
Perusturva 

 Perusturvajohtaja päättää: 
1. niistä sosiaalityön alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa

ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun
perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden
ja hankintasäännösten puitteissa,

2. sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä sekä korvaus- 
ja muiden hakemusten vireillepanosta,

3. ostopalvelusopimuksista määrärahojen puitteissa,
4. päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdonvastaisesta hoitoon

määräämisestä,
5. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20.2 §:n

mukaisesta kirjallisesta pyynnöstä rahalaitokselle,
6. perusturvaa koskevien lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä ja

muutosten hakemisesta,
7. lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta

täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon
sijoittamista,

8. huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen
on jätetty suorittamatta lastensuojelulain 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä
tai silloin, kun kuultavan olinpaikkaa ei voida selvittää,

9. lapsen huostassa pidon lopettamisesta,
10. sijaishuoltopaikan muutoksesta,
11. erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta,
12. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta,
13. huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä

vanhempansa kanssa,
14. yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta,
15. hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen

suorittamiseksi,
16. hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaan ottamiseksi ja

siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi,
17. asiakasrekisteriin liittyvien käyttö- ja katseluoikeuksien myöntämisestä,
18. oman hallinnonalansa vuokrasopimuksista.
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Vastaava sosiaalityöntekijä päättää: 

 
1. täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä, 
2. toimeentulotuen takaisinperinnästä, 
3. yksityisen henkilön sosiaalista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta, 
4. vastuualueensa sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä 

maksuista, 
5. vastuualueensa maksusitoumuksista, osto-osoituksista ja 

toimeksiantosopimuksista määrärahojen puitteissa, 
6. lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä, 
7. lapsen kiireellisestä sijoituksesta, kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta ja 

yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa, 
8. lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä yhteydenpidon rajoittamisesta 

kiireettömissä tilanteissa sekä lyhytaikaisen, laitoksen johtajan tekemän 
yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen jatkamisesta, 

9. erityisen huolenpidon lopettamisesta, 
10.  jälkihuollon järjestämisestä ja sisällöstä, 
11.  itsenäistymisvarojen maksamisesta, 
12.  lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa 

avohuollon tukitoimena, 
13.  omaisuuden tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle, 
14.  lapselle tulevan lähetyksen tai viestin lukemisesta, 
15.  laitoksen johtajan tekemän liikkumisvapautta koskevan päätöksen 

jatkamisesta, 
16.  sosiaalihuoltolain tarkoittaman asumisen järjestelyistä, 
17.  päihdehuollon avopalvelujen antamisesta ja laitoshuollosta, ei kuitenkaan 

henkilön tahdonvastaisesta hoitoon määräämisestä, 
18.  sopimuksen vahvistamisesta, joka koskee 

- lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
- lapsen/perheen elatusta (elatussopimus) 
- lapsen oheishuoltajuutta 
- lapsen huoltajien välistä tehtävänjakoa 
- lapsen tietojen tiedonsaantioikeutta 
- perhehoitoa, 

19.  toimii perusturvajohtajan viransijaisena 
  



 
Sosiaalipäivystyksen järjestäminen virka-ajan ulkopuolella:  

  
Kuopion kaupungin palveluksessa olevat sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ovat 
oikeutet- tuja valmistelemaan ja päättämään:  

- lastensuojelun kiireellisistä sijoituksista ja sijaishuoltopaikoista, kiireellisen 
sijoituksen lak- kaamisesta (lastensuojelulaki 38 § ja 39 §) sekä kiireellisiin 
sijoituksiin mahdollisesti liitty- västä yhteydenpidon rajoittamisesta 
(lastensuojelulaki 62 §) sekä muista mahdollisesti tar- vittavista lastensuojelun 
avohuollon tukitoimenpiteistä päivystykseen tulevien asiakkaiden osalta 
(lastensuojelulaki 35 – 37 §),  
- päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoitoon 
määräämisestä vä- kivaltaisuuden perusteella noudattaen lain 10 §:n mukaisia 
hoitoon määräämisen edelly- tyksiä,  
- maksusitoumuksen antamisesta asiakkaalle kotimatkaa varten.  

 
Sosiaalityön palveluohjaaja päättää 

1. täydentävän sekä ennaltaehkäisevän toimeentulotuen antamisesta,  
2. kuntouttavasta työtoiminnasta,  
3. sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisesta sosiaalisesta kuntoutuksesta  

 
Palvelupäällikkö päättää  

1. vastuualueensa henkilöstöhallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä johtaa ja 
kehittää toimintaa lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa 

2. vastuualueensa maksusitoumuksista, osto-osoituksista ja 
toimeksiantosopimuksista määrärahojen puitteissa, 

3. määrää vastaavan sairaanhoitajan sijaisena toimivan sairaanhoitajan 
 

Vastaava sairaanhoitaja päättää 

1. vastuualueensa palveluiden piiriin otettavista asiakkaista ja heille annettavista 
palveluista, 

2. toimii palvelupäällikön ja palveluohjaajan sijaisena 
 

Iäkkäiden palvelujen palveluohjaaja päättää 

1. vastuualueensa palveluiden piiriin otettavista asiakkaista ja heille annettavista 
palveluista 

  



 
Kotihoidon esimies päättää:  

1. kotihoidon (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut) myöntämisestä,  
2. vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta, henkilöstöhallinnosta, 
asiakassuunnitelmista ja päätöksistä,  
3. päiväkeskustoiminnan myöntämisestä,  
4. perhehoidon toimeksiantosopimuksista. 

Palveluasumisen esimies päättää:  
 
1. Vesannon kunnan tuottaman tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen 
myöntämisestä,  
2. vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta, henkilöstöhallinnosta, 
asiakassuunnitelmista ja päätöksistä,  
3. yksityisen laitos- ja palveluasumisen myöntämisestä.  
  

Erityispalvelujen esimies päättää:  
 
1. vastuualueensa sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä 
taksanmukaisista maksuista,  
2. vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta, henkilöstöhallinnosta, 
asiakassuunnitelmista ja päätöksistä,  
3. vastuualueensa maksusitoumuksista, osto-osoituksista ja toimeksiantosopimuksista 
määrärahojen puitteissa,  
4. omaishoidontuen ja hoitopalkkion myöntämisestä,  
5. erityispalveluista: työpaja, nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö.  

Toimistosihteeri päättää:  

1. sosiaalipalvelujen asiakasmaksuista vahvistettujen taksojen mukaisesti. 
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