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päätösvallan delegointisääntö 

 
 
 
 
 
 

Palvelutuotantolautakunta 
20.1.2022 §7 



Tässä delegointisäännössä määrätään hallintosäännön 4§: n mukaisten tehtävien 
delegoinnista palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä 
toimialaan ja yksilöön kohdistuvia päätöksiä ja toimenpiteitä. 

 

Delegointi toteutetaan periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää samaa 
päätösvaltaa kuin johtamansa toimialan/yksikön työntekijät. 

 
 

Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille:  
 
Vanhuspalvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, 
terveyspalvelujohtaja:  

1. Päättää lausuntojen antamisesta, esityksen tekemisestä viranomaisille tai yhteisöille 
sekä muutoksen hakemisesta päätökseen, lausunnon antamisesta lautakunnan 
päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen sekä antavat vastauksen vastuualueensa 
toimintaa koskevaan muistutukseen ja kanteluun (laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 23 § ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista 10 §) sekä 
tuomioistuimelle annettaviin lausuntoihin. 

2. Hyväksyy tulosalueensa palveluita tuottavat yritykset ja yhteisöt kuntayhtymän 
yksityisten palvelutuottajien rekisteriin. 

3. Päättää tulosaluettaan koskevan tutkimusluvan myöntämisestä 
4. päättää perusteettomasti käytetyn palvelun tai tuen takaisin perinnästä ja perinnästä 

luopumisesta. 
 
 
 

PERHEPALVELUT 
 

 
Johtava sosiaalityöntekijä 
 
Lisäksi johtava sosiaalityöntekijä päättää: 
 

1.  sosiaalihuollon antamisesta, 
2.  maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista 11 §:n nojalla, 
3.  lausuntojen antamisesta, esityksen tekemisestä viranomaisille tai yhteisöille sekä 

muutoksen hakemisesta päätökseen, lausunnon antamisesta lautakunnan 
päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen. 

4.  päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 
vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon 
sijoittamista, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

5.  päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos 
kuuleminen lastensuojelulaissa mainituilla perusteilla on jätetty suorittamatta; 

6.  päättää huostassa pidon lopettamisesta lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

7.  tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa ja lapsen sijoittamista 
koskevissa asioissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

8.  käyttää palvelutuotantolautakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa 
lastensuojelulain mukaisten asioiden käsittelyssä; 

9. päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

10. päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

11. päättää kiellosta pitää lasta yksityiskodissa yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon 
valvonnan perusteella. 



11. antaa sosiaalihuoltolain 41 §:n mukaisen määräyksen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi; 

12. tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta; 

13. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta ja yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta enintään vuodeksi; 

14. päättää yhteydenpidon rajoituksen lieventämisestä tai lakkauttamisesta; 
15. päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta lapsen asioista vastaavan 

sosiaalityöntekijän valmistelusta; 
16. päättää lapsen sijoittamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi vanhempansa tai 

muun huoltajansa luokse  

17. päättää lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai 

huoltajille 

 

Johtava viranhaltija voi määrätä päätöksentekovaltaa käyttämään myös muun 
viranhaltijan, jolla on kelpoisuusvaatimuksesta annetun lain 10 §:n 1 tai 2 momentin tai 3 
§:n mukainen kelpoisuus. Päätöksentekovaltaa ei voi kuitenkaan määrätä lapsen asioista 

vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 
 
 

 
Perhepalveluiden palveluesimies 

 

Palveluesimies päättää: 
 

1.  perhehoitajien ja perhehoitokotien hyväksymisestä; 
2.  perhehoidon ja tukiperheiden toimeksiantosopimuksista lautakunnan vahvistamien 

ohjeiden mukaisesti 
3.  edunvalvontailmoituksen tekemisestä holhousviranomaiselle; 
4. ottaa vastaan ilmoituksia kuntaan sijoitetuista lapsista, jotka toinen kunta on sijoittanut 

Oulunkaarelle sekä yksityisesti Oulunkaarelle sijoitetuista lapsista; 

5. päättää perhehoidon ja tukiperheiden toimeksiantosopimuksista silloin, kun 

perhehoitajalle maksetaan korotettua palkkioluokkaa; 

6. päättää ensikotiin sijoittamisesta, yli 3 kk (sosiaalityöntekijän valmistelusta); 

7. päättää rahalaitoksilta asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä sosiaalityöntekijän 

valmistelusta. 

 

 
 
 

Lastenvalvoja päättää: 
 

1. isyys- ja äitiyslain mukaisista isyyden ja äitiyden selvittämiseen ja tunnustamiseen  
liittyvistä tehtävistä 

2.  isyyden ja äitiyden selvittämisen keskeyttämisestä 

3.  elatussopimusten vahvistamisesta; 
4.  lasten huolto- ja tapaamissopimusten vahvistamisesta. 

5.  kanteen nostamisesta elatusavun vahvistamiseksi 
6.  lausunnon antamisesta oheishuoltajuuden hakemiseen liittyen 

7.  oheishuoltajuuden hakemisesta 
8.  tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja 



tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 
9.  ottolapsineuvonnan antamisesta 
10. adoptiolausuntojen antamisesta 
11. valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta 

 
Ostopalveluiden osalta edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän 
konsultointia 
 

Lastensuojelu 
 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä päättää: 
 

1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 
toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja 
ohjeiden mukaisesti 

2. lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijälle kuuluvista päätöksistä 

3. vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä 
4. kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta; 
5. yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa 
6. lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille 

kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa 
7. lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista, ostopalveluiden osalta 

edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän konsultointia 
8. ensikodin sijoituksista enintään 14 vrk:n ajan; päättää ensikotiin sijoittamisesta 

enintään 3 kk konsultoituaan johtavaa sosiaalityöntekijää 

9. päättää perhehoidon ja tukiperheiden toimeksiantosopimuksista silloin kuin 

maksetaan peruspalkkiota 

10. päättää perhehoitolain mukaisen käynnistämiskorvauksen myöntämisestä 

konsultoituaan johtavaa sosiaalityöntekijää 

11. jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta, ostopalveluiden 
osalta edellytetään palveluesimiehen ja palvelujohtajan konsultointia 

12. sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §) 
13. lapselle tulevan elatusavun perimisestä perhehoidon, laitoshuollon tai 

asumispalvelujen korvaamiseksi 
14. lapsen tulojen, korvausten, avustusten tai muiden saamisten perimisestä, 

nostamisesta lautakunnalle ja niiden käytöstä 
15. lapsen itsenäistymisvarojen myöntämisestä; 
16. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä 

holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle 
17. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 
18. lastensuojeluun liittyvistä virka-apupyynnöistä; 
19. yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta sekä yksityiskodin hyväksymisestä 

lapsen asuinpaikaksi 
20. suostumuksen antamisesta passin myöntämiseen huostaan otetulle lapselle; 
21. tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt 
22. päättää sijaishuollossa olevan lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan 

järjestämisestä ostopalveluna, edellytetään johtavalta sosiaalityöntekijältä. 

 
 

Ostopalveluiden osalta edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän 
konsultointia 

 

 
 



Lastensuojelun sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja päättää: 
 

1.  täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 

2.  lapsiperheiden kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta 

lautakunnan ohjeiden mukaisesti, niissä kunnissa joissa ko. palvelu toteutetaan 

perhepalveluissa 

3.  vastaa palvelutarpeen arvioinnista, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa 

olevasta henkilöstä 

4.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §) niiden 
asiakkaiden osalta, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa olevasta 
henkilöstäOstopalveluiden osalta edellytetään palveluesimiehen ja palvelujohtajan 
konsultointia 

 

 
 
 
 

Sosiaalipäivystys 
 

Sosiaalipäivystykseen osallistuva sosiaalityöntekijä, joka täyttää sosiaalityöntekijän 
ammatilliset kelpoisuusehdot, päättää virka-ajan ulkopuolella tehtävästä: 

 

1.  lapsen kiireellisestä sijoituksesta 
2.  yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja 

muissa kiireellisissä tilanteissa 
3.  lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille 

kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa 
4.  Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshoitoon 

kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa 
5. antaa sosiaalihuoltolain 41 §:n mukaisen määräyksen asuntoon tai muuhun 

olinpaikkaan pääsemiseksi; 
 
 

Lapsiperheiden ja työikäisten palvelut 
 

Sosiaalityöntekijä 
 

1.  Vastaa sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista, kun kyseessä on 
erityistä tukea tarvitseva henkilö 

2.  päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien 
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti 

2. sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §). Ostopalveluiden 
osalta edellytetään palveluesimiehen ja palvelujohtajan konsultointia 

3. päättää ensikotiin sijoittamisesta enintään 3 kk konsultoituaan johtavaa 

sosiaalityöntekijää 

4. tekee varallisuusselvitykset 

5.  tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt 

6.  päättää asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin lopettamisesta 
7.  päättää päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen 

selvittämisestä 
8.  päättää palvelujen antamisesta, maksusitoumuksen myöntämisestä päihdehuollon 

avo- ja laitoshoitopalveluihin (kuntoutus) sekä asumispalveluihin erityisryhmien 
asumispalveluvastaavan kartoitettua vaihtoehtoisia asumispalveluita (alle 65 – 
vuotiaat). Ennen päätöksen tekemistä edellytetään palvelujohtajan tai  



asumisen tiimin (asiakasohjaustyöryhmä) konsultointia. 
9.  päättää asumispalveluiden myöntämisestä mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluihin erityisryhmien asumispalveluvastaavan kartoitettua vaihtoehtoisia 
asumispalveluita. Ennen päätöksen tekemistä edellytetään palvelujohtajan tai 
asumisen tiimin (asiakasohjaustyöryhmä) konsultointia. 

11. päättää taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 

esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi lautakunnan välityksellä/ 
välitysvarojen maksamisesta 

12. kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan työtoiminnan korvauksista 
voimassa olevien lakien ja ohjeistusten perusteella 

13. päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta lyhytaikaisesta 

hoidosta väkivaltaisuuden perusteella (päihdehuoltolaki 12 §) 

14. osallistuu eläkeselvittelyiden tekemiseen 
 
Sosiaaliohjaaja 

 

1.  päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien 
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. 

2.  tekee varallisuusselvitykset 

3.  päättää kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan työtoiminnan korvauksista 

voimassa olevien lakien ja ohjeistusten perusteella 

4.  tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt 

5.  päättää pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen 

saamiseksi 
 

6.  päättää asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin lopettamisesta 

7.  päättää päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen 

selvittämisestä 

8.  esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi lautakunnan välityksellä/ 

välitysvarojen maksamisesta 

9.  päättää taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 

10. osallistuu eläkeselvittelyiden tekemiseen 

11. vastaa palvelutarpeen arvioinnista, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa 

olevasta henkilöstä 

12. päättää sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §) niiden 

asiakkaiden osalta, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa olevasta henkilöstä. 

Ostopalveluiden osalta edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän konsultointia 
 

 
Vammaispalvelut 

 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin vammaispalvelun 
palveluohjaajalla/ sosiaaliohjaajalla. Lisäksi sosiaalityöntekijä päättää 

 
1. vastaa palvelutarpeen arvioinnista 
2. vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

(380/1987 jäljempänä vammaispalvelulain) ja kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain (519/1977 jäljempänä erityishuoltolain) mukaisista palveluista. 

3. päättää vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisestä alle 65-vuotiaalle 
lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 

4. päättää VPL:n mukaisten kuljetuspalveluiden antamisesta 
5. päättää VPL:n ja erityishuoltolain mukaisista asumispalveluista omiin yksiköihin ja 



ostopalveluihin erityisryhmien asumispalveluvastaavan kartoitettua vaihtoehtoisia 

asumispalveluita. Ennen päätöksen tekemistä edellytetään palvelujohtajan tai 
asumisen tiimin (asiakasohjaustyöryhmä) konsultointia. 

6. myöntää maksusitoumuksen lyhytaikaisiin ja kiireellisiin kuntoutusjaksoihin. 
7. pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikan myöntämisestä sekä hoitomaksuista 

vammaisten osalta 
8. sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisestä alle 

65-vuotiaille lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti 

9. sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §) 
10. tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt 
11. Päättää kehitysvammaisten erityishuoltolain 42 §:n mukaisista sosiaalityöntekijän 

ratkaisuvaltaan kuuluvista toimenpiteistä. 
12. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 

 

 
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä edellytetään ennen maksusitoumuksen 

kirjoittamista ostopalveluihin johtavan sosiaalityöntekijän konsultointia. 
 
 

 
Sosiaaliohjaaja (tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä, perhepalvelujen palveluesimies tai sijainen) päättää: 

 

1. lomajaksojen ja tilapäisen perhehoidon järjestämisestä ja maksusitoumuksen 
myöntämisestä kehitysvammaisille palvelusuunnitelman/ erityishuolto-ohjelman 
mukaisesti. 

2. asiakkaiden maksuosuuden määrittelystä lautakunnan ohjeiden mukaan. 
3. Valmistelee päätöksiä erityishuolto-ohjelmasta lautakunnan nimeämän 

erityishuollon johtoryhmän päätettäväksi 
4. päättää kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmien tekemisestä ja vahvistamisesta 
5. päättää kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen 

myöntämisestä alle 65 - vuotiaalle lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 
6. päättää VPL:n mukaisten kuljetuspalveluiden antamisesta 
7. päättää VPL:n mukaisista asunnon muutostöistä apuvälineiden, koneiden ja 

laitteiden osalta 
8. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 

toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja 
ohjeiden mukaisesti 

9. sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §), kun kyseessä ei 
ole erityistä tukea tarvitseva henkilö.  

 
Ostopalveluiden osalta edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän konsultointia 

 

 
Erityisryhmien asumispalveluvastaava (tarvittaessa perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja tai 
sijainen) päättää: 

 

1.  asiakkaiden maksuosuuden määrittelystä, asiakasmaksun alentamisesta tai 
perimättä jättämisestä lautakunnan ohjeiden mukaan 

2.  Päättää kehitysvammaisten erityishuoltolain 42 §:n mukaisista yksikön johtajan 

ratkaisuvaltaan kuuluvista toimenpiteistä. 
3.  Lisäksi erityisryhmien asumispalveluvastaava kartoittaa palvelutarjontaa 

kehitysvammaisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista sekä 

osallistuu tarpeenmukaisesti palvelutarpeen arviointiin yhdessä sosiaalityöntekijän 

kanssa, kun asiakkaalla on asumispalveluiden tarve. 



 

 
 
 

Erityishuollon johtoryhmä 
 
Erityishuollon johtoryhmälle kuuluvat ne tehtävät, joita laissa on sille erikseen tehtäväksi 

säädetty tai määrätty. 

 

Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut  

 

Sosiaaliohjaaja 
 

1.  päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien 
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti 

2.  päättää vailla huoltajaa Suomeen saapuneelle lapselle määrättävän edustajan 
hakemisesta 

3.  tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt 

4.  vastaa palvelutarpeen arvioinnista, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa 

olevasta henkilöstä 

5.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 – 28 §) niiden 
asiakkaiden osalta, joissa kyse ei ole erityisen tuen tarpeessa olevasta henkilöstä 
Ostopalveluiden osalta edellytetään johtavan sosiaalityöntekijän konsultointia 

 

 
Työ- ja päivätoimintapalvelujen vastaava ohjaaja (tarvittaessa perhepalvelujohtaja, 
tai sijainen) päättää: 

 

1.  työtoiminnan asiakkaaksi ottamisesta omiin yksiköihin, ostopalveluihin ja            
työosuusrahan määrästä asiakkaalle, 
2.  päivätoiminnan asiakkaaksi ottamisesta, kuljetuspalvelujen myöntämisestä 

asiakkaille työ- ja päivätoimintaan, 
3.  asiakasmaksuista ja niiden perinnästä vahvistettujen perusteiden mukaan työ- ja 

päivätoimintapalveluiden osalta 
 

 
 

Alaikäisten maahanmuuttajien perheryhmäkoti  
 

1.  Alaikäisten maahanmuuttajien perheryhmäkodin johtaja myöntää yksikössä asuvien 
käyttövarat, käyttövaroja koskevien ohjeistusten mukaisesti 

 

 
 

VANHUSPALVELUT 
 

Vanhuspalvelujohtaja (tarvittaessa sijainen) päättää: 
 

1.  maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 11 §:n nojalla. 

2.  omaishoidon tuen myöntämisestä yli 65-vuotiaille 
3.  asumispalvelun myöntämisestä vanhusten asumispalveluyksiköihin, 

4.  pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta 
5.  asiakaskohtaisen maksusitoumuksen myöntämisestä ostopalveluyksiköihin 
6.  pitkäaikaisen laitoshoidon myöntämisestä, lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista perusteella 
 

 



 
Kotihoidon palveluesimies (tarvittaessa vanhuspalvelujohtaja tai sijainen) päättää 

 
1. kotihoidon tukipalvelujen myöntämisestä, 
2. kotihoidon tukipalvelujen, maksun määräämisestä lautakunnan vahvistamien 

perusteiden mukaisesti 
3. kotihoidon myöntämisestä, 

4. kotihoidon maksujen määräämisestä 
5. vanhusten päivätoiminnan asiakkaaksi ottamisesta. 

6. palvelusetelin myöntämisestä 
7. sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisestä yli 65- 

vuotiaille lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti 
8. lyhyt- sekä pitkäaikaisen perhehoidon maksun määräämisestä 

 

 
 
 

Vanhuspalveluiden virassa oleva asumispalveluiden palveluesimies tai virassa oleva 

palveluohjaaja päättää 
 

1.  sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaishoitopaikan myöntämisestä 
2.  sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaishoitopaikan maksun määräämisestä 
3.  palveluasumisen maksujen määräämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden 

mukaisesti 
4.  p itkäaikaishoidon maksun määräämisestä 

 
TERVEYSPALVELUT 

 
Terveyspalvelujohtaja, (tarvittaessa sijainen) päättää 

 
1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista 11 §:n nojalla lukuun ottamatta suun terveydenhuollon 
päätöksiä. Suun terveydenhuollossa maksun perimättä jättämisestä tai 
alentamisesta asiakasmaksuista 11 §:n nojalla päättää johtava hammaslääkäri. 

2. asiakasmaksulain mukaisista pitkäaikaishoidon päätöksistä silloin kun hoito on 
kestänyt tai arvellaan kestävän yli kolme kuukautta (terveyskeskuksen osasto).  

3. rintamaveteraanien kuntoutukseen valinnasta työryhmän käsittelyn pohjalta, ellei 
ole siirtänyt sitä muun viranhaltijan ratkaistavaksi 

 
Johtava lääkäri (tarvittaessa sijainen) päättää 
 

1. lääkinnällisen kuntoutuksen antamisesta lukuun ottamatta hammashuoltoa, ellei ole  
    siirtänyt sitä muun viranhaltijan ratkaistavaksi  
2. tartuntatautilain 18 §:n, 19 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä, ellei ole siirtänyt 

niitä muun viranhaltijan ratkaistaviksi 
3. mielenterveyslain 29 §:n mukaisista toimenpiteistä 
4. päihdehuoltolain 11 §:n mukaisista toimenpiteistä 
5. aluehallintoviranomaisen edellyttämistä yksityisten toimitilojen tarkastuksista 
6. erikoissairaanhoidon potilaiden siirroista muihin hoitolaitoksiin 
7. määrätä kutsuntaviranomaisen pyynnöstä kutsuntalääkärit, ellei ole siirtänyt sitä muun  
     viranhaltijan ratkaistavaksi 

 

 
 
 
 



 
 
 
DELEGOINNIT HENKILÖSTÖASIOISSA 

 

 
Sen lisäksi, mitä kuntayhtymän hallintosäännön VI luvussa (93-97§) todetaan 

 
1. Lähiesimies valitsee työntekijän määräaikaisen enintään 6 kk:n mittaisen 

virkavapauden ja työloman ajaksi, kun viranhaltijalla tai työntekijällä on 

lainsäädännön, virka ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 

 
2. Virkasuhteinen lähiesimies valitsee määräaikaisen enintään 6 kk:n mittaisen 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman ajaksi. 


