
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta  
1.1.2021 lukien 
 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio muodostuu seuraavista tulosalueista: 

 Asiakasohjaus ja palvelujen hankinnat 

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 

 Terveyspalvelut 

 Ikäihmisten palvelut 

 

1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Toimialajohtajien yleisestä 

ratkaisuvallasta on säädetty hallintosäännössä. 

2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosaluejohtajat 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueita johtavat tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tulosaluejohtajan erityinen päätösvalta: 

1. päättää tulosalueellaan sosiaalisiin syihin perustuvista maksujärjestelyistä tai –vapautuksista 

silloin kun sitä ei ole tällä säännöllä muuten delegoitu 

2. päättää asiakirjojen antamisesta siltä osin, kun se ei kuulu virkavastuullisille esimiehille 

3. hyväksyy tulosalueen kuntatasoiset suunnitelmat, jotka eivät kuulu lautakunnan 

toimivaltaan 

4. antaa lausuntoja, tekee hakemuksia sekä käyttää lautakunnan puhevaltaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevissa asioissa koskien yksilöasioita ja 

yksityisten palveluntuottajien valvontaa   

5. vastaa muistutuksiin alaisensa toiminnan osalta, jos sitä ei ole tällä säännöllä muuten 

delegoitu 

6. päättää asiakkaille suorahankintana hankittavista palveluista (laki julkista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista 110 §) silloin kun se ei kuulu virkavastuullisen esimiehen 

päätösvaltaan 
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Tulosaluejohtajien yleisestä ratkaisuvallasta on säädetty hallintosäännössä. 

Asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja 

1. Vastaa ostopalvelutuottajien valvonnasta ikäihmisten palvelujen, vammaispalvelujen, 

kehitysvammapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen osalta 

2. päättää em. ostopalveluyksiköiden osalta asiakirjojen luovuttamisesta asiakkaalle  

 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja  

1. vastaanottaa haasteen, päättää muutoksenhausta yksilöä koskevissa asioissa ja päättää 

tulosaluetta koskevien kanteiden nostamisesta 

2. päättää asiakkaille suorahankintana hankittavista palveluista (laki julkista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista 110 §) silloin kun se ei kuulu virkavastuullisen esimiehen 

päätösvaltaan 

3. päättää perhehoitajan (tukiperhehoito) hyväksymisestä  

4. toimii sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä, ja nimeää tietosuojavastaavat ja 

antaa kieltäytymistodistuksen/päätöksen rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa 

Terveysjohtaja  

1. toimii Terveydenhoitolain (1326/2010) 57 §:ssä tarkoitettuna vastaavana lääkärinä ja koko 

terveyskeskuksen terveydenhuollosta vastaavana johtajana 

2. päättää yksikkönsä palvelujen myymisestä muille kunnille ja muille organisaatioille (esim. 

yksityiset yritykset, kaupungin in-house yhtiöt, kuntayhtymät) lautakunnan päättämien 

linjausten mukaisesti 

3. toimii yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuna lautakunnan 

alaisena viranhaltijana 

4. toimii terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilönä 

5. päättää tutkimusapurahojen myöntämisestä 

6. päättää oppilaitossopimuksista 

7. päättää sellaisista hankinnoista, jotka eivät kuulu avosairaanhoidon-, sairaalan tai suun 

terveydenhuollon ylilääkärin toimivaltaan 

8. päättää sellaisista kalustohankinnoista, jotka eivät kuulu avosairaanhoidon-, sairaalan tai 

suun terveydenhuollon ylilääkärin toimivaltaan 

9. päättää sellaisista hankinnoista, jotka koskevat kahta tai useampaa palvelualuetta 
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3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosaluepäälliköt 

Asiakasohjausyksikön päällikkö 

1. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa alaisiaan koskeviin muistutuksiin 

2. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 

Ostopalvelupäällikkö  

3. hyväksyy palveluseteliyrittäjät palvelun tuottajiksi lautakunnan hyväksymien periaatteiden 

mukaisesti 

4. päättää sosiaali- ja terveyspalveluyrittäjien lupaprosessiin liittyvien lausuntojen antamisesta 

5. päättää yksityisten sosiaalipalvelujen kotipalvelujen tukipalvelujen rekisteröinnistä. 

6. Hyväksyy palveluseteliyrittäjien hinnastot palvelusetelijärjestelmässä 

7. Vastaa ostopalvelutuottajien valvonnasta ikäihmisten palvelujen, vammaispalvelujen, 

kehitysvammapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen osalta 

Ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden päällikkö  

1. päättää lausuntojen antamisesta yksilöä koskevissa asioissa, asiakirjojen antamisesta ja 

vastaa alaisiaan koskeviin muistutuksiin 

2. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä yksilöä koskevista koulutus- ja 

harjoittelusopimuksista 

Lastensuojelun palvelupäällikkö 

1. toimii lastensuojelulain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuna sosiaalihuollon johtavana 

viranhaltijana  

2. päättää lastensuojelumaksujen maksulykkäyksistä, -alennuksista ja vapautuksista sekä 

perinnästä luopumisesta  

3. päättää lapsen huostaanotosta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta 

huostaanottoa, ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista x)  

4. päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen on 

jätetty suorittamatta LsL 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä x) 

5. päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta x)  

6. päättää huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä 

vanhempansa kanssa 

7. päättää huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan 

muuttamisesta x)  
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8. päättää huostassa pidon lopettamisesta x)  

9. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta  

10. päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta  

11. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi x)  

12. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaan ottamiseksi ja siihen 

liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi x) 

13. päättää päätösvallan siirrosta sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavalle viranhaltijalle. x) 

Päätösvaltaa ei voida siirtää lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle  

14. päättää jälkihuollon osalta yksilöä koskevien palvelujen suorahankinnasta (laki julkista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 110 §)  

15. vastaanottaa haasteen ja päättää muutoksenhausta yksilöä koskevassa asiassa  

16. päättää palvelualueen korvaus- tai muiden hakemusten vireillepanosta  

17. päättää lausuntojen antamisesta yksilöä koskevissa asioissa, vastaa alaisiaan koskeviin 

muistutuksiin  

18. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä, yksilöä koskevista koulutus- ja 

harjoittelusopimuksista  

19. päättää asiakirjojen antamisesta  

20. päättää yksikkönsä palvelujen myymisestä muille kunnille lautakunnan päättämisen 

linjausten mukaisesti.  

21. antaa  sosiaalityöntekijälle tarvittaessa määräyksen päästä sosiaalihuollon ilmeisessä 

tarpeessa olevan henkilön terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen 

vuoksi henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan eikä sosiaalihuollon tarve muutoin ole 

selvitettävissä 

x) Päätösvalta on suoraan lain nojalla. Toimivalta on listattu tähän toimivallan 

selkeyttämiseksi. 

 

Sosiaalisen tuen palvelupäällikkö 

1. päättää palvelualueen korvaus- tai muiden hakemusten vireillepanosta 

2. päättää lausuntojen antamisesta yksilöä koskevissa asioissa 

3. vastaanottaa haasteen ja päättää muutoksenhausta yksilöä koskevissa asioissa 

4. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä, yksilöä koskevista koulutus- ja 

harjoittelusopimuksista 



5 
 

Ikäihmisten palveluiden päällikkö 

3. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa alaisiaan koskeviin muistutuksiin 

Avosairaanhoidon palvelupäällikkö 

1. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa alaisiaan koskeviin sekä hoitotyöhön 

liittyviin muistutuksiin 

2. hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliyrittäjät palvelun tuottajiksi 

3. myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelit 

Tukipalveluiden palvelupäällikkö 

1. päättää avosairaanhoidon, sairaalan, suun terveydenhuollon ja henkisen hyvinvoinnin osalta 

asiakasmaksujen lykkäyksistä, -alennuksista ja -vapautuksista sekä perinnästä luopumisesta 

2. päättää tukipalveluiden laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden hankinnasta 

Henkisen hyvinvoinnin palvelupäällikkö  

1. päättää maksusitoumuksen antamisesta potilaalle 

2. päättää henkisen hyvinvoinnin laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden hankinnasta 

4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muut viranhaltijat 

Avosairaanhoidon ylilääkäri 

1. hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliyrittäjät palvelun tuottajiksi 

2. myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelit 

3. päättää maksusitoumuksen antamisesta potilaalle 

4. päättää avosairaanhoidon lääkäripalveluiden ja laitteiden hankinnasta 

5. päättää avosairaanhoidon terapia- ja kuntoutuspalveluiden, hoitotarvikkeiden ja laitteiden 

hankinnasta 

6. päättää avosairaanhoidon lääkinnällisen tutkimuksen ja laboratoriopalveluiden hankinnasta 

Ylihammaslääkäri 

1. päättää maksusitoumuksen antamisesta potilaalle 

2. päättää hammashuollon laitteiden ja palveluiden hankinnasta 

Sairaalan ylilääkäri 

1. päättää maksusitoumuksen antamisesta potilaalle 
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2. päättää sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden sekä palveluiden hankinnasta 

Palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, muistikoordinaattori (ikäihmisten, vammaisten ja 

mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) 

1. päättää asiakkaille myönnettävistä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista 

palveluista sekä niihin liittyvistä palveluseteleistä  

2. päättää omaishoidon tuesta ja siihen liittyvistä palveluista ja etuuksista 

3. päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 34 §:n mukaisen 

erityishuolto-ohjelman toimeenpanosta  

4. päättää perhesijoituksista ja perhehoidon toimeksiantosopimuksista perhehoidosta 

maksettavista korvauksista ja hankinnoista 

Sosiaalityöntekijä (ikäihmisten ja vammaisten palvelut) 

1. hyväksyy kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 34 §:n mukaisen 

erityishuolto- ohjelman ja päättää erityishuolto-ohjelman toimeenpanosta 

2. päättää asiakasmaksujen alennukset ja vapautukset sekä perinnästä luopumiset 

3. päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta yli 65v. osalta silloin kun asiakas 

on koti- ja asumispalveluiden asiakas 

4. päättää asiakkaille myönnettävistä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista 

palveluista sekä niihin liittyvistä palveluseteleistä 

5. päättää omaishoidon tuesta ja siihen liittyvistä palveluista ja etuuksista 

6. päättää perhesijoituksista ja perhehoidon toimeksiantosopimuksista perhehoidosta 

maksettavista korvauksista ja hankinnoista 

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidosta vastaava viranhaltija 

1. Hyväksyy ikäihmisten ja vammaisten perhehoitajat ja perhehoitokodit sekä vastaa 

valvonnasta. 

Asiakasohjausyksikön palvelusihteeri  

1. päättää kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaishoivan asiakasmaksut lautakunnan 

ohjeiden mukaisesti 

2. päättää lautakunnan ohjeiden mukaisesti asiakasmaksujen tarkastuksista 

3. päättää vanhusten asuntojen muutostöiden myöntämisestä lautakunnan hyväksymien 

periaatteiden mukaisesti 

4. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 
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Palveluyksikön esimies (ikäihmisten palvelujen tulosalueella) 

1. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 

2. päättää asiakirjojen luovuttamisesta asiakkaalle  

3. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa yksikköään ja alaisiaan koskeviin 

muistutuksiin 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä  

1. päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta  

2. päättää lapsen sijoittamisesta kiireellisen avohuollon tukitoimenpiteenä  

3. päättää koko perheen sijoittamisesta ensikotiin kiireellisen avohuollon tukitoimenpiteenä  

4. päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä kiireellisissä ja 

välttämättömissä tilanteissa 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä  

1. päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta  

2. päättää lapsen sijoittamisesta kiireellisen avohuollon tukitoimenpiteenä  

3. päättää koko perheen sijoittamisesta ensikotiin kiireellisen avohuollon tukitoimenpiteenä 

4. päättää lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta 

5. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta  

6. päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä kiireellisissä ja 

välttämättömissä tilanteissa 

Psykososiaalisen tuen palveluiden palveluesimies 

1. päättää varhaisen tuen perhetyön palvelun antamisesta asiakkaalle 

2. päättää lapsiperheiden kotipalvelun antamisesta asiakkaalle 

3. päättää asiakirjojen luovuttamisesta asiakkaalle 

4. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa yksikköään ja alaisiaan koskeviin 

muistutuksiin 

5. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 

Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön esimies 

1. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, tekee hakemuksia ja vastaa yksikköään ja 

alaisiaan koskeviin muistutuksiin 

2. päättää asiakirjojen antamisesta 

3. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 
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Henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueen nimeämä kaupunginlakimies  

1. päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sen toimialaan kuuluvien 

elatusapukanteiden nostamisesta sekä niiden ajamisesta ja edustaa lasta niitä koskevissa 

oikeudenkäynneissä 

Perheneuvolan johtava perheneuvoja 

1. päättää kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden antamisesta asiakkaalle 

2. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, vastaa yksikköään ja alaisiaan koskeviin 

muistutuksiin 

3. päättää asiakirjojen antamisesta asiakkaalle 

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijä 

1. päättää lapsiperheiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä, tuen 

takaisinperinnästä sekä perinnästä luopumisesta 

2. päättää sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä myöntää maksusitoumukset 

palveluihin ja päättää etuuksien perinnästä  

3. päättää päihdehuollon laitoskuntoutuksen ja asumispalvelun myöntämisestä A-klinikan 

tekemän esityksen perusteella sekä päättää asiakasmaksusta 

4. allekirjoittaa välivuokraussopimuksen  

5. antaa varallisuuslausunnot sekä asiakasta koskevat lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa 

tehtävissä 

6. päättää asiakkaan suostumukseen perustuvasta välitystilistä 

7. päättää aktivointisuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta 

8. allekirjoittaa perhehoidon lapsikohtaiset toimeksiantosopimukset 

9. päättää tukihenkilöiden ja perhetyön ostopalvelusta hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja 

allekirjoittaa lapsikohtaiset sopimukset 

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaaliohjaaja 

1. päättää lapsiperheiden harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä 

Lapsiperheiden sosiaalityön palvelusihteeri 

1. päättää lapsiperheiden täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä 

Lastenvalvojan tehtäviä hoitava lastenvalvoja ja sosiaalityöntekijä 

1. vahvistaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisen sopimuksen 
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2. päättää isyyslain mukaisista toimenpiteistä 

3. vahvistaa elatussopimuksen 

4. antaa selvityksiä tuomioistuimelle huoltoriita-asiassa  

5. päättää adoptioneuvonnan ja valvottujen tapaamisten maksusitoumuksen antamisesta 

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä 

1. päättää lapsen huostaanotosta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta 

huostaanottoa, ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista x)  

2. päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen on 

jätetty suorittamatta LsL 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä x)  

3. päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta x)  

4. päättää huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä 

vanhempansa kanssa  

5.  päättää huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan 

muuttamisesta x)  

6. päättää huostassa pidon lopettamisesta x)  

7. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta  

8. päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta  

9. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi x)  

10. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaan ottamiseksi ja siihen 

liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi   

x) Päätösvalta on suoraan lain nojalla. Toimivalta on listattu tähän toimivallan 

selkeyttämiseksi. 

11. päättää lapsen tai koko perheen laitoshoidosta sekä niihin liittyen mahdollisesta etuuksien 

perinnästä perhekeskusta lukuun ottamatta  

12. päättää lapsen ja vanhemman sijoittamisesta ensikotiin sekä etuuksien perinnästä tämän 

perusteella  

13. päättää palvelujen hankinnasta lapselle puitesopimusten mukaisesti  

14. päättää asiakkaille suorahankintana hankittavista palveluista silloin kun palvelua ei ole 

muuten saatavissa ja allekirjoittaa niistä lapsikohtaiset sopimukset (laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 109 §:n 2 mom. ja 110 §)  

15. päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta  

16.  päättää yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisesti sijoitetun lapsen osalta  

17. päättää lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa  
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18. päättää kiireellisen sijoituksen yhteydessä sijaishuollossa olevien lasten tutkimus- ja 

hoitopalveluiden hankkimisesta tarkoituksenmukaisella tavalla  

19. päättää sijaishuollosta perittävien maksujen lykkäämisestä, alentamisesta tai perimättä 

jättämisestä  

20.  vastaa omalta osaltaan yksityisten sijoitusten valvonnasta (selvitettävä, pitäisikö olla lp 

sos.työssä) 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä  

1. päättää lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettavasta taloudellisesta tuesta, lapsen 

perhehoidosta ja toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä, oman palvelutuotannon 

perhetyöstä, sijoituksesta omaan sijoitusyksikköön sekä mahdollisesta etuuksien perinnästä 

näihin liittyen  

2. allekirjoittaa perhehoidon lapsikohtaiset toimeksiantosopimukset  

3. päättää lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden täydentävän ja ehkäisevän 

toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä perinnästä luopumisesta  

4. päättää kuntouttavasta työtoiminnasta ja aktivointisuunnitelman tekemisestä sekä 

sosiaalisesta kuntoutuksesta 

5. päättää vapaaehtoisena toimivan tukihenkilön hyväksymisestä  

6. antaa lastensuojelussa yksilöä koskevissa asioissa lainsäädäntöön ja yhteistyövelvoitteisiin 

perustuvia lausuntoja muille viranomaisille. 

Sijaishuollon sosiaalityöntekijä  

1. päättää perhehoidosta ja allekirjoittaa perhehoidon toimeksiantosopimuksen 

2.  päättää perhehoitoon sijoitettujen lasten erityismenojen korvaamisesta  

3. päättää tukihenkilön hyväksymisestä huostaan otetulle lapselle 

4. päättää tukiperheen hyväksymisestä huostaan otetulle lapselle 

5. päättää perhetyöstä huostaan otetun lapsen biologisten vanhempien perheeseen 

6. päättää huostaan otetun lapsen tukiperheen myöntämisestä  

7. päättää sijaishuollossa olevien lasten itsenäistymisvaroista. 

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä  

1. jälkihuollosta ja jälkihuoltona maksettavan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

myöntämisestä  

2. päättää perhehoitoon sijoitettujen lasten erityismenojen korvaamisesta  

3. päättää jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten itsenäistymisvaroista. 
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Lastensuojelun palvelusihteeri 

1. päättää lastensuojelumaksujen perimisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden 

mukaisesti ja suorittaa maksujen tarkistukset. 

Pollentien nuorisokodin vakinainen ohjaaja 

1. päättää aineiden ja esineiden haltuunotosta (kun esineitä ei palauteta) 

2. voi suorittaa henkilöntarkastuksen 

3. voi suorittaa henkilönkatsastuksen 

4. päättää omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastamisesta ja omaisuuden luovuttamatta 

jättämisestä 

5. päättää liikkumisvapauden rajoittamisesta 

Työikäisten sosiaalipalvelujen johtava sosiaalityöntekijä 

1. allekirjoittaa vuokrasopimukset asiakkaille välivuokrattaviin asuntoihin.  

2. päättää päihdehuollon asiakasmaksujen alennuksesta ja vapautuksesta sekä perinnästä 

luopumisesta.  

3. hyväksyy harjoittelusopimukset yksittäisten opiskelijoiden osalta.  

4. laittaa vireille tarvittavat hakemukset, vastaa yksikköään ja alaisiaan koskeviin muistutuksiin.  

5. päättää asiakirjojen antamisesta. 

6. päättää lausuntojen antamisesta mm. ikäihmisten ja muiden perhehoitoon hakeutuvien 

osalta. 

7. antaa  sosiaalityöntekijälle tarvittaessa määräyksen päästä huollon tarpeen selvittämiseksi 

mahdollisesti tuen tarpeessa olevan henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan 

Työikäisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijä 

1. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta, pois lukien lapsiperheet 

2. päättää sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä myöntää maksusitoumukset 

palveluihin ja päättää etuuksien perinnästä 

3. päättää aktivointisuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta 

4. allekirjoittaa asiakkaidensa kanssa tehtävän välivuokraussopimuksen   

5. päättää päihdehuollon laitoskuntoutuksen ja asumispalvelun myöntämisestä A-klinikan 

tekemän esityksen perusteella sekä päättää asiakasmaksusta 
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6. antaa varallisuuslausunnot sekä lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa tehtävissä  

7. päättää asiakkaan suostumukseen perustuvasta välitystilin myöntämisestä 

Työikäisten sosiaalipalvelujen sosiaaliohjaaja  

1. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta, pois lukien lapsiperheet  

2. antaa varallisuuslausunnot sekä asiakasta koskevat lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa 

tehtävissä  

3. päättää sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä myöntää maksusitoumukset 

palveluihin ja päättää etuuksien perinnästä 

Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelusihteeri  

1. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä  

2. antaa varallisuuslausunnot  

Kuntouttavan työtoiminnan erityissosiaaliohjaaja 

1. päättää aktivointisuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen 

liittyvistä matkakorvauksista ja toimintarahasta 

2. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta  

Kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaaja 

1. päättää aktivointisuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen 

liittyvistä matkakorvauksista ja toimintarahasta 

2. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta 

Pakolaisten vastaanoton johtava sosiaalityöntekijä 

1. allekirjoittaa kustannusten korvaamista koskevat hakemukset KEHA- keskukseen 

valtionkorvausten saamiseksi 

2. allekirjoittaa hakemukset Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin välisten 

yksilökohtaisten erityiskustannussopimuksen tekemiseksi 

3. allekirjoittaa vuokrasopimukset asiakkaille välivuokrattaviin asuntoihin sekä pakolaisten 

vastaanoton vuokraamiin asuntoihin 

4. päättää päihdehuollon asiakasmaksujen alennuksesta ja vapautuksesta sekä perinnästä 

luopumisesta 
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5. hyväksyy harjoittelusopimukset yksittäisten opiskelijoiden osalta 

6. laittaa vireille tarvittavat hakemukset, vastaa yksikköään ja alaisiaan koskeviin muistutuksiin 

Pakolaisten vastaanoton sosiaalityöntekijä 

1. päättää sosiaalihuoltolain ja kotoutumisen edistämisen lain mukaisista palveluista ja 

ryhmätoiminnasta kotoutumissuunnitelman mukaisesti sekä myöntää maksusitoumukset 

palveluihin ja päättää etuuksien perinnästä  

2. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta  

3. antaa varallisuuslausunnot sekä asiakasta koskevat lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa 

tehtävissä 

Pakolaisten vastaanoton sosiaaliohjaaja 

1. päättää sosiaalihuoltolain ja kotoutumisen edistämisen lain mukaisista palveluista ja 

ryhmätoiminnasta kotoutumissuunnitelman mukaisesti sekä myöntää maksusitoumukset 

palveluihin ja päättää etuuksien perinnästä  

2. päättää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä sekä 

perinnästä luopumisesta  

3. antaa varallisuuslausunnot sekä lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa tehtävissä  

Pakolaisten vastaanoton palvelusihteeri 

1. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä, tuen takaisinperinnästä ja perinnästä 

luopumisesta 

2. antaa varallisuuslausunnot sekä lausunnot muissa toimialaan kuuluvissa tehtävissä 

3. valmistelee pakolaisten vastaanottoon liittyvät valtionkorvaushakemukset 

Perhekuntoutuksen esimies 

1. Päättää perhekuntoutuspalvelun antamisesta asiakkaalle 

2. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, tekee hakemuksia ja vastaa yksikköään ja 

alaisiaan koskeviin muistutuksiin  

3. päättää asiakirjojen antamisesta  

4. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 
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Palvelutarpeen arvioinnin esimies 

1. antaa lausuntoja yksilöä koskevissa asioissa, tekee hakemuksia ja vastaa yksikköään ja 

alaisiaan koskeviin muistutuksiin  

2. päättää asiakirjojen antamisesta  

3. hyväksyy yksittäisten opiskelijoiden harjoittelusopimukset 


