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I YLEISTÄ
1 § Soveltamisala
Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 11 §:n mukaan yksilöasioiden jaosto
tekee yksilöä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille.
Espoon kaupungin hallintosäännön III osan 4 luvun 5 §:n mukaan viranhaltijan päätösvallan
käyttämisestä sosiaalihuollon antamisessa ja järjestämisessä sekä siihen liittyvistä
toimenpiteistä määrätään lautakunnan päätöksellä.
2 § Päätösvallan käyttäminen
Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa
asianomaiseen virkaan tultuaan.
Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää, milloin muut
kuin 1. momentissa tarkoitetut viranhaltijat käyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa.
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Kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä
muista toimenpiteistä voi päättää tämän delegointisäännön mukaisesti viranhaltija, joka
täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa
säädetyt kelpoisuusehdot (SHL 10 §, 12 §).
Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta voi erityisestä syystä
päättää, ettei viranhaltijalla ole oikeutta päätösvallan käyttämiseen.
Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen päätettäviä
asioita, asiasta päättää ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija.
Jos useammalla viranhaltijalla on samansisältöinen päätösvalta, tulosyksikön johtaja tai
palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää kuka viranhaltija on
oikeutettu päätösvallan käyttämiseen.
Lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädettyä
päätösvaltaa käyttävät perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön johtaja, perheiden
erityispalvelujen päällikkö ja lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.
Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen kunnan johtavan viranhaltijan määräyksen
päästä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan
antaa yksikön johtava sosiaalityöntekijä sekä Länsi-Uusimaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen
päällikkö.
3 § Estyneenä olo
Palvelualueen päällikön estyneenä hänen päätösvaltaansa käyttää tulosyksikön johtaja tai
hänen määräämänsä viranhaltija.
Muun viranhaltijan ollessa estyneenä käyttää hänen päätösvaltaansa palvelualueen
päällikön määräämä viranhaltija.
4 § Muistutukseen vastaaminen
Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö,
perheiden erityispalvelujen päällikkö, perhesosiaalityön päällikkö, perheoikeudellisten
asioiden päällikkö, perheneuvolapalvelujen päällikkö, lasten kuntoutuspalvelujen päällikkö,
aikuissosiaalityön päällikkö, maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Länsi-Uusimaan sosiaalija kriisipäivystyksen päällikkö, vammaisten sosiaalityön päällikkö tai palvelupäällikkö,
lastenpsykiatrisen yksikön päällikkö, hallintoylilääkäri, ylilääkäri, apulaisylilääkäri tai
mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö antavat vastauksen vastuualueensa
toimintaa koskevaan muistutukseen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista, 23 § ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 10 §).
II PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
II.1.SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT,
KASVATUS- JA PERHENEUVONTA, PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA
PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT
Perhesosiaalityön yksikkö
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5 § Perhesosiaalityön päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä
Perhesosiaalityön päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä päättävät
1)
2)
3)
4)

lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)

6 § Kotipalvelujen esimies
Kotipalvelujen esimies päättää
1)
2)
3)
4)

lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)

7 § Perhetyön esimies
Perhetyön esimies päättää
1)
2)
3)
4)

lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14-28 §)

8 § Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä päättää
1)
2)
3)
4)

lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)

9 § Vastaava sosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja
Vastaava sosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja päättävät
1)
2)
3)
4)

lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)

Perheneuvolapalvelut

10 § Perheneuvolapalvelujen päällikkö
Perheneuvolapalvelujen päällikkö päättää
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1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
4) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen (SHL 14 - 28 §) antamisesta
11 § Johtava perheneuvoja
Johtava perheneuvoja päättää
1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
4) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen (SHL 14 - 28 §) antamisesta
12 § Perheneuvoja
Perheuvoja päättää
1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
4) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen (SHL 14 - 28 §) antamisesta
13 § Johtava psykologi
Johtava psykologi päättää
1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta
2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta
3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta
4) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen (SHL 14 - 28 §) antamisesta
Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö
14 § Hyvinvointipalvelujen päällikkö, lapsiperheet tai perheoikeudellisten asioiden
päällikkö
Hyvinvointipalvelujen päällikkö, lapsiperheet tai perheoikeudellisten asioiden päällikkö
päättää
1) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten
vahvistamisesta
2) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa
3) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä
4) isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen uudelleen aloittamisesta
5) puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta
6) adoptiolausuntojen antamisesta
7) lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä jättämisestä
8) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi
9) valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta
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10) turvakotiasumiseen ohjaamisesta, turva-asumisesta ja lähisuhdeväkivallan
avopalveluista
11) eroauttamispalvelujen antamisesta
15 § Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä päättää
1) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa
2) adoptiolausuntojen antamisesta
16 § Johtava lastenvalvoja
Johtava lastenvalvoja päättää
1) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä
2) isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen uudelleen aloittamisesta
3) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten
vahvistamisesta
4) puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta
5) lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä jättämisestä
6) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi
7) eroauttamispalvelujen antamisesta
17 § Lastenvalvoja
Lastenvalvoja päättää
1) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä
2) isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen uudelleen aloittamisesta
3) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten
vahvistamisesta
4) adoptiolausuntojen antamisesta
5) eroauttamispalvelujen antamisesta
18 § Lastenvalvoja-perintäasiantuntija
Lastenvalvoja-perintäasiantuntija päättää
1)
2)
3)
4)
5)
6)

lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta
lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä jättämisestä
esityksestä edunvalvojan määräämiseksi
isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä
isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen uudelleen aloittamisesta
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistamisesta

19 § Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja päättää eroauttamispalvelujen antamisesta.
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20 § Elatusapusihteeri
Elatusapusihteeri päättää lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai
perimättä jättämisestä.

21 § Tapaamispaikkatoiminnan vastaava ohjaaja
Tapaamispaikkatoiminnan vastaava ohjaaja päättää valvottujen ja tuettujen tapaamisten
sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta.

22 § Omatilan johtava sosiaalityöntekijä
Omatilan johtava sosiaalityöntekijä päättää turva-asumisesta ja lähisuhdeväkivallan
avopalveluista
23 § Omatilan ohjaaja
Omatilan ohjaaja päättää turva-asumisesta ja lähisuhdeväkivallan avopalveluista
II.2. LASTENSUOJELULAIN MUKAISET LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT JA
ERITYISPALVELUT

24 § Perheiden erityispalveluiden päällikkö ja lastensuojelun sosiaalityön päällikkö
Perheiden erityispalvelujen päällikkö ja lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päättävät
1) kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38a §)
2) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta
täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamisesta
(LSL 43 § 1 mom.)
3) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa asiaan
osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42 §:n 3 momentissa mainituista
syistä.
4) lapsen sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL
13a §)
5) 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 (LSL 43 § 2 mom.)
6) huostassapidon lopettamisesta (LSL 47 § 1 mom.)
7) luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28 § 1
mom.)
8) erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 §)
9) kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan
muuttamisesta (LSL 43 § 3 mom.)
10) yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL 62 - 63 §)
11) yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL 62 - 63 §)
12) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL 62 - 63 §)
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13) lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62 §
2 mom. ja 63 §)
14) sijoituksesta laitoshoitoon jälkihuoltona
Perheiden erityispalvelulujen päällikkö tai lastensuojelun sosiaalityön päällikkö voi määrätä
alaisensa johtavan sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 1, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 luetelluissa asioissa.
Perheiden erityispalvelulujen päällikkö tai lastensuojelun sosiaalityön päällikkö voi määrätä
sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä kohdassa 9
mainitussa asiassa.
Espoon Perheiden erityispalvelulujen päällikkö tai lastensuojelun sosiaalityön päällikkö
käyttää Kauniaisten viranhaltijoiden päätösvaltaa yllä kohtien 1-14 osalta Kauniaisten
kaupungin johtavan viranhaltijan tai hänen määräämänsä estyneenä ollessa.
25 § Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä päättää
1)
2)
3)
4)
5)

avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35 - 37b §)
lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.)
lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a §)
lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.)
yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
7) lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille
kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 §
2 mom. ja 63 §)
8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta 14 §)
9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76a §)
10) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä jättämisestä
11) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
12) sijoituksesta perhehoitoon jälkihuoltona (LSL 76 §)
26 § Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä päättää
1)
2)
3)
4)
5)

avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35 - 37b §)
lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.)
lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a §)
lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.)
yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
7) lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille
kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 §
2 mom. ja 63 §)
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8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta 14 §)
9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76a §)
10) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 § 2 mom.)
11) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä jättämisestä
12) yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta, joka koskee yksityisesti sijoitetun lapsen
pitämistä kodissa (LSL 81 §)
13) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
27 § Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää
1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35 - 37b §)
2) lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempansa luo vankilan
perheosastolle (LSL 13a § ja 37 § 3 mom.)
3) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.)
4) kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.)
5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
6) lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsenvanhemmille tai huoltajille kiireelliseen
sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 § 2 mom. ja
63 §)
7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta 14 §)
8) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76 §)
9) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 § ja 24 § 2 mom.)
10) palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä (LSL 26 §)
11) viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 § 3 mom.)
12) seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä
liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 § 3 mom.)
13) erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 §)
14) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
28 § Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja päättää
1) asiakassuunnitelman mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta
2) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
29 § Jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä
Jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä päättää alle 25-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle
nuorelle
1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76a §)
2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
3) toimeentulotuen antamisesta kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa
olevista ohjeista ja normeista
4) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella
(PäihdeL 12 §)
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5) asukkaiden ottamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa oleviin nuorten
tukiasuntoihin
6) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä
7) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palveluyksikölle
8) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä jättämisestä
9) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
30 § Jälkihuollon sosiaalityöntekijä
Jälkihuollon sosiaalityöntekijä päättää alle 25-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle
1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76a §)
2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
3) ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
4) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvän sosiaalisen tilanteen selvittämisestä
5) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä
6) mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle
7) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta
8) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden tarkistamisesta tai perimättä jättämisestä
9) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi
10) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
31 § Jälkihuollon sosiaaliohjaaja
Jälkihuollon sosiaaliohjaaja päättää alle 25-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle
1) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
3) ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
Lastensuojelulaitokset
32 § Lastensuojelulaitoksen palveluesimies
Lastensuojelulaitoksen palveluesimies päättää
1) lastensuojelulaitokseen sijoitetun huostaan otetun lapsen enintään 30 vuorokautta
kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL 62 - 63 §)
2) tekemänsä yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL 62 § ja 63 § )
3) aineen tai esineen haltuunotosta, mikäli haltuun otettua ainetta tai esinettä ei palauteta
lapselle (LSL 65 §)
4) henkilönkatsastuksesta (LSL 66 §)
5) omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta (LSL 67 §)
6) enintään seitsemän vuorokautta kestävästä liikkumavapauden rajoittamisesta (LSL 69 §)
7) eristämisestä, eristämisen jatkamisesta ja lopettamisesta (LSL 70 §)
8) antaa LSL 68 §:ssä tarkoitetun selvityksen laitoksessa tapahtuneesta kiinnipitämisestä
lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle
9) ilmoittaa viipymättä lapsen eristämisestä laitoksessa tai eristämisen jatkamisesta lapsen
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle (LSL 70 § 5 mom.)
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Laitoksen johtaja voi määrätä alaisensa hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön
käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7 luetelluissa asioissa.
II.3. AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT
Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki
33 § Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä päättää
1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä kun kysymyksessä on olennainen
poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista
3) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä
4) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palveluyksikölle
5) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella
(PäihdeL 12 §)
6) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta
7) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
8) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 § 2)
9) vuokravakuuden myöntämisestä
10) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
11) sosiaalisen luoton myöntämisestä
12) vapaakuukausien myöntämisestä ja maksuohjelman muuttamisesta
13) sosiaalisen luoton eräännyttämisilmoituksen tekemisestä
14) luottosopimuksen irtisanomisesta
15) sosiaalisen luoton takaisinperinnästä luopumisesta
16) helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä sosiaalisen luoton takaisinmaksusta
34 § Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä päättää
1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
2) esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan
välityksellä
3) välitysvarojen maksamisesta
4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta
5) päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä
6) päihdehoitoa ja -kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palveluyksikölle
7) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta
8) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
9) vuokravakuuden myöntämisestä
10) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
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35 § Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja päättää
1)
2)
3)
4)

toimeentulotuen antamisesta ja tuen takaisinperinnästä
vuokravakuuden myöntämisestä
asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta
asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
5) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)
36 § Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä (asiakastyötä tekevä)
Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä päättävät
1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
2) täydentävän toimeentulotuen antamisesta tulosyksikön johtajan määrittelemissä rajoissa
sekä tuen takaisinperinnästä
3) toimeentulotuen antamisesta ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan edellä 1 ja
2 kohdassa mainitut rajoitukset huomioon ottaen sekä tuen takaisinperinnästä
4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta
5) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta
6) vuokravakuuden myöntämisestä
37 § Talousneuvoja
Talousneuvoja päättää
1) sosiaalisen luoton myöntämisestä
2) vapaakuukausien myöntämisestä ja maksuohjelman muuttamisesta
Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut
38 § Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja
toimistosihteeri
Johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja toimistosihteerin
päätösvallasta on soveltuvin osin voimassa mitä aikuisten sosiaalipalvelujen johtavan
sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän, etuuskäsittelijän ja toimistosihteerin päätösvallasta
on määrätty.
Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät vailla huoltajaa Suomeen
saapuneelle lapselle määrättävän edustajan hakemisesta (Laki maahanmuuttajien
kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 ja laki kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta 742/2011).
Johtava sosiaalityöntekijä päättää lisäksi asukkaiden ottamisesta pakolaisille tarkoitettuihin
Y-säätiön asuntoihin.
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39 § Ryhmä- ja perheryhmäkodin palveluesimies
Ryhmä- ja perheryhmäkodin palveluesimies päättää
1) aineen tai esineen haltuunotosta (Kotouttamislaki 28 §:n 3 momentti ja kansainvälistä
suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 60 ja 62 §)
2) asukkaan käytössä olevien tilojen tarkistamisesta (Kotouttamislaki 28 §:n 3 momentti ja
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 61 ja 62 §)
Ryhmä- ja perheryhmäkodin palveluesimies voi määrätä alaisensa hoito- ja
kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön käyttämään päätösvaltaa edellä mainituissa 1 ja
2 kohdissa.
Länsi-Uusimaan sosiaali- ja kriisipäivystys
40 § Päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä
Päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät
1) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.)
2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §)
3) lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille
kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 §
2 mom.)
4) avohuollon tukitoimena tehtävästä lapsen sijoituksesta (LSL 37 §)
5) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
6) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14-28 §)
41 § Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja päättää
1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä
2) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14-28 §)
Länsi-Uusimaan sosiaali- ja kriisipäivystys käyttää Kauniaisten ja Kirkkonummen, Lohjan,
Karviaisten, Inkoon, Hangon, Siuntion ja Raaseporin viranhaltijoiden päätösvaltaa 40
§:n sekä 41 §:n osalta yhteistyösopimuksessa erikseen sovittuina aikoina.
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä käyttää myös Kauniasten ja
Kirkkonummen, Lohjan, Karviaisten, Inkoon, Hangon, Siuntion ja Raaseporin viranhaltijoiden
päätösvaltaa huostaanotetun ja kiireellisesti sijoitetun lapsen sijaishuollon muutosta
koskevassa asiassa yhteistyösopimuksessa erikseen sovittuina aikoina.

II.4. VAMMAISTEN PALVELUT

42 § Vammaisten sosiaalityön päällikkö ja vammaispalvelujen päällikkö
Vammaisten sosiaalityön päällikkö ja vammaispalvelupäällikkö päättävät
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1) omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 3, 3a, 4, 4 a, 5, 7, 8, 9 §)
2) vammaispalvelulain ja vammaispalveluasetuksen mukaisista palveluista ja tukitoimista
(VPL 8, 8 b, 8 c, 8 d, 9 § ja vammaispalveluasetus 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 17, 18,
19 §)
3) kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaisista palveluista
(kehitysvammalaki 2, 35, 39, 42 l, 42 m, 42 n § ja kehitysvamma-asetus 3, 4 §)
4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 - 28 §)
5) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta siltä osin kuin
päätösvaltaa ei ole siirretty asiakasmaksuyksikölle
6) erityishuollon antamisesta sekä erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä
(kehitysvammalaki 31, 34 §)
7) muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä vakavissa
vaaratilanteissa erityishuollossa olevalla henkilöllä (kehitysvammalaki 42 l §)
8) erityishuollossa olevan henkilön valvotusta liikkumisesta (kehitysvammalaki 42 m §)
9) erityishuollossa olevan henkilön poistumisen estämisestä (kehitysvammalaki 42 n §)
43 § Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä päättää
1) omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 3, 3a, 4, 4 a, 5, 7, 8, 9 §)
2) vammaispalvelulain ja vammaispalveluasetuksen mukaisista palveluista ja tukitoimista
(VPL 8, 8 b, 8 c, 8 d, 9 § ja vammaispalveluasetus 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 17, 18,
19 §)
3) kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaisista palveluista
(kehitysvammalaki 2, 35, 39, 42 l, 42 m, 42 n § ja kehitysvamma-asetus 3, 4 §)
4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 - 28 §)
5) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta siltä osin kuin
päätösvaltaa ei ole siirretty asiakasmaksuyksikölle
6) erityishuollon antamisesta sekä erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä
(kehitysvammalaki 31, 34 §)
7) muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä vakavissa
vaaratilanteissa erityishuollossa olevalla henkilöllä (kehitysvammalaki 42 l §)
8) erityishuollossa olevan henkilön valvotusta liikkumisesta (kehitysvammalaki 42 m §)
9) erityishuollossa olevan henkilön poistumisen estämisestä (kehitysvammalaki 42 n §)
44 § Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä päättää
1) omaishoidon tuesta (omaishoitolaki 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 8, 9 §)
2) vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisista palveluista ja tukitoimista
(VPL 8, 8b, 8c, 8d, 9 § ja -asetus 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 17, 18, 19 §)
3) kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaisista palveluista
(kehitysvammalaki 2 , 35, 39 ja kehitysvamma-asetus 3, 4 §)
4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14 - 28 §)
5) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta siltä osin kuin
päätösvaltaa ei ole siirretty asiakasmaksuyksikölle
45 § Sosiaaliohjaaja
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Sosiaaliohjaaja päättää
1) omaishoidon tuesta (OHL 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 8, 9 §)
2) asiakassuunnitelman mukaisesti sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista
(SHL 14 - 28 §)
3) vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisista palveluista ja tukitoimista
a. kuljetuspalvelu (VPL 8 § ja vammaispalveluasetus 4, 5, 6 §)
b. kommunikaatio-opetus ja muu sopeutumisvalmennus (VPL 8 § ja -asetus 15 §)
c. taloudelliset tukitoimet (VPL 9 § ja -asetus 12, 13, 17, 18, 19 §)
d. henkilökohtainen apu (VPL 8 c §, 8 d §)
4) asiakassuunnitelman mukaisesti kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
mukaisista palveluista (kehitysvammalaki 2, 35, 39 ja -asetus 3, 4§)
5) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta siltä osin kuin
päätösvaltaa ei ole siirretty asiakasmaksuyksikölle
46 § Eteva kuntayhtymä
Eteva kuntayhtymä päättää henkilön määräämisestä toimitettavaksi tutkimukseen
erityishuollon toimintayksikköön tahdostaan riippumatta (kehitysvammalaki 33, 37, 38 §)
47 § Palveluesimies, palvelupäällikkö ja vammaispalvelupäällikkö
Palveluesimies, palvelupäällikkö ja vammaispalvelupäällikkö päättävät
1) erityishuollossa olevan henkilön aineiden ja esineiden haltuun otosta, jollei aineita tai
esineitä palauteta erityishuollossa olevalle henkilölle yhden vuorokauden kuluessa
haltuunotosta (kehitysvammalaki 42 g §)
2) rajoittavan välineen tai asusteen toistuvasta käytöstä päivittäisissä toimissa sekä muun
kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen käytöstä vakavissa
vaaratilanteissa erityishuollossa olevalla henkilöllä (kehitysvammalaki 42 k, 42 l §)
3) erityishuollossa olevan henkilön valvotusta liikkumisesta (kehitysvammalaki 42 m §)
4) erityishuollossa olevan henkilön poistumisen estämisestä (kehitysvammalaki 42 n §)
III TERVEYSPALVELUT
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
48 § Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä
Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättävät
1) sijoittamisesta kilpailutettuihin ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai
päihdepalveluihin
2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin
3) Kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
4) asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita
koskevan SAP-työskentelyn esityksen pohjalta
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49 § Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö päättää maksusitoumuksen
antamisesta mielenterveys- tai päihdepalveluihin, joita ei ole kilpailutettu.
50 § Palvelupäällikkö, toimintayksikön palveluesimies tai osastonhoitaja
Palvelupäällikkö tai toimintayksikön palveluesimies päättää omana toimintana toteutetussa
vastaanottokodissa perittävän asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä.
Ympäristöterveydenhuolto
51 § 1. kaupungineläinlääkäri
1. kaupungineläinlääkäri päättää
Elintarvikelaki ja maa-metsätalousministeriön asetus:
1) Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaisen elintarvikehuoneiston
hyväksyminen laitokseksi (Elintarvikelaki 13 §, 15§)
2) Alkutuotantopaikan hyväksyminen (Elintarvikelaki 22a §)
3) Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi annettavat määräykset
(Elintarvikelaki 55 §)
4) Väliaikaisen kiellon määrääminen asian tai epäkohdan korjaamisen ajaksi em.
tapauksessa (Elintarvikelaki 56 §)
5) Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen (Elintarvikelaki 57§)
6) Välitöntä terveysvaaraa aiheuttavan tai aiheuttavaksi epäilyn elintarvikkeen haltuun
ottaminen (Elintarvikelaki 58 §)
7) Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös (Elintarvikelaki 59 §)
8) Vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen (Maa- ja
metsätalousministeriön asetus 434/2008
9) Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun
velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen toimijasta Harmaan talouden selvitysyksiköstä
(16 a §).
10) Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (49 §)
11) Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (50 §)
12) Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (51 §)
13) Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (51 a §)
14) Elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten
antaminen toimijan pyynnöstä (54 h §)

Terveydensuojelulaki:
1) Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen (Terveydensuojelulaki 18 §)
2) Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen
(Terveydensuojelulaki 20 §)
3) Talousveden käyttöä koskevat määräykset (Terveydensuojelulaki 20 §)
4) Talousvettä koskevien tarkkailuvelvoitteiden asettaminen (Terveydensuojelulaki 20 §)
5) Velvoitteen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan
poistamiseksi (Terveydensuojelulaki 27 §
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6) Uimaveden käyttökielto (Terveydensuojelulaki 29 § 2 momentti)
7) Käymälän rakentamismääräys yleiselle alueelle (Terveydensuojelulaki 30 §)
8) Vahinkoeläinten hävittäminen (Terveydensuojelulaki 31 §)
9) Määräyksen antaminen asukkaan tahdon vastaiseen asunnontarkastukseen
(Terveydensuojelulaki 46 § 2 momentti)
10) Terveydensuojelua koskevat määräykset (Terveydensuojelulaki 51 § 1 momentti)
11) Henkilömäärän rajoittaminen asunnossa tai oleskelutilassa (Terveydensuojeluasetus 16
§)
12) Haudatun ruumiin siirtämistä koskevan päätöksen tekeminen (Terveydensuojeluasetus
42 §)
Tupakkalaki:
1) Vähittäismyyntiluvan myöntäminen (Tupakkalaki 44, 45, 95 §)
2) Tupakkalain säännösten ja määräysten vastaisen toiminnan kieltäminen määräajaksi tai
pysyvästi (Tupakkalaki 96 §, 97 § 1-2 momentti)
3) Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön (Tupakkalaki 79 §)
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Lääkelaki:
1) Nikotiinikorvaushoito valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen, toiminnan
kieltäminen ja myyntiluvan peruuttaminen (Lääkelaki 54a- 54d §)
52 § Hygieenikkoeläinlääkäri
Hygieenikkolääkäri päättää
Elintarvikelaki
1) Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun
velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen toimijasta Harmaan talouden selvitysyksiköstä
(16 a §).
2) Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (49 §)
3) Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (50 §)
4) Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (51 §)
5) Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (51 a §)
6) Elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten
antaminen toimijan pyynnöstä (54 h §)

53 § Valvontaeläinlääkäri
Valvontaeläinlääkäri päättää
Elintarvikelaki
1) Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (49 §)
2) Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (50 §)
3) Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (51 §)
4) Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (51 a §)
5) Elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten
antaminen toimijan pyynnöstä (54 h §)

54 § Terveystarkastaja
Terveystarkastaja päättää
Elintarvikelaki:
1)
2)
3)
4)

Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (49 §)
Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (50 §)
Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (51 §)
Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (51 a §)

Tupakkalaki:
1) Vähittäismyyntiluvan myöntäminen (Tupakkalaki 44, 45, 95 §)
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IV VANHUSTEN PALVELUT
Seniorineuvonta ja palveluohjaus
55 § Asiakasohjauksen päällikkö, asiakkuuspäälliköt, johtava sosiaalityöntekijä,
sosiaalityöntekijät, asiakasvastaava
Asiakasohjauksen päällikkö, asiakkuuspäälliköt, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät
ja asiakasvastaava
1) vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan myönnettävistä
tukipalveluista ja päivätoiminnasta
2) muusta kotihoidon antamisesta
3) omaishoidontuen tuen myöntämisestä sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta
4) sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä
5) palvelusetelin antamisesta
6) ympärivuorokautisesta sosiaalihuoltolain mukaisesta asumispalvelusta ja
palvelutaloasumisesta
7) sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon antamisesta
8) rintamaveteraanien palvelupäätöksistä
Lisäksi sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat päättävät
9) täydentävän- ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen antamisesta ja tuen
takaisinperinnästä
10) sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen antamisesta (SHL 14 - 28 §)

V ESIKUNTA
Asiakasmaksuyksikkö
56 § Asiakasmaksuyksikön asiakasmaksupäällikkö, erityissuunnittelija ja asiantuntija
Asiakasmaksuyksikön asiakasmaksupäällikkö, erityissuunnittelija ja asiantuntija päättävät
1) pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä
jättämisestä
2) kaupungin omana toimintana sekä ostopalvelutoimintana järjestettävästä vanhusten
ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai
perimättä jättämisestä
3) lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
4) eläkkeiden ja muiden etuuksien hakemisesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle
laitoshoitomaksun korvaukseksi
5) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 § 2)
6) jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta sekä turvapalvelusta perittävästä maksusta
7) kotihoidosta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä
8) jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta
9) lapsiperheiden kotipalvelusta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai
perimättä jättämisestä
10) vammaispalvelujen perhehoidosta perittävästä maksusta
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11) vammaispalvelujen sosiaalihuoltolain mukaisesta asumispalvelusta perittävästä
maksusta
12) vammaispalveluista perittävän maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
13) perittäväksi siirrettyjen toimeentulotuen, lastensuojelumaksujen ja muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä
14) asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen seurauksena tai aiheettomasti
perittyjen asiakasmaksujen palauttamisesta asiakkaalle
15) edellä mainittujen lisäksi myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
alentamisesta ja perimättä jättämisestä ellei näitä koskeva päätöksenteko ole
delegointisäännössä erikseen määrätty toisen toimivaltaan kuuluvaksi
16) mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
asiakasmaksuista, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä

57 § Asiakasmaksuyksikön talouskoordinaattori
Asiakasmaksuyksikön talouskoordinaattori päättää
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta ja turvapalvelusta perittävästä maksusta
jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta
vammaispalvelujen perhehoidosta perittävästä maksusta
vammaispalvelujen sosiaalihuoltolain mukaisesta asumispalvelusta perittävästä
maksusta
pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta
kaupungin omana toimintana sekä ostopalvelutoimintana järjestettävästä vanhusten
ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta
tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta
mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
asiakasmaksuista

