaisen määräyksen antamisesta asuntoon tai muuhun
olinpaikkaan pääsemiseksi.
9. päättää ehkäisevien lastensuojeluilmoitusten käsittelystä
10. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä sosiaalityöntekijällä, erityissosiaaliohjaajalla,
sosiaaliohjaajalla ja sosiaalityön sihteerillä ja etuuskäsittelijällä on.
59 § Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä
1. päättää sosiaalihuoltolain 46 § mukaisista erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hoidon ja
huolenpidon turvaavista palveluista
2. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14 §).
3. päättää sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 17 §).
4. päättää toimeentulotukilain 7§ ja 13§ mukaisen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen
myöntämisestä, takaisinperinnästä ja tekee lausunnon perusosan alentamisesta asiakkaan
erityisten tarpeiden tai olosuhteiden perusteella korkeintaan 4000 euroon saakka.
5. päättää kiireellisestä majoittamisesta, asuttamisesta sekä ensikotipäätöksistä korkeintaan kolmeen
kuukauteen tai 4000 euroon saakka.
6. päättää lapsettomien asiakkaiden lyhytaikaisesta sijoittamisesta (alle 7 vrk) ensi- tai turvakotiin
ympärivuorokautiseen hoitoon.
7. päättää välitystilin perustamisesta ja asiakkaan suostumuksella etuuksien ja tulojen perimisestä
välitystilille.
8. päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelusta (sosiaalihuoltolaki 21 §).
9. päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 §).
10. päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta (päihdehuoltolaki 12 §)
11. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)
12. päättää ilmoituksen tekemisestä holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle
sosiaalihuoltolain asiakaslain mukaisissa tilanteissa.
13. päättää kuntouttavasta työtoiminnasta sekä myöntää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
mukaiset avustukset (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 18 §).
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14. päättää sosiaalihuoltolain mukaisesti virka-avun pyytämisestä poliisilta, kun huollon tarpeen
selvittämiseksi on päästävä tällaisen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sekä päättää
sosiaalihuollon asiakaslain mukaisista virka-apupyynnöistä.
15. päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta.
16. päättää aktivoinnin keskeyttämisestä (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 5 §).
17. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mikä erityissosiaaliohjaajalla, sosiaaliohjaajalla ja sosiaalityön
sihteerillä ja etuuskäsittelijöillä on.
60 § Erityissosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14 §).
2. päättää toimeentulotukilain 7§ ja 13§ mukaisen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen
myöntämisestä, takaisinperinnästä ja tekee lausunnon perusosan alentamisesta asiakkaan
erityisten tarpeiden tai olosuhteiden perusteella korkeintaan 4000 euroon saakka.
3. päättää kiireellisestä majoittamisesta tai asuttamisesta korkeintaan kolmeen kuukauteen tai 4000
euroon saakka.
4. päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta virka-apu pyynnöstä poliisilta, kun huollon tarpeen
selvittämiseksi on päästävä tällaisen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sekä päättää
sosiaalihuollon asiakaslain mukaisista virka-apupyynnöistä.
5. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).
6. päättää välitystilin perustamisesta ja asiakkaan suostumuksella etuuksien ja tulojen perimisestä
välitystilille.
7. päättää kuntouttavasta työtoiminnasta sekä myöntää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
mukaiset avustukset (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 18 §).
8. päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaiset vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevien
palvelujen myöntämisestä (27 § d ja e)
9. päättää sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 17 §).
10. päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelusta lukuun ottamatta
päihdekuntoutujien asumispalvelua ja tehostettua asumispalvelua (sosiaalihuoltolaki 21 §)
11. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaalityön sihteerillä on.
61 § Sosiaalityön sihteeri ja etuuskäsittelijä
1. päättää toimeentulotukilain 7§ mukaisen täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä,
sen takaisinperinnästä ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä kuntayhtymän
hallituksen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti, silloin
kuin päätöksentekoon ei liity erityistä harkintaa, korkeintaan 2000 euroon saakka ja
osallistuu muiden päätösten valmisteluun.
2. päättää aikuissosiaalityön suunnitelman mukaisesta toimeentulotuen myöntämisestä sekä
takaisinperinnästä.
62 § Sosiaalisen kuntoutuksen esimies
2. hankinnoista, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
3. päättää vahingonkorvausten myöntämisestä 5000 euroon saakka.
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4. päättää sosiaalihuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä
5. päättää toimintayksikön sopimuksista ja päättää sosiaalihuoltolain mukaisista ostopalvelujen
käytöstä
6. päättää sopimuksista yhdistyksien kanssa, kuntouttavan työtoiminnan paikoista ja palkkion
maksamisesta.
7. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaaliohjaajalla ja ohjaajalla on.
63 § Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja ja ohjaaja
1. päättää sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 17 §) sekä siihen liittyvistä
matka- ja kulukorvausten maksamisesta.
2. päättää palvelun lopettamisesta tai keskeyttämisestä.
3. päättää aktivoinnin keskeyttämisestä (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 5 §)
4. päättää kuntouttavasta työtoiminnasta sekä myöntää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
mukaiset asiakaskohtaiset avustukset (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 18 §).

11 Luku Päihde- ja mielenterveyspalvelut
64 § Päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimies
1.
2.
2.
3.

hankinnoista, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
päättää ja allekirjoittaa oman toimintayksikkönsä sopimukset ja päättää asiakkaan palvelusta
päättää maksusitoumuksista asiakaskohtaisiin ostopalveluina toteutettuihin lääkinnällisiin
laitoskatkoihin ja lääkinnällisiin päihdekuntoutuksiin terveydenhuollon toimintayksiköihin.
4. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).
5. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaaliohjaajalla on.
65 § Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaaliohjaaja
1. päättää mielenterveyskuntoutujien sosiaalisesta kuntoutuksesta kuntayhtymän
omissa työtoimintapaikoissa.
66 § Asumispalvelujen esimies
1. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun alentamisesta
tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)
3. päättää vahingonkorvausten myöntämisestä 5000 euroon saakka.
4. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset
5. päättää palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä palveluntuottajista
6. päättää huoneenvuokralain mukaisesta asumisen purkamisesta ja irtisanomisesta hallinnassaan
olevien tukiasuntojen kohdalla.
7. päättää vuokrasopimusten laadinnasta hallinnassaan olevien tukiasuntojen kohdalla.
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8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaalityöntekijällä, asumispalvelukoordinaattorilla,
erityissosiaaliohjaajalla, asumispalveluohjaajalla, tuetun asumisen ohjaajalla, asumispalvelun
tiimivastaavalla ja vastaavalla ohjaajalla on
67 § Asumispalvelujen asumispalvelukoordinaattori
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14 §).
2. päättää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelusta (sosiaalihuoltolaki 21 §).
3. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista, asiakasmaksun alentamisesta
tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista).
4. päättää maksusitoumuksen myöntämisestä ostopalveluna toteutettavaan asiakaskohtaiseen
elämänhallintaa ja toimintakykyä tukevaan sosiaalisen kuntoutukseen ja siihen liittyvien matka- ja
kulukorvausten maksamisesta asumispalvelujen asiakkaille.
68 § Asumispalvelujen erityissosiaaliohjaaja, asumispalvelun tiimivastaava ja vastaava ohjaaja
1. päättää asiakkaalle myönnettävistä palveluista (sosiaalihuoltolaki 14 § ja 21 §)
2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista, asiakasmaksun alentamisesta
tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).
3. allekirjoittaa hallinnassa olevien tukiasuntojen asiakaskohtaiset vuokrasopimukset vuokranantajan
edustajana.
4. päättää huoneenvuokralain mukaisesta asumisen purkamisesta ja irtisanomisesta hallinnassaan
olevien tukiasuntojen kohdalla.
5. päättää masusitoumuksen myöntämisestä ostopalveluna toteutettavaan asiakaskohtaiseen
elämänhallintaa ja toimintakykyä tukevaan sosiaalisen kuntoutuksen ja siihen liittyvien matka- ja
kulukorvausten maksamisesta asumispalvelujen asiakkaille.

12 Luku Perhekeskuspalvelut
69 § Perhekeskuspalvelujen päällikkö
1.
2.
3.
4.

päättää palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä palveluntuottajista.
käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä koordinoivalla esimiehellä on.
hyväksyy ilmoituksen kotipalvelujen tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista.
päättää ilmoituksen perusteella lapsiperheiden kotipalvelun tukipalvelun rekisteriin ottamisesta ja
siihen rinnastettavista palveluista silloin, kun sama palveluntuottaja ei tuota kotipalvelua myös
toiselle palvelualueelle
5. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta omaan tulosalueeseensa liittyvissä
toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa pois lukien sosiaalihuollon asiakaslain ja
terveydenhuollon potilaslain mukaiset muistutukset. Vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella
tehtyyn muistutukseen ja terveydenhuollon potilaslain mukaiseen muistutukseen tai muuhun
asiakaspalautteeseen asioissa, joissa välittömänä asianosaisena on koordinoiva esimies.
70 § Koordinoiva esimies; perhesosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu sekä sosiaali- ja kriisipäivystys
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. toimii lastensuojelulain 13 §:ssä tarkoittamana johtavana viranhaltijana
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3. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
4. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta,
asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista).
5. päättää huoltajuusjärjestelyn vireillepanosta tuomioistuimeen (lastensuojelulaki 32 §).
6. päättää maksusitoumuksen antamisesta muuhun kuntaan tai kuntayhtymään kuntalaisen
palvelujen järjestämiseksi enintään yksilöllisen hoitosuunnitelman ajaksi käyttötalouden
euromääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti
7. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä perhesosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun sekä sosiaali- ja
kriisipäivystyksen esimiehillä on.
8. päättää sosiaalihuollon asiakaslain ja terveydenhuollon potilaslain mukaisten muistutusten
antamisesta omalla vastuualueellaan
71 § Perhesosiaalityön esimies
1.
2.
3.
4.
5.

päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
toimii lastensuojelulain 13 §:ssä tarkoittamana johtavana viranhaltijana
päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
päättää alaikäisen passihakemusta koskevasta lausunnosta (PassiL 11 § 3 mom)
päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 § mukaisen määräyksen antamisesta asuntoon tai
muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi.
6. päättää lapsen asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelun perusteella
Viranomaispäätökset:
• lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta kiireellisen sijoituksen
aikana (lastensuojelulaki 43§ 3 mom.)
• yksityisesti sijoitetun lapsen sijoituksen hyväksymisestä (lastensuojelulaki 81 § 2 mom.)
Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet: kiireellisen sijoituksen aikana
•
•
•

yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 63 § 2 mom))
yhteydenpidon rajoittamisen muuttamisesta ja lopettamisesta (lastensuojelulaki 63 § ja 63
§ 2 mom.)
olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä (lastensuojelulaki 62 §3 mom.)

7. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).
8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaalityöntekijällä on.
72 § Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä
1. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista: sosiaalityöstä, asumispalveluista ja muista
asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömistä sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 11 §, 12 §, 14 §).
2. päättää sosiaalihuoltolain 46 § mukaisista erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hoidon ja
huolenpidon turvaavista palveluista
3. päättää asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 14 §).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

päättää sijoituksesta avohuollon tukitoimenpiteenä (lastensuojelulaki 37b §)
päättää huoltajuusjärjestelyn tuesta (lastensuojelulaki 32 §)
päättää ensikotiin sijoittamisesta (sosiaalihuoltolaki 21 §)
päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta (lastensuojelulaki 38 § 1 mom).
päättää lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (lastensuojelulaki 39 § 1 mom).
yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta ja sitä koskevat päätökset (lastensuojelulaki 81 §)
päättää virka-avun pyytämisestä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 §).
päättää kiireellisen virka-avun antamisesta (hallintolaki 10 §)
päättää yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvänä (lastensuojelulaki 63 §
2 mom).
13. päättää lapsen liikkumisvapauden rajoittamisesta, jatkamisesta ja lopettamisesta
(lastensuojelulaki 69 §).
14. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä erityissosiaaliohjaajalla on.
73 § Perhesosiaalityön erityissosiaaliohjaaja
1. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaaliohjaajalla on.
74 § Perhesosiaalityön sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja ja toiminnanohjaaja
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

päättää siivouspalvelun myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 14 § ja 19 §).
päättää sosiaaliohjauksen myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 16 §).
päättää perhetyön myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 18 §).
päättää lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 19 §).
päättää tukihenkilön tai tukiperheen myöntämisestä (sosiaalihuoltolaki 28 § 4 mom).
päättää henkilökohtaisen budjetin asiakkuudesta.
päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä lapsiperheiden
kotipalvelun asiakasmaksuista, asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista §1; asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 3§)

75 § Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun esimies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
päättää sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyn lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön
myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.
käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä perhesosiaalityön sosiaaliohjaajilla on.
päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksusta, asiakasmaksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

76 § Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimies
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. toimii lastensuojelulain 13 §:ssä tarkoittamana johtavana viranhaltijana
3. päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 § mukaisen määräyksen antamisesta asuntoon
tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi.
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4. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaalityöntekijällä on.
77 § Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

päättää toimeenpantavasta kiireellisestä sijoituksesta.
päättää toimeenpantavasta kiireellisen sijoituksen lakkauttamisesta.
päättää kiireellisen sijoituksen sijasta tehtävästä kiireellisen avohuollon tukitoimipäätöksestä.
päättää sijoituksesta avohuollon tukitoimenpiteenä perhe- ja laitoshoitoon.
päättää yhteydenpidon rajoittamisesta ja lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä kiireellisissä
tilanteissa.
päättää yhteydenpidon rajoituksen muuttamisesta tai lakkauttamisesta kiireellisissä tilanteissa.
päättää virka-ajan ulkopuolella toimeenpantavasta sijaishuoltopaikan muuttamisesta.
päättää virka-avun pyytämisestä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 §).
päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta väkivaltaisuuden
perusteella päihteiden käytön katkaisemiseksi enintään viideksi vuorokaudeksi ja siihen liittyvistä
muista toimenpiteistä päättäminen sekä oikeus käyttää näissä tapauksissa toimielimen puhevaltaa
itse tai asiamiehen välityksellä.
käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä sosiaaliohjaajalla on.

78 § Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaaliohjaaja
1. päättää tilapäisen ja kiireellisen avun tarpeessa olevien lyhytaikaiseen asuttamiseen
liittyvistä päätöksistä.
2. edustaa lasta lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa, jollei hän arvioi
läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta.
3. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä välttämättömissä tilanteissa.
79 § Koordinoiva esimies; perheneuvola, nuorisoasema, koulun tuki ja perheoikeudelliset asiat
1.
2.
3.
4.

päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä perheneuvolan ja nuorisoaseman esimiehillä on
päättää sosiaalihuollon asiakaslain ja terveydenhuollon potilaslain mukaisten muistutusten
antamisesta omalla vastuualueellaan

80 § Perheneuvolan esimies ja nuorisoaseman esimies
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. hankinnoista, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
3. päättää sosiaalihuoltolain sekä kasvatus- ja perheneuvonnan mukaisten palvelujen myöntämisestä
tai myöntämättä jättämisestä kasvatus- ja perheneuvonnassa.
4. päättää maksusitoumuksen antamisesta muuhun kuntaan tai kuntayhtymään kuntalaisen
palvelujen järjestämiseksi enintään yksilöllisen hoitosuunnitelman ajaksi.
5. päättää ostopalvelusopimuksista yksityisiltä palveluntuottajilta omalla vastuualueellaan
hankintavaltarajojen puitteissa.
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81 § Perheoikeudellisen yksikön esimies
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. päättää adoptioneuvonnan antamisesta (adoptioL 24 §) ja adoptioneuvonnan maksusitoumusten
myöntämisestä, milloin niiden arvo vuodessa on enintään 100.000 euroa.
3. päättää tuettujen tapaamisten, valvottujen tapaamisten ja vaihtojen myöntämättä jättämisestä.
4. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä lastenvalvojalla, sosiaalityöntekijällä, sosiaaliohjaajalla on.
5. Päättää virka-apupyynnön tekemisestä toiselle viranomaiselle (laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista 22 §)
82 § Perheoikeudellisen yksikön lastenvalvoja
1. tekee päätöksen isyyden/äitiyden selvittämisen uudelleen aloittamisesta/selvittämisen
keskeyttämisestä
2. päättää isyysasioiden / äitiysasioiden yhteydessä edunvalvojan ja/tai huoltajan hakemisesta lapselle
3. edustaa lasta tuomioistuimessa isyyden/äitiyden vahvistamisoikeudenkäynnissä
4. lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta (asuminen, huoltajuus, huoltajien
tehtäväjako, tapaaminen, valvotut/tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot, tiedonsaantioikeus)
5. päättää lapsen elatussopimuksen ja koulutusavustussopimuksen vahvistamisesta
6. nostaa kanteen ja/tai toimii edustajana isyys- (ja elatus-) asiassa tuomioistuimessa isyyslain
mukaisesti
7. päättää lapsen oikeusavun hakemisesta
8. päättää lapsen huoltoa ja elatusta koskevan sopimuksen vahvistamatta jättämisestä
83 § Perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijä
1. päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain tarkoittamien selvitysten antamisesta
tuomioistuimen pyynnöstä.
2. päättää lapsen ohjaamisesta oikeusavun piiriin.
84 § Perheoikeudellisen yksikön tapaamispaikkakoordinaattori ja sosiaaliohjaaja
1. päättää tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen myöntämisestä ja
myöntämättä jättämisestä.
85 § Koordinoiva esimies, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
3. päättää terveydenhuollon potilaslain mukaisten muistutusten antamisesta omalla vastuualueellaan
86 § Neuvolan esimies ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimies
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta
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13 Luku Lastensuojelun palvelut
87 § Lastensuojelun päällikkö
1. toimii lastensuojelulain 13 §:ssä tarkoittamana johtavana viranhaltijana
3. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
6. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja
muuhun asiakaspalautteeseen suorien alaistensa osalta.
7. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta omaan tulosalueeseensa
liittyvissä toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa, pois lukien selvitykset ja lausunnot yksilö- ja
perhekohtaisiin päätöksiin.
8. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä lastensuojelun avohuollon ja sijais- ja jälkihuollon esimiehillä
on.
9. päättää kanteen nostamisesta ja/tai toimii lapsen edustajana sijoitetun lapsen elatusasiassa
tuomioistuimessa.
10. päättää tulosalueen vahingonkorvausten myöntämisestä 10 000 euroa asti.
88 § Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon esimies
1. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta.
2. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja
muuhun asiakaspalautteeseen suorien alaistensa osalta.
3. päättää selvitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta yksilö- ja perhekohtaisiin päätöksiin.
4. päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 150.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
5. päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 § mukaisen määräyksen antamisesta asuntoon tai
muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi.
6. päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (lastensuojelulaki 38a §)
7. päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt
lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (lastensuojelulaki 43 §
1 mom.)
8. päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa asiaan osallisten
kuuleminen on jätetty suorittamatta lastensuojelulain 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä.
9. päättää lapsen sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle
(lastensuojelulaki 13a §)
10. päättää lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen
tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa
tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (lastensuojelulaki 43 § 2 mom.)
11. päättää huostassapidon lopettamisesta (lastensuojelulaki 47 § 1 mom.)
12. päättää luvan hakemisesta hallinto-oikeudelle lapselle suoritettavasta tutkimuksesta
(lastensuojelulaki 28 § 1 mom.)
13. päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (lastensuojelulaki 72 §)
14. päättää kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan
muuttamisesta (lastensuojelulaki 43 § 3 mom.)
15. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 62-63 §)
16. päättää yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (lastensuojelulaki 62-63 §)
17. päättää yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (lastensuojelulaki 62-63 §)
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18. päättää lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille
(lastensuojelulaki 62 §, 2 mom. ja 63 §)
19. päättää hoidon ja huolenpidon turvaavassa päätöksessä sosiaalipalveluista, joilla yhdessä turvataan
erityistä tukea tarvitsevan lapsen välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä terveys ja kehitys tai
hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön tarvitsemat sosiaalipalvelut, päätöksentekijän tulee olla
eri kuin asiakkaan omatyöntekijä/muu asiakkaan asioista vastaava työntekijä
20. päättää asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §).
21. käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa, mitä lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ja
erityissosiaaliohjaajilla on.
89 § Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
1. päättää virka-apupyynnön tekemisestä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22
§).
2. päättää suostumuksen antamisesta huostassa olevan lapsen passihakemukseen (PassiL 7 §
2 mom.)
3. päättää avohuollon tukitoimien antamisesta (lastensuojelulaki 35 – 37b §).
4. päättää lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempansa luo vankilan
perheosastolle (lastensuojelulaki 13a § ja 37 § 3 mom.)
5. päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta (lastensuojelulaki 38 § 1 ja 2. mom.)
6. päättää kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (lastensuojelulaki 39 § 1 mom.)
7. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja
muissa kiireellisissä tilanteissa (lastensuojelulaki 62-63 §)
8. päättää lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja
muissa kiireellisissä tilanteissa (lastensuojelulaki 62 § 2 mom. ja 63 §)
9. päättää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta 14 §)
10. päättää jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (lastensuojelulaki 75-76a §)
11. päättää itsenäistymisvaroista (lastensuojelulaki 77 §).
12. päättää viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (lastensuojelulaki 67 § 3 mom.)
13. päättää erityisen huolenpidon lopettamisesta (lastensuojelulaki 72 §)
14. päättää lähetyksen tai viesti lukemisesta (lastensuojelulaki 67 § 4 mom)
16. päättää lapsen liikkumisvapauden rajoittamisesta ja lopettamisesta (lastensuojelulaki 69 §)
17. päättää lapsen erityisen huolenpidon lopettamisesta (lastensuojelulaki 72 §).
18. päättää esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (lastensuojelulaki 22 § ja 24 § 2 mom)
19. päättää lastensuojelun asiakasmaksuista, sekä lapsen tulojen, saamisten ja korvausten perimisestä
(lastensuojelulaki 19 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,
asetus sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).
20. päättää huoltajuusjärjestelyn tuesta (lastensuojelulaki 32 §)
90 § Lastensuojelun erityissosiaaliohjaaja
1. päättää asiakassuunnitelman mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta (lastensuojelulaki 35 –
36 §).
2. päättää jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (lastensuojelulaki 75-76a §)
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3.
4.
5.
6.
7.

päättää itsenäistymisvaroista (lastensuojelulaki 77 §).
päättää 18 vuotta täyttäneen jälkihuoltonuoren siirrosta toiseen kuntaan (lastensuojelulaki 75 §).
päättää 18 vuotta täyttäneen jälkihuoltonuoren siirrosta toisesta kunnasta (lastensuojelulaki 75 §).
päättää toimeentulotukilain mukaisesta täydentävästä toimeentulotuesta (toimeentulotukilaki 7 §)
päättää lastensuojelun taloudellisen tuen myöntämisestä (lastensuojelulaki 36 §)

91 § Perhehoitoyksikkö Pihlajan esimies
1.
2.
3.
4.

päättää lastensuojelun perhehoidon toimeksiantosopimuksista
päättää perhehoitajalle korvattavista perhehoidon erityisistä kustannuksista
hankinnoista, joiden arvo on enintään 30 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja
muuhun asiakaspalautteeseen suorien alaistensa osalta.

92 § Lastensuojeluyksikön esimies
1. hankinnoista, joiden arvo on enintään 30 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista
2. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen ja
muuhun asiakaspalautteeseen suorien alaistensa osalta.
3. päättää hallinnassaan olevien tukiasuntojen asukasvalinnoista ja allekirjoittaa vuokrasopimukset.
4. päättää huoneenvuokralain mukaisesta asumisen purkamisesta ja irtisanomisesta hallinnassaan
olevien tukiasuntojen osalta.
5. päättää lastensuojelulaitokseen sijoitetun huostaan otetun lapsen enintään 30 vuorokautta
kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 62- 63 §).
6. päättää tekemänsä yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta (lastensuojelulaki 62 § ja 63 §)
7. päättää enintään 7 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta ja sen lopettamisesta
(lastensuojelulaki 69 §).
8. Käyttää kaikkea sitä päätösvaltaa mitä alaisillaan on
93 § Lastensuojeluyksikön esimies tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva
1. päättää aineen ja esineen haltuunotosta, mikäli haltuun otettua ainetta tai esinettä ei
palauteta lapselle (lastensuojelulaki 65 §).
2. päättää henkilönkatsastuksesta (lastensuojelulaki 66 §).
3. päättää omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta (lastensuojelulaki 67 §)
4. päättää eristämisestä, eristämisen jatkamisesta ja lopettamisesta (lastensuojelulaki 70 §)
5. päättää antaa lastensuojelulaissa 68 §:ssä tarkoitetun selvityksen laitoksessa tapahtuneesta
kiinnipitämisestä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle
6. päättää ilmoittaa viipymättä lapsen eristämisestä laitoksessa tai eristämisen jatkamisesta lapsen
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle (lastensuojelulaki 70 § 5 mom.)
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PÄÄTÖKSENTEKO HENKILÖSTÖASIOISSA

KUKA

Populus

CaseM

HUOM

VIRKA
perustaminen

yhtymähallitus/-valtuusto

lakkauttaminen

yhtymähallitus/-valtuusto

muutokset

kuntayhtymä johtaja

nimikkeen muutos

henkilöstöjohtaja
kuntayhtymän johtaja/ palvelujohtaja/
tulosaluejohtaja

viran siirrot

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

johtajavirat yhtymähallitus/-valtuusto

HENKILÖSTÖVALINNAT
Virkasuhde
haettavaksi julistaminen

palvelussuhteeseen ottava

kelpoisuusvaatimukset

palvelussuhteeseen ottava

päätös valinnasta, vakinainen virkasuhde

yksi yli -periaate

päätös valinnasta määräaikainen virkasuhde 12kk-

yksi yli -periaate

päätös valinnasta määräaikainen virkasuhde alle vuosi

esimies

virkamääräys, koeaika

palvelussuhteeseen ottava

julkisessa haussa olleen viran täyttämättä jättäminen

palvelussuhteeseen ottava

viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

kuntayhtymän johtaja

täyttölupamenettely

x
x

Työsopimussuhde

päätös valinnasta määräaikainen työsuhde alle vuosi

esimies

täyttämättä jättäminen

palvelussuhteeseen ottava

työsopimus, koeaika

palvelussuhteeseen ottava

x
x
x
x
x
x

tehtäväkohtainen palkka tai palkanmuutos

palvelussuhteeseen ottava

x

henkilökohtainen lisä, lisävastuupalkkio, tulospalkkio

palvelussuhteeseen ottava

x

harkinnanvarainen palkankorotus

palvelussuhteeseen ottava

x

menetettyjen ansioiden korvaaminen
aiheettomasti maksetun palkan/ taloudellisen etuuden
takaisinperintä/ kohtuullistaminen
tulospalkkio/palkitseminen yhtymähallituksen hyväksymän
ohjeen mukaisesti

henkilöstöjohtaja

x

henkilöstöjohtaja

x

kelpoisuusvaatimukset

palvelussuhteeseen ottava

päätös valinnasta, vakinainen työsuhde,

yksi yli -periaate

päätös valinnasta määräaikainen työsuhde 12kk-

yksi yli -periaate

x
x
täyttölupamenettely

Palkan määrääminen

esimies

konsultoi ja tiedota tarvittaessa
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä

x

Palvelussuhteen päättäminen
kirjallinen varoitus

esimies

kuulemistilaisuus / virkasuhde / työsuhde

esimies

x

x

irtisanominen

palvelussuhteeseen ottava

x

x

purkaminen

palvelussuhteeseen ottava

x

x

purkautuneena pitäminen

palvelussuhteeseen ottava

x

x

koeaikapurku

palvelussuhteeseen ottava

x

x

esimies

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

tulee tehdä muistio
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä
konsultoi ja tiedota
henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä

TYÖNJOHTO-OIKEUDELLISET MÄÄRÄYKSET
sairausloma
tapaturma

esimies

kuntoutus

esimies

terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen

esimies

viranhaltijan määrääminen terveystarkastukseen

esimies

äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaa

esimies

hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa

esimies

vuosiloma

esimies

säästövapaa

esimies

opintovapaa

esimies

50 ja 60-vuotispäivt, vihkipvä,lähiomaisen hautajaispvä

esimies

asevelvollisuus, kertausharjoitukset, kutsuntapäivä

esimies

väestönsuojelukoulutukset

esimies

lääkäreiden päivystysvapaa
koulutukseen määräminen
virka-/työvapaa koulutukseen
työajantasausvapaat
lisä- ja ylityö

esimies
esimies
esimies
esimies
esimies

etätyö

esimies

oikeus käyttää omaa autoa

esimies

viran-/tehtäväntoimitusmatkan matka- ja kululaskut

esimies

virkamatkamääräys

esimies

virkamatkamääräys ulkomaille

kuntayhtymän johtaja / palvelujohtaja

omalla ilmoituksella 2 päivää kerrallaan,
yhteensä enintään 7 perättäistä päivää
erillinen ohje
erillinen ohje

enintään 5 työpäivää kerrallaan

x
x
x
x

x

Harkinnanvaraiset työ- ja virkavapaat

harkinnanvarainen virkavapaa/työloma

kuntayhtymän johtaja / palvelujohtaja

x
x
x
x

sivutoimilupa, sivutoimi-ilmoitus
sivutoimi-ilmoituksen vastaanottaminen,

palvelussuhteeseen ottava
esimies
työhyvinvointipäällikkö
/palvelussuhdepäällikkö

x

kannustevapaa

esimies

vuorotteluvapaa

esimies

osa-aikaistaminen työntekijän pyynnöstä

palvelussuhteeseen ottava

ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuminen

x
x
x
x

Erillinen ohje

