SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN
VIRANHALTIJOILLE
1 § Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää
1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä sosiaalipalveluista ja
terveydenhuollosta annetuissa laeissa mainittuna paikallisena valvontaviranomaisena
2 § Palvelujohtaja päättää
1. vahingonkorvauksen suorittamisesta enintään 20 000 euron korvauksista
2. palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä lukuun ottamatta lakisääteisiä
asiakasmaksuja
3. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen vastaamisesta
4. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella
annettavista päätöksistä ja todistuksista sosiaalihuollon osalta
5. peruuttamatta ja käyttämättä jätettyjen aikojen muun syyn kuin sairaalahoidon
hyväksyttävyydestä
6. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan
suorittamisesta
3 § Palvelujohtaja tai kehittämisjohtaja päättää
1. palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä alaisensa palveluryhmän palvelusetelien osalta ja sääntökirjaan
tehtävistä muutoksia, mikäli lainsäädäntöön, palveluseteliohjeistukseen tai Tampereen kaupungin
käytäntöihin tulee muutoksia

4 § Psykososiaalisen tuen palvelujen palvelujohtaja päättää
1. päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta
2. valtiolta lakisääteisten pakolaisiin ja paluumuuttajiin kohdistuvien korvausten, mukaan lukien
asioimistulkkaus- ja käännöstyöt, hakemisesta
5 § Asiakasohjauspäällikkö päättää
1. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella
annettavista päätöksistä ja todistuksista
2. sosiaalihuollon asiakaslain mukaiseen muistutukseen vastaamisesta
6 § Lääketieteellisessä vastuussa oleva ylilääkäri päättää
1. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan
suorittamisesta
2. peruuttamatta ja käyttämättä jätettyjen aikojen muun syyn kuin sairaalahoidon hyväksyttävyydestä
7 § Hallintoylilääkäri tai lääketieteellisessä vastuussa oleva ylilääkäri päättää
1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella
annettavista päätöksistä ja todistuksista
8 § Lääketieteellisessä vastuussa oleva ylilääkäri tai hoitotyöstä vastaava päällikkö päättää
1. potilaslain mukaiseen muistutukseen vastaamisesta
9§ Johtava sosiaalityöntekijä päättää
Johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätös- ja toimivalta kuin sosiaalityöntekijällä. Lisäksi
Johtava sosiaalityöntekijä päättää

1. sosiaalityöntekijän oikeudesta päästä asiakkaan asuntoon tai olinpaikkaan sosiaalihuollon ilmeisen
tarpeen arvioimiseksi. SHL 41§ (1982/710)

10 § Sosiaalityöntekijä päättää
1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
2. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Asiakaslaki 20 § 2 mom.)
3. holhoustoimesta annetun lain 91 §:n mukaisen ilmoituksen tai alaikäisen asiakkaan osalta
holhoustoimesta annetun lain 72 §:n mukaisen hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi
asiakkaalle (Asiakaslaki 9 § ja 10 §)
4. lähestymiskiellon hakemisesta (Laki lähestymiskiellosta 5 § 1 mom.)
5. asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 §)
6. palvelujen antamisesta päihdehuollon avo- sekä asumis- ja laitoshoitopalveluihin
7. asiakkaan osoittamisesta turvakotiin ja tuettuun asumiseen
8. kotouttamisen edistämisestä annetun lain 56 §:n ja 58 §:n mukaisen edustajan
hakemisesta tai vapauttamista koskevan hakemuksen tekemisestä
9. osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä
10. sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden myöntämisestä (SHL 14 §).
Lisäksi johtavalla ja vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätös- ja toimivalta kuin
Sosiaalityöntekijällä.
11 § Sosiaaliohjaaja päättää
1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
2. osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä
3. sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä
4. asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 §)
5. asiakkaan osoittamisesta tuettuun asumiseen
6. palvelujen antamisesta päihdehuollon avo- ja laitoshoitopalveluihin
7. sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksesta (SHL 16 §)

12 § Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä, vastaava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä
päättää
1. vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimista
2. kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevista asioista.
Lisäksi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityöntekijällä
13 § Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja päättää
1. vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista lukuun ottamatta päätöksiä asumispalveluista,
palveluasumisesta omaan kotiin, päivätoiminnasta, päivittäisen toiminnan välineistä, koneista ja laitteista,
joista päätöksen voi tehdä vain sosiaalityöntekijä.
2. kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista palveluista lukuun ottamatta päätöksiä erityishuoltoohjelmasta, kehitysvammalain 42 §:n mukaisista rajoittamistoimenpiteistä, asumispalveluista, pitkäaikaisesta
perhehoidosta, päivä- ja työtoiminnasta, joista päätöksen voi tehdä vain sosiaalityöntekijä.
14 § Asiakasohjauksen vastaava asiakasohjaaja, asiakasohjaaja tai sosiaalityöntekijä päättää
1. päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden myöntämisestä
2. ikäihmisten asumispalvelujen ja vanhainkotihoidon antamisesta asiakasohjausyksikön ehdotuksesta sekä
asumispalvelujen asiakasmaksusta
3. pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta sekä perhehoidon toimeksiantosopimuksen
hyväksymisestä, irtisanomisesta ja purkamisesta
15 § Gerontologisen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja
päättää

1. vanhainkotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmaksujen perimättä
jättämisestä sekä alentamisesta
16 § Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sosiaalityöntekijä päättää
1. avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35–37 b §)
2. lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta sekä lapsen sijoittamisesta vankilaan
perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa kiireellisen sijoituksen yhteydessä (LSL13a §, 38 § 1–2 mom.
ja 39 § 1 mom.)
3. lapsen ihmissuhteiden ja yhteydenpidon tukemisesta sijaishuollon aikana ja yhteydenpidon rajoittamisesta
kiireellisissä tilanteissa (LSL 54 § ja 63 § 2 mom.)
4. ilmoituksen tekemisestä lapsen uudelle asuinkunnalle (LSL 25 d §)
5. yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta ja sijoituksen hyväksymisestä (LSL 81§)
6. toimenpiteistä lapsen huollon järjestämiseksi ja hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi
(LSL 22 § ja 32 § 2. mom.)
7. huostassa olevan lapsen huoltoon kuuluvista asioista ja huoltoa koskevan hakemuksen tai selvityksen
tekemisestä tuomioistuimelle sekä suostumuksen ja lausunnon antamisesta passihakemukseen (LSL 45-46
§, Passilaki 7 § 2 mom. ja 11 § 2 mom.)
8. edustajan määräämisestä lapselle esitutkintaan, tuomioistuinkäsittelyyn, rikos- ja riita-asioiden sovitteluun
ja oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista käsiteltäessä sekä lausunnon antamisesta
rikosseuraamuslaitokselle nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalisesta tilanteesta (Sosiaalipäivystyksen
työntekijä, LSL 24 § 2. mom. ja Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 5 §)
9. jälkihuoltoon sisältyvin palveluiden ja tukitoimien antamisesta ja itsenäistymisvarojen maksamisesta ja
selvitysten antamisesta (LSL 75-76a ja 77 §)
10. huostassa pidon lakkaamisesta lapsen täytettyä 18 vuotta (LSL 47§ 4. mom.)
11. lastensuojelusta perittävästä asiakasmaksusta sekä niiden perimättä jättämisestä ja alentamisesta
(Asiakasmaksulaki 11 §)
12. mielipiteen antamisesta syyttäjälle lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevassa asiassa (Rikoslain 25
luku 9 §)
Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin
sosiaalityöntekijällä.
17 § Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää
1. erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 §)
2. omaisuuden tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 §)
3. lähetyksen tai viestin lukemisesta (LSL 67 §)
4. liikkumisvapauden rajoittamisesta enintään 30 vuorokaudeksi (LSL 69 §)
5. laitoksen johtajan tekemän liikkumisvapautta koskevan päätöksen jatkamisesta enintään 30
vuorokaudeksi (LSL 69 §)
6. lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa avohuollon tukitoimena
(LSL13a §)
18 § Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtava sosiaalityöntekijä päättää
1. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta ja kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä
sijaishuoltopaikan muuttamisesta sekä huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle
yhdessä vanhempansa kanssa (LSL 13a §, 38 § 3. mom. ja 43 § 3 mom.)
2. lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta
huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista sekä hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle
lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt
lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 § 1 ja 2 mom.)
3. huostassa pidon lopettamisesta (LSL 47 § 1 mom.)
4. erityisen huolenpidon aloittamisesta tai sen jatkamisesta, yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen
johtajan päätöksen jatkamisesta sekä lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmalle tai
huoltajille (LSL 62 § 1–3 mom. 63 § ja 72 §)
5. hakemuksen tekemisestä lapsen tutkimuksen suorittamiseksi (LSL 28 § 1 mom.)
6. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle (Laki lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 §)
Lisäksi johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityöntekijällä.

19 § Kotipalvelusta ja perhetyöstä vastaava perhetyönohjaaja päättää
1. lapsiperheiden kotipalveluista ja kotipalvelun tukipalveluista (SHL 19 §)
2. kotona annettavan palvelun maksusta
3. tuloista riippumattomien maksujen alentamisesta tai maksusta vapauttamisesta (Asiakasmaksulaki 11 §)
20 § Perhetukikeskus Päiväperhon johtaja päättää
1. sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaisen laitoshoidon myöntämisestä
21§ Perhehoito Luotsin johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättää
1. sijaisperheiden ja adoptioperheiden hyväksymisestä
2. perhehoidon toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä, irtisanomisesta ja purkamisesta
3. perhehoitoon sijoitetun lapsen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvien kulujen ja muiden kustannusten
korvaamisesta ja hoitopalkkiosta
4. lapsen avohuollon sijoituksesta perhehoitoon adoption harkinnan ajaksi (LSL 37 §)
5. adoptioselvityksen antamisesta
22 § Perhepiste Nopean ohjaaja päättää
1. Nopean perhetyöstä silloin kun päätös ei koske erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta (SHL 28 §)
23 § Perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvoja päättää
1. isyyslain mukaisesta isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista sekä selvittämisen
keskeyttämisestä ja keskeytetyn isyyden selvittämisen aloittamisesta uudelleen (Isyyslaki 4–13 §)
2. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta
3. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan
määräämiseksi asiakkaalle (Asiakaslaki 10 §)
4. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa
asiassa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16 §)
5. puolisoiden elatussopimuksen vahvistamisesta (Avioliittolaki 50 §)
6. elatustukilain mukaisen lausunnon antamisesta Kansaneläkelaitokselle (Elatustukilaki 12 §)
7. elatusapukanteen ajamisesta (Laki lapsen elatuksesta 6 luku 13 a §)
24 § Perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijä päättää
1. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta
2. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa
asiassa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16 §)
3. elatustukilain mukaisen lausunnon antamisesta Kansaneläkelaitokselle (Elatustukilaki 12 §)
25 § Perheoikeudellisten palvelujen koordinaattori päättää
1. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan
määräämiseksi asiakkaalle (Asiakaslaki 10 §)
26 § Perheoikeudellisten palvelujen johtava sosiaalityöntekijä
Perheoikeudellisten palvelujen johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin lastenvalvojalla
(Isyyslaki 4–13 §)
27 § Perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättää
1. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamisesta
28 § Sosiaaliohjaaja, etuuskäsittelijä ja palveluneuvoja päättää

1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. Palveluneuvoja ja etuuskäsittelijä eivät kuitenkaan
voi päättää ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.
2. asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 §)
29 § Jälkihuollon ohjaaja
1. päättää lastensuojelulain 76 a §:n mukaisesta jälkihuollon taloudellisen tuen myöntämisestä
30 §Palvelukeskuksen palvelusihteeri päättää
1. palvelukeskuskortin myöntämisestä
31 §Gerontologisen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päättää
1. vanhuspalvelulain 25 §:n mukaisen huoli-ilmoituksen vastaanottamisesta.
32 § Kotihoidon vastaava asiakasohjaaja ja asiakasohjaaja päättää
1. asiakkaan kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin kuuluvista kotona annettavista palveluista ja siitä
perittävästä maksusta
2. asiakkaan ottamisesta päivätoimintaan ja siitä perittävästä maksusta
3. lyhytaikaisen laitoshoidon tai lyhytaikaisen asumispalvelun antamisesta ja siitä perittävästä
asiakasmaksusta
4. asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijän
tai sosiaaliohjaajan ehdotuksesta
5. lyhytaikaiseen ja osavuorokautiseen perhehoitoon sijoittamisesta sekä perhehoidon
toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä
33 § Omaishoidon tuen asiakasohjaaja päättää
1. omaishoidon tuesta
2. omaishoidon tukeen liittyvien lakisääteisten tai virkistysvapaiden ja/tai lyhytaikaista hoitoa vaativien
vapaiden järjestämisestä
3. omaishoitajien sairauslomien aikaisten maksuttomien vapaiden järjestämisestä hoidettavalle
4. asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 §)
5. lyhytaikaiseen ja osavuorokautiseen perhehoitoon sijoittamisesta sekä perhehoidon
toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä
34 § Kehitysvammaisten avopalvelujen palvelupäällikkö päättää
1. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista toimintayksikön vastaavan johtajan
ratkaisuvaltaan kuuluvista rajoitustoimenpiteistä
35 § Aikuissosiaalityön tukipalvelujen palveluesimies päättää
1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
2. välitystilin avaamisesta
3. sosiaalisen luoton myöntämisestä
36 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen talous- ja
asiakasmaksutiimin viranhaltijat päättää
1. asumispalvelujen ja vanhainkotihoidon asiakasmaksuista
2. sairaalahoidossa olevien pitkäaikaispotilaiden asiakasmaksuista
3. ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksuista
4. pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakasmaksuista

37 § Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen yksilövalmentaja, työkykyvalmentaja ja
työllisyyspalvelujen päällikkö päättää
1. kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä palveluista lukuun ottamatta osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa
työtoimintaa

