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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 
alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta on vahvistettu Forssan seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa  24.5.2021 § 91 ja se astuu voimaan 25.5.2021 
alkaen.
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I YLEISTÄ 
 
1 § Soveltamisala 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 
mukaiset ja siirtosopimuksen mukaiset sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen kuuluvat 
kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon  (pois 
lukien päivähoito) ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat 
erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi hyvinvointikuntayhtymä hankkii muut tarvittavat  eri-
koissairaanhoidon palvelut 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus toimii sosiaali- ja terveydenhuol-
lon säännöksissä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle 
säännösten mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 6 
§:n 6 mom. 12 kohdan mukaan yhtymähallitus päättää yhtymähallituksen alaisille viranhal-
tijoille delegoitavasta ratkaisuvallasta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien osalta, jossa 
lakisääteisiä monijäsenisen toimielimen tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta siirre-
tään viranhaltijoiden päätettäväksi.  
 
Sen lisäksi mitä laissa ja asetuksessa on määrätty, sosiaali- ja terveydenhuollon antami-
sesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä päättävät jäljempänä tässä 
säännössä mainitut viranhaltijat. 
 
Jos hyvinvointikuntayhtymän toimialaan kuuluvasta asiasta ei tässä asiakirjassa tai muissa 
säännöksissä ole muuta todettu, ratkaisee asian yhtymäjohtaja tai yhtymähallitus. 
 
2 § Päätösvallan käyttäminen 
 
Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asi-
oissa asianomaiseen virkaan tultuaan. 
 
Palvelualueen johtaja päättää vastuullaan olevan palvelualueen osalta, milloin muut kuin 
1. momentissa tarkoitetut viranhaltijat käyttävät hyvinvointikuntayhtymän päätösvaltaa hei-
dän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa. 
 
Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja ja perhepalvelujen palvelualueen johtaja voi vas-
tuullaan olevan palvelualueen osalta erityisestä syystä päättää, milloin kuntayhtymän toi-
sella palvelualueella palvelussuhteessa oleva viranhaltija, jolla on lain 272/2005 mukainen 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus, voi käyttää aikuissosiaalityön tai perhepalvelujen palvelu-
alueen sosiaalityöntekijän päätösvaltaa. 
 
Palvelualueen johtaja voi vastuullaan olevan palvelualueen osalta erityisestä syystä päät-
tää, ettei viranhaltijalla ole oikeutta päätösvallan käyttämiseen.  
 
Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen päätettä-
viä asioita, silloin asiasta päättää ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija ja viime 
kädessä palvelualueen johtaja. 
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Jos useammalla viranhaltijalla on samansisältöinen päätösvalta, niin ristiriitatilanteessa 
palvelualueen johtaja päättää asianomaisen palvelualueen osalta, kuka viranhaltija on oi-
keutettu päätösvallan käyttämiseen. Jos ristiriitatilanne on eri palvelualueiden välinen, yh-
tymäjohtaja päättää kuka viranhaltija on oikeutettu päätösvallan käyttämiseen.  
 
Lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädettyä 
päätösvaltaa käyttää lastensuojelun päällikkö, jonka ensimmäisenä varahenkilönä tämän 
tehtävän osalta toimii lastensuojelun päällikön ensimmäinen sijainen, toisena varahenkilö-
nä perhepalvelujen palvelualueen johtaja ja kolmantena varahenkilönä aikuissosiaalityön 
palvelualueen johtaja. 
 
3 § Estyneenä olo 
 
Yhtymäjohtajan tai palvelualueen johtajan ollessa estyneenä hänen päätösvaltaansa käyt-
tää hänen sijaisekseen nimetty viranhaltija. Muun viranhaltijan ollessa estyneenä käyttää 
hänen päätösvaltaansa palvelualueen johtajan määräämä viranhaltija. 
 
II YHTYMÄJOHTAJA 
 
4 § Yhtymäjohtaja 
 
Yhtymäjohtaja päättää 

1. sosiaalihuollon asiakaslain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaamisesta välittömien alaistensa osalta 
sekä niiden muistutusten ja kanteluiden osalta, jotka koskevat samanaikaisesti use-
ampaa palvelualuetta 
2. lausuntojen ja selvitysten antamisesta 
3. saatavien poistamisesta tileiltä palvelualuejohtajan esityksestä 
4. sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa koskevan tutkimusluvan myöntämisestä 

 

III AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUE 

5 § Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja 
 
Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista 
annetun lain mukaisen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäälli-
kön työparina palvelualueen toimialaan liittyvien tehtävien osalta. 
 
Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja päättää alaisensa palvelualueen osalta 

1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja hallintokanteluun 
vastaamisesta 
2. vastineiden ja lausuntojen laadinnasta yksilöhuollon muutoksenhakuasiois-
sa 

 3. korvaushakemusten vireillepanosta sosiaalihuollon asiassa 
4. ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista hallintosäännön 12 §:n mukaisin 
hankintarajoin 
5. tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden pe-
rusteella (PäihdehL 12 §) 
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6. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 

 7. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista 
8. palvelualuetta koskevien muiden kuin yksilöä koskevien asiakirjojen anta-
misesta ja niiden sisällöstä annettavista tiedoista 
9. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaa-
misesta välittömien alaistensa osalta 

 10. lausuntojen ja selvitysten antamisesta 
 11. lähestymiskiellon hakemisesta 
 12. sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista (SHL 21 §) 
 
Lisäksi aikuissosiaalityön palvelualueen johtajalla on sama päätös- ja toimivalta kuin ai-
kuissosiaalityön päälliköllä ja vammaispalvelupäälliköllä.  
 
6 § Aikuissosiaalityön päällikkö 
 
Aikuissosiaalityön päällikkö toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
mukaisen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäällikön työparina 
alaisensa tulosyksikön toimialaan liittyvien tehtävien osalta. 
 
Aikuissosiaalityön päällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta  

1. ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takai-
sinperinnästä 
2. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saa-
miseksi 
3. taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 
4. esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaalilautakun-
nan välityksellä 
5. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällös-
tä annettavasta tiedosta 
6. kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaisen sopimuksen allekirjoittamises-
ta 
7. sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista (SHL 21 §) 
8. ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista hallintosäännön 18 §:n mukaisin 
hankintarajoin 
 
 

 
Lisäksi aikuissosiaalityön päälliköllä on sama päätös- ja toimivalta kuin aikuissosiaalityön 
palvelualueen sosiaalityöntekijällä, sosiaaliohjaajalla, etuuskäsittelijällä, toimistosihteerillä, 
työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijällä, terveydenhuollon sosiaalityöntekijällä ja 
maahanmuuttokoordinaattorilla. 
 
7 § Aikuissosiaalityön palvelualueen sosiaalityöntekijä 

 
Aikuissosiaalityön palvelualueen sosiaalityöntekijä päättää 

1. ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takai-
sinperinnästä 
2. taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 
3. välitysvarojen maksamisesta 
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4. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityön palvelusta ( SHL15 §)  
5. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta (SHL 17 
§) 

 
8 § Aikuissosiaalityön palvelualueen sosiaaliohjaaja 
 
Aikuissosiaalityön palvelualueen sosiaaliohjaaja päättää 

1. ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takai-
sinperinnästä 
2. välitysvarojen maksamisesta 
3. taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 
4. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta (SHL 17 
§) 

 
9 § Etuuskäsittelijä ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimistosihteeri 
 
Etuuskäsittelijä ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimistosihteeri päättää 
 1. täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 
 2. välitysvarojen maksamisesta 
 
10 § Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä 
 
Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä päättää 

1. kuntouttavan työtoiminnan palvelun antamisesta 
2. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauk-

sen antamisesta 
 

11 § Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä 
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä päättää 
 1. sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista (SHL 21 §) 
 
12 § Maahanmuuttokoordinaattori päättää 

1. ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja ta-
kaisinperinnästä 

 
13 § Vammaispalvelupäällikkö 
 
Vammaispalvelupäällikkö toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
mukaisen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäällikön työparina 
alaisensa tulosyksikön toimialaan liittyvien tehtävien osalta. 
 
Vammaispalvelupäällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta 

1. erityishuolto-ohjelman ja sen mukaisten palveluiden hyväksymisestä 
2. erityishuolto-ohjelman mukaisen perhehoidon järjestämiseen käytettävien 
kotien hyväksymisestä sekä toimeksiantosopimuksen tekemisestä 
3. kehitysvammahuollon laitoshoidosta 
4. kehitysvammaisten asumispalvelusta, työ- ja päivätoiminnasta, kuntoutus-
ohjauksesta sekä perhehoidosta 

 5. vammaispalvelulain 11 §:n tarkoittamiin tutkimuksiin lähettämisestä 
 6. vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta 
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7. sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista (SHL 21 §) 
8. sosiaalipalveluista perittävistä asiakasmaksuista ja niiden tarkistamisesta 
9. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällös-
tä annettavasta tiedosta 
10. ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista hallintosäännön 18 §:n mukaisin 
hankintarajoin 
11. omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoidon tukea koskevien sopi-
musten allekirjoittamisesta 
 
 

 
Lisäksi vammaispalvelupäälliköllä on sama päätös- ja toimivalta kuin vammaispalvelujen 
sosiaalityöntekijällä.  
 
14 § Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä 
 
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä päättää 
 1. kuljetuspalvelun antamisesta (VPL) 

2. vammaispalvelulain ja –asetuksen mukaisten palveluiden ja tukitoimien an-
tamisesta lukuun ottamatta palveluasumista 
3. vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien tekemisestä 
4. omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoidon tukea koskevien sopi-
musten allekirjoittamisesta 
 
 
 

15 § Asumispalvelujen esimies päättää 
1. vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sosiaalihuollon asiakkaalle vuokrat-
tavan asunnon osalta 
2. kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaisen sopimuksen allekirjoittamises-
ta 

 
16 § Päivätoimintapalvelujen esimies päättää 

1. kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaisen sopimuksen allekirjoittamises-
ta 

 
17 § Kehitysvammahuollon palveluohjaaja 
 
Kehitysvammahuollon palveluohjaaja päättää 

1.  palvelusuunnitelmien tekemisestä 
2.  lausuntojen tekeminen perhehoitokotien hyväksymisprosessissa 

 
                     

IV PERHEPALVELUJEN PALVELUALUE 

18 § Perhepalvelujen palvelualueen johtaja 
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Perhepalvelujen palvelualueen johtaja toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista 
annetun lain mukaisen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäälli-
kön työparina palvelualueen toimialaan liittyvien tehtävien osalta.  
 
Perhepalvelujen palvelualueen johtaja päättää alaisensa palvelualueen osalta 

1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja hallintokanteluun 
vastaamisesta 
2. vastineiden ja lausuntojen laadinnasta yksilöhuollon muutoksenhakuasiois-
sa 

 3. korvaushakemusten vireillepanosta sosiaalihuollon asiassa 
4. ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista hallintosäännön 12 §:n mukaisin 
hankintarajoin 
5. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 

 6. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista 
7. palvelualuetta koskevien muiden kuin yksilöä koskevien asiakirjojen anta-
misesta ja niiden sisällöstä annettavista tiedoista 
8. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaa-
misesta välittömien alaistensa osalta 

 9. lausuntojen ja selvitysten antamisesta 
 10. lähestymiskiellon hakemisesta 
 
Lisäksi perhepalvelujen palvelualueen johtajalla on sama päätös- ja toimivalta kuin lasten-
suojelun päälliköllä ja terveyden edistämisen päälliköllä. 
 
19 § Lastensuojelun päällikkö 
 
Lastensuojelun päällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta 
 1. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38 a) 

2. lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 
vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon 
sijoittamista (LSL 43 § 1 mom.) 
3. lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa 
asiaan osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42 §:n 3 momentis-
sa mainituista syistä 
4. lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan 
hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttä-
nyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista 
(LSL 43 § 2 mom.) 
5. lapsen sijoittamisesta huostaan otettuna vanhempansa luo vankilan perhe-
osastolle (LSL 13 a §) 

 6. huostassa pidon 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 rajoittamisen poistamisesta (LSL 62 – 63 §) 



8 
 

13. lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huolta-
jille (LSL 62 § 2 mom. ja 63 §) 
14. vanhemmilta ja lapsilta perittävistä lastensuojelun asiakasmaksuista yhty-
mähallituksen vahvistamien ohjeiden ja maksuperusteiden mukaisesti 

 15. lastensuojelun asiakasmaksun perimättä jättämisestä 
 16. laitoshoitoon sijoittamisesta lastensuojelun asioiden osalta  
 17. asiakkaan osoittamisesta turvakotiin 
 18. perhehoidon toimeksiantosopimuksen tekemisestä  

19. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisäl-
löstä annettavasta tiedosta 
20. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityön palvelusta (15 §) 
21. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksen palvelusta (16 §) 
22. sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyön palvelusta (18 §) 
23. sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta (19 §) 
24. sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsen ja vanhemman tapaamisen valvon-
nasta (27 §) 
25. sosiaalihuoltolain mukaisista muista sosiaalipalveluista (28 §) 
 

Lisäksi lastensuojelun päälliköllä on sama päätös- ja toimivalta kuin lastensuojelun sosiaa-
lityön tiimin sosiaalityöntekijällä, lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä ja lasten-
valvojalla. 
 
20 § Lastenkodin johtaja 
 
Lastenkodin johtaja 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. henkilöntarkastuksesta ja henkilönkatsastuksesta (LSL 66 §) 

5. omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta (LSL 67 §) 
6. enintään seitsemän vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden 

 rajoittamisesta (LSL 69 §) 
 7. eristämisestä, eristämisen jatkamisesta ja lopettamisesta (LSL 70 §) 

8. antaa LSL 68 §:ssä tarkoitetun selvityksen kiinnipidosta lapsen asioista vas-
taavalle sosiaalityöntekijälle, mikäli laitoksen johtaja on joutunut turvautumaan 
kiinnipitoon 

 9.  ilmoittaa viipymättä lapsen eristämisestä laitoksessa tai eristämisen 
  jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle (LSL 70 § 5 
  mom.) 

10. vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sosiaalihuollon asiakkaalle vuokrat-
tavan asunnon osalta 

 
Lastenkodin johtaja voi määrätä alaisensa hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan hen-
kilön käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7 luetelluissa asioissa. 
 
21 § Lastensuojelun vastuualueen sosiaalityöntekijä 
 
Lastensuojelun vastuualueen sosiaalityöntekijä päättää 



9 
 

1. avohuollon tukitoimien antamisesta laitoshoitoon sijoittamista lukuun otta-
matta (LSL 35 – 37 §) 

 2. lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.) 
 3. lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.) 

4. lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastol-
le (LSL 13 a §) 
5. 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 huolta-
jille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilan-
teissa (LSL 62 § 2 mom. ja 63 §) 
8. jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 – 76 
§) 
9. esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 § 2 mom.) 
10. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevassa asiassa 
11. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 §) 
12. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityön palvelusta (15 §) 
13. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksen palvelusta (16 §) 
14. sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyön palvelusta (18 §) 
15. sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta (19 §) 
16. sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsen ja vanhemman tapaamisen valvon-
nasta (27 §) 
17. sosiaalihuoltolain mukaisista muista sosiaalipalveluista (28 §) 
18. lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä (LSL 26 §) 

 
22 § Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 

1. lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena vanhempansa luo vankilan 
perheosastolle (LSL 13 a § ja 37 § 3 mom.) 

 2. lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä (LSL 27 §) 
3. viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 § 4 mom.) 
4. seitsemän vuorokautta pidemmästä enintään 30 vuorokautta kestävästä 
liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 § 3 mom.) 
5. erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 §) 
6. vanhemmilta ja lapsilta perittävistä lastensuojelun asiakasmaksuista lauta-
kunnan vahvistamien ohjeiden ja maksuperusteiden mukaisesti 
7. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 §) 
8. oheishuoltajuuden hakemisesta 

 
Lisäksi lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätös- ja toimivalta kuin 
lastensuojelun vastuualueen sosiaalityöntekijällä. 
 
22 a § Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä  
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Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä päättää 
 

1. lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.)  
2. lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.) 
3. sijaishuoltopaikan muuttamisesta virka-ajan ulkopuolella tilanteissa, joissa si-

jaishuoltopaikan muuttaminen on välttämätöntä, eikä päätöstä voida siirtää 
virka-ajalle (LSL 43 §) 

4. sijoituksesta avohuollon tukitoimena (LSL 37-37 a §) 
5. yhteydenpidon rajoittamisesta (LsL 62 §) 
6. koko perheen sijoittamisesta ensikotiin kiireellisenä avohuollon tukitoimenpi-

teenä 
7. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä kiireellisissä ja 

välttämättömissä tilanteissa 
 
 
23 § Perhepalvelujen palvelualueen sosiaaliohjaaja 
 1. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksen palvelusta (16 §) 
 2. sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyön palvelusta (18 §) 
 3. sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta (19 §) 
 4. sosiaalihuoltolain mukaisista muista sosiaalipalveluista (28 §) 
  
 
24 § Lastenvalvoja 
 
Lastenvalvoja päättää 

1. isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä teh-
tävistä 
2. isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 
3. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopi-
musten vahvistamisesta 
4. lausunnon antamisesta oheishuoltajuuden hakemiseen liittyen 
5. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevassa asiassa 
6. puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta 
7. sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsen ja vanhemman tapaamisen valvon-
nasta (27 §) 

 
25 § Terveyden edistämisen päällikkö 
 
Terveyden edistämisen päällikkö päättää 

1. lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä 
2. omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoidon tukea koskevien sopi-
musten allekirjoittamisesta 

V VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUE 

26 § Vanhuspalvelujen palvelualueen johtaja päättää alaisensa palvelualueen osalta 
 1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaa-
misesta 
 2. lausuntojen ja selvitysten antamisesta 
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3. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sosiaalihuollon asiassa 
4. ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista hallintosäännön 12 §:n mukaisin 
hankintarajoin 
5. oppilaitosten kanssa tehtävistä puitesopimuksista koskien koulutusta ja har-
joittelua sekä opiskelijakohtaisista koulutus- ja harjoittelusopimuksista silloin 
kun oppilaitoksen kanssa ei ole tehty puitesopimusta 
6. palvelualuetta koskevien muiden kuin yksilöä koskevien asiakirjojen anta-
misesta ja niiden sisällöstä annettavista tiedoista 
7. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaa-
misesta välittömien alaistensa osalta 
8. lähestymiskiellon hakemisesta 
9. palveluntuottajan merkitsemisestä palveluntuottajarekisteriin 
10. palvelualueen laitosten ja toimipisteiden toiminta-ajoista ja aukioloajoista 

 
Lisäksi vanhuspalvelujen palvelualueen johtajalla on sama päätös- ja toimivalta kuin asu-
mispalvelujen ja laitoshoidon päälliköllä, kotihoidon päälliköllä sekä palveluohjauksen pääl-
liköllä. 
  
27 § Asumispalvelujen ja laitoshoidon päällikkö 
 
Asumispalveluiden laitoshoidon päällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta 

 1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten ja hallintokantelujen 
vastausten valmistelusta 

 2. vastineiden ja lausuntojen valmistelusta 
 3. palvelun myöntämisestä ulkopaikkakuntalaisille 

4. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 
5. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällös-
tä annettavasta tiedosta 

 
Lisäksi asumispalveluiden ja laitoshoidon päälliköllä on sama päätös- ja toimivalta kuin 
asumispalveluiden esimiehellä. 
 
28 § Kotihoidon päällikkö 
 
Kotihoidon päällikkö toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukai-
sen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäällikön työparina tulos-
yksikön toimialaan liittyvien tehtävien osalta. 
 
Kotihoidon päällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta 

 1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten ja hallintokantelujen 
vastausten valmistelusta 

 2. vastineiden ja lausuntojen valmistelusta 
 3. palvelun myöntämisestä ulkopaikkakuntalaisille 

4. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 
5. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällös-
tä annettavasta tiedosta 
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Lisäksi kotihoidon päälliköllä on sama päätös- ja toimivalta kuin kotihoidon aluevastaaval-
la. 
 
29 § Palveluohjauksen päällikkö 
 
Palveluohjauksen päällikkö toimii tarvittaessa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 
mukaisen paikallisen valvontaviranomaisen sosiaalihuollon kehittämispäällikön työparina 
tulosyksikön toimialaan liittyvien tehtävien osalta. 
 
Palveluohjauksen päällikkö päättää alaisensa tulosyksikön osalta 

 1. sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten ja hallintokantelujen 
vastausten valmistelusta 

 2. vastineiden ja lausuntojen valmistelusta 
 3. palvelun myöntämisestä ulkopaikkakuntalaisille 
 4. lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä 
 5. sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisestä 

 6. omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoidon tukea koskevien sopi-
musten allekirjoittamisesta 

 7. perhehoidon myöntämisestä 
 8. lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävis-
tä asiakasmaksuista ja niiden tarkistamisesta 

 9. palvelusetelin myöntämisestä 
10. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 
11. yksilöä koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisäl-
löstä annettavasta tiedosta 
12. vastuutyöntekijän nimeämisestä iäkkäälle henkilölle (Vanhuspalvelulaki 17 
§) 
 

30 § Asumispalveluesimies 
 
Asumispalveluesimies päättää vastuullaan olevien yksiköiden osalta 
 1. laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen myöntämisestä 

 2. lyhyt- ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävistä asiakasmaksuista ja nii-
den tarkistamisesta  
 3. lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävis-
tä asiakasmaksuista ja niiden tarkistamisesta 
4. vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sosiaalihuollon asiakkaalle vuokrat-
tavan asunnon osalta 
5. kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaisen sopimuksen allekirjoittamises-
ta 
6. oppilaitosten kanssa tehtyjen puitesopimusten alaisista opiskelijakohtaisista 
koulutus- ja harjoittelusopimuksista 

 
31 § Kotihoidon aluevastaava 
 
Kotihoidon aluevastaava päättää vastuullaan olevan toiminnan osalta 
 1. kotihoidon ja sen tukipalveluiden myöntämisestä 

 2. kotihoidon palveluista ja tukipalveluista perittävistä asiakasmaksuista ja nii-
den tarkistamisesta 
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 3. palvelusetelin myöntämisestä 
 4. vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sosiaalihuollon asiakkaalle vuokrat-
tavan asunnon osalta 
5. kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaisen sopimuksen allekirjoittamises-
ta 
6. oppilaitosten kanssa tehtyjen puitesopimusten alaisista opiskelijakoh-
taisista koulutus- ja harjoittelusopimuksista 

 
VI TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE 
 
32 §  Terveydenhuollon palvelualueen johtaja 
 
Terveydenhuollon palvelualueen johtaja päättää alaisensa palvelualueen osalta 

 1. potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiseen muistutukseen ja 
kanteluun vastaamisesta alaistensa osalta 

 2. lausuntojen ja selvitysten antamisesta 
 3. yksilöä koskevien terveydenhuollon asiakirjojen antamisesta 
 
33 § Terveydenhuollon toimintayksikön vastaava lääkäri 
 
Terveydenhuollon toimintayksikön vastaava lääkäri 

1. johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa 
2. päättää potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä poti-

laan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön tai hänen antamiensa ohjei-
den mukaisesti muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö päättää 
em. asioista 

 
 
 
34 § Terveysvalvonnan johtaja 
 
Terveysvalvonnan johtaja päättää alaisensa tulosyksikön osalta 
 

1. Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä (Terveydensuoje-
lulaki muutos 942/2016 13, 15 §) 

2. talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisestä (TervSuojeluL 763/1994 
muutoksineen 18 §) 

3. talousveden laadun valvonnasta ja talousveden käyttöä koskevista mää-
räyksistä (TervSuojeluL 20 §) 

4. talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä (TervSuo-
jeluL 20 § 3. mom.) 

5. Toimenpiteet talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäisemiseksi 
(TervSuojeluL 20 a §) 

6. terveyshaitan poistamista tai rajoittamista koskevan päätöksen antamises-
ta ja asunnon käytön kieltämisestä tai asunnon käytön rajoittamisesta lu-
kuun ottamatta kouluja, päiväkoteja ja sosiaalialan laitoksia (TervSuojeluL 
27 §) 

7. Uimaveden valvonnasta ja yleisen altaan tai uimarannan käytön kieltämi-
sestä (TervSuojeluL 29)   

8. velvoitteesta rakentaa käymälä yleiselle alueelle (TervSuojeluL 30 §)  
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9. velvoitteesta hävittää mikrobeja tai vahinkoeläimiä (TervSuojeluL 31 §) 
10. Tiedonsaantioikeus (TervSuojeluL 44 §) 
11. Tarkastusoikeus (TervSuojeluL 45 §) 
12. asunnon tarkastamista koskevan määräyksen antamisesta (TervSuojeluL 

46 §) 
13. Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus (TervSuojeluL 47 

§) 
14. terveydensuojelua koskevat yksittäiset kiellot ja määräykset (TervSuojeluL 

51 § 1. mom.) 
15. talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määräämisestä (Terveyden-

suojeluasetus 9 §) 
16. asunnon tai muun oleskelutilan henkilömäärän rajoittamisesta (Terveyden-

suojeluasetus 16 §) 
17. elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 

297/2021 10 §) 
18. elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi (Elintarvikelaki 11 §) 
19. alkutuotantopaikasta annetun ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 8 §) 
20. itujen alkutuotantopaikan hyväksyminen (Elintarvikelaki 9 §) 
21. kontaktimateriaaleista tehdyn ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 13 §) 
22. elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä (Elin-

tarvikelaki 55-59 §)  
23. Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tar-

koitetun velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen toimijasta Harmaan ta-
louden selvitysyksiköstä (Elintarvikelaki 7 §) 

24.  Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 40§) 
25.  Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (Elintarvikelaki 41§) 
26.  Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 43§) 
27.  Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 44 §) 
28.  Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus (Elintarvikelaki 45 §) 
29. Tiedonantovelvollisuus eläinten terveydentilasta ja pito-olosuhteista (Elin-

tarvikelaki 46 §) 
30.  Ruokamyrkytysten selvittäminen (Elintarvikelaki 47 §) 
31. Zoonoosien seuranta ja valvonta (Elintarvikelaki 48 § ja 18 §) 
32.  Vientiin liittyvä valvonta ja todistukset (Elintarvikelaki 51 §) 
33.  Rekisterien tietojen ylläpito (Elintarvikelaki 80 §) 
 esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta jättämisestä (Elintarvikelaki 79 § 4 
mom.) 
34. lausunnon antamisesta terveydensuojeluun kuuluvissa asioissa eläintilojen 

ympäristölupalausuntojen osalta (Ympäristönsuojelulaki 36 §) 
35. lausunnon antamisesta liittymisvelvollisuutta koskevasta vapautumishake-

muksesta (Vesihuoltolaki 11 §) 
36. tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä, nikotiininesteiden 

vähittäismyynti-ilmoituksen sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden 
tukkumyynnin ilmoitusten käsittelystä (Tupakkalaki 44§, 48 § ja 50§)  

37. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevat 
muutokset, ilmoitukset Valviralle (Tupakkalaki 49 §) 

38. säännösten vastaisen toiminnan kieltämisestä ja vähittäismyyntiluvan pe-
ruuttamisesta (Tupakkalaki 96 § ja 97 §) 

39. nikotiinivalmisteiden myyntiluvan myöntämisestä (Lääkelaki 54 a §) 
40. nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta (Lääkelaki 54 c § 1 mom.) 
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41. myynnin, mainonnan ja tupakointikieltojen valvontatehtävistä (Tupakkalaki 
8 §) 

42. tupakointikiellon määräämisestä asuntoyhteisöön (Tupakkalaki § 79) 
43. Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus (Tupakkalaki 86 §) 
44. Tiedonsaantioikeus (Tupakkalaki 87 §) 
45. Tietojen luovuttamisoikeus (Tupakkalaki 88 §) 
46. vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman laadinnasta (STM:n asetus talous-

veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 8 §) 
47. vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä (Maa- ja 

metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä 4 §) 
48. lausunnon antamisesta rakennusluvista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §) 
49. viranomaisneuvottelusta kaavoitusmenettelyssä (Maankäyttö- ja rakennus-

laki 64 §, 66 §) 
 
 

35 § Terveystarkastaja 
 
Terveystarkastaja päättää  

1. elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 10 
§) 

2. kontaktimateriaaleista tehdyn ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 13 §) 
3. alkutuotantopaikasta annetun ilmoituksen käsittelystä lukuun ottamatta 

eläintiloja (Elintarvikelaki 8 §) 
4. Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 40§) 
5. Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (Elintarvikelaki 41§) 
6. Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 43§) 
7. Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 44§) 
8. Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus (Elintarvikelaki 45 §) 
9.  Ruokamyrkytysten selvittäminen (Elintarvikelaki 47 §) 
10. Vientiin liittyvä valvonta ja todistukset (Elintarvikelaki 51 §) 
11. Rekisterien tietojen ylläpito (Elintarvikelaki 80 §) 
12. myynnin, mainonnan ja tupakointikieltojen valvontatehtävistä (Tupakkalaki 

8 §) 
13. tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä, nikotiininesteiden 

vähittäismyynti-ilmoituksen sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden 
tukkumyynnin ilmoitusten käsittelystä (Tupakkalaki 44§, 48 § ja 50§)  

14. tupakointikiellon määräämisestä asuntoyhteisöön (Tupakkalaki § 79) 
15. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevat muu-

tokset, ilmoitukset Valviralle (Tupakkalaki 49 §) 
16. Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus (Tupakkalaki 86 §) 
17. Tiedonsaantioikeus (Tupakkalaki 87 §) 
18. Tietojen luovuttamisoikeus (Tupakkalaki 88 §) 
19. nikotiinivalmisteiden myyntiluvan myöntämisestä (Lääkelaki 54 a §) 
20. nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta (Lääkelaki 54 c § 1 mom.) 
21. lausunnon antamisesta rakennusluvista pois lukien eläintilat, elintarvikelain 

mukaiset laitokset ja niihin liittyvät ilmoituksenvaraiset elintarvikehuoneistot 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §) 

22. Terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusten käsittelystä (Terveydensuojelu-
laki muutos 942/2016 13, 15 §) 

23. Talousveden laadun valvonta (TervSuojeluL 20 §) 
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24. Toimenpiteet talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäisemiseksi 
(TervSuojeluL 20 a §) 

25. Uimaveden säännöllinen valvonta (TervSuojeluL 29 § 1. mom.) 
26. Tiedonsaantioikeus (TervSuojeluL 44 §) 
27. Tarkastusoikeus (TervSuojeluL 45 §) 
28. Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus (TervSuojeluL 47 

§) 
 
 

 
Terveystarkastaja käyttää päätösvaltaansa tehtävässään sen mukaisesti, mitä työtehtäviä 
hänen tehtäväkuvaansa sisältyy. 
  
36 § Kunnaneläinlääkäri 
 
Kunnaneläinlääkäri päättää 
 

1. elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä (Elintarvikelaki 10 
§)   

2. alkutuotantopaikasta annetun ilmoituksen käsittelystä eläintilojen osalta 
(Elintarvikelaki 8 §) 

3. Tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 40§) 
4. Valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (Elintarvikelaki 41§) 
5. Tiedonsaantioikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 43§) 
6. Tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (Elintarvikelaki 44 §) 
7. Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus (Elintarvikelaki 45 §) 
8. Tiedonantovelvollisuus eläinten terveydentilasta ja pito-olosuhteista (Elin-

tarvikelaki 46 §) 
9. Ruokamyrkytysten selvittäminen (Elintarvikelaki 47 §) 
10. Zoonoosien seuranta ja valvonta (Elintarvikelaki 48 § ja 18 §) 
11. Vientiin liittyvä valvonta ja todistukset (Elintarvikelaki 51 §) 
12. Rekisterien tietojen ylläpito (Elintarvikelaki 80 §) 
13. lausunnon antamisesta rakennusluvista eläintilojen, elintarvikelain mukais-

ten laitosten ja niihin liittyvien ilmoituksenvaraisten elintarvikehuoneistojen 
osalta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §) 

 
Kunnaneläinlääkäri käyttää päätösvaltaansa tehtävässään sen mukaisesti, mitä työtehtä-
viä hänen tehtäväkuvaansa sisältyy. 
 

VII MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN PALVELUALUE 

37 § Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueen johtaja  
 
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueen johtaja päättää alaisensa palvelualueen osalta 

1. Sosiaalihuollon asiakaslain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain mukaiseen muistutukseen ja kanteluun vastaamisesta alaistensa osalta 

 2. lausuntojen ja selvitysten antamisesta  
 3. sosiaalipalveluista perittävistä asiakasmaksuista ja niiden tarkistamisesta 
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 4. asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesta asiakasmaksujen perimättä jättämi-
sestä ja alentamisesta 
5. yksilöä koskevien terveydenhuollon asiakirjojen antamisesta sekä yksilöä 
koskevien sosiaalihuollon asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällöstä annetta-
vasta tiedosta 
  

VIII  SOSIAALIHUOLLON KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 
 
38 § Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö 
 
Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö suorittaa viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä so-
siaalipalveluista annetun lain mukaisena paikallisena valvontaviranomaisena aikuissosiaa-
lityön, perhepalvelujen, vanhuspalvelujen sekä päihde- ja mielenterveystyön palvelualuee-
seen sisältyvien tehtävien osalta.  
 
Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö päättää 

1. ilmoituksenvaraisten ei-rekisteröitävien sosiaalipalvelujen merkitsemisestä 
kuntayhtymän rekisteriin 

 2. luvanvaraisten sosiaalipalvelujen merkitsemisestä kuntayhtymän rekisteriin. 
 
  
 
 


