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Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaohje 29.3.2021 alkaen  
 
 
Terveyspalvelut 

Tehtävä Päätösvalta 
Viranhaltija, päättää voimassaolevan 
lainsäädännön sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden 
mukaisesti 

Hallintosääntö 24 §, Toimivallan edelleen siirtäminen 

 
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

11 § Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai 
alentaminen 
Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai 
alentaminen Suun terveydenhuollon 
palvelut -yksikössä 

johtava ylilääkäri 
 
ylihammaslääkäri 

 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

57 § Potilaan sairaanhoidon aloittaminen ja 
lopettaminen sekä potilaan siirtäminen 
toiseen toimintayksikköön 

johtava ylilääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden 
mukaan muu laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö 

57 § Terveydenhuollon toimintayksikön 
terveyden- ja sairaanhoidon johtaminen 
ja valvonta 

johtava ylilääkäri 

   

 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

10 § Muistutukseen vastaaminen johtava ylilääkäri 

10a § Lausunnon antaminen kanteluasiassa johtava ylilääkäri 

 
Tartuntatautilaki (583/1986) 

14 §, 15a §, 16 
§, 17 §, 18 § 

Väestön terveyttä vakavasti uhkaavan 
yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi tarvittavat toimenpiteet ml. 
karanteeniin määrääminen, sairastuneen 
määrääminen olemaan pois työstään, 
oppilaitoksesta tai päivähoidosta sekä 
eristäminen sairaanhoitolaitokseen 

johtava ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava 
lääkärit, joita epidemiatilanteessa ovat kaikki 
Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
virkalääkärit. 

 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 

7§ Terveyspalveluiden tuotantoon 
käytettävien tilojen ja laitteiden 
tarkastaminen ennen käyttöönottoa 
Suun terveydenhuollon palveluiden 
tuotantoon käytettävien tilojen ja 
laitteiden tarkastaminen ennen 
käyttöönottoa 

johtava ylilääkäri 
 
 
ylihammaslääkäri 

 
Muut 

 Ostopalvelusopimusten hyväksyminen 
hankintavaltuuksien puitteissa 

johtava ylilääkäri, ylihammaslääkäri, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 
 

 Potilaskohtaisen maksusitoumuksen 
antaminen 

johtava ylilääkäri, ylihammaslääkäri, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 
 

 Yksikköä koskevan tutkimusluvan 
myöntäminen 

ao. palvelupäällikkö 

 Palvelualuetta koskevat tutkimukset ao. palvelualuejohtaja 
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 Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat 
tutkimukset 

sosiaali- ja terveysjohtaja 

 
 
 
Sosiaalipalvelut 

Tehtävä Päätösvalta 
Viranhaltija päättää voimassaolevan 
lainsäädännön sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden 
mukaisesti 

Hallintosääntö 24 §, Toimivallan edelleen siirtäminen 

 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

14 § Vastuualueen asiakaskohtaisella 
maksusitoumuksella annettavista 
palveluista päättäminen, 
ostopalvelusopimusten hyväksyminen  

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, lasten- ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

17 § Sosiaalisen kuntoutuksen myöntäminen sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, lasten ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

18 § Perhetyön myöntäminen sosiaaliohjaaja, lasten– ja nuortenhuollon 
erityistyöntekijä, sosiaalityöntekijä,  
ao. yksikön palvelupäällikkö 

19 § 
 
  

Kotipalvelun myöntäminen sosiaaliohjaaja, lasten– ja nuortenhuollon 
erityistyöntekijä, sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
esimies, ao. yksikön palvelupäällikkö 
 
 

19 § ja 20 § Kotihoidon palvelujen myöntämisestä 
vahvistettujen kriteereiden mukaisesti 

asiakasohjaaja, asiakasohjauksen 
palvelupäällikkö  

21 § Asumispalvelujen myöntäminen 
vahvistettujen kriteereiden mukaisesti 

johtava sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
palvelupäällikkö, asiakasohjaaja (SAS), 
sosiaalipalvelujohtaja 

22 § Laitospalvelun myöntäminen 
vahvistettujen kriteereiden mukaisesti 

asiakasohjaaja, asiakasohjauksen 
palvelupäällikkö 

23 § Liikkumista tukevien palvelujen 
myöntäminen 

asiakasohjaaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, 
sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, ao. 
yksikön palvelupäällikkö 

24-25 § Päihdetyön ja mielenterveystyön 
myöntäminen 

sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä, 
johtava sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

27 § Lapsen ja vanhemman välisten 
tapaamisten valvonnan myöntäminen 

sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

28 § Muun sosiaalipalvelun myöntäminen 
(lomanviettopalvelut ja tuki lomanvieton 
järjestämiseen, vertaisryhmätoiminnan ja 
tukihenkilön tai –perheen myöntäminen, 
muut palvelut) 

palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, 
lasten ja nuortenhuollon erityistyöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

46 § Hoidon ja huolenpidon turvaava päätös sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, ao. 
yksikön palvelupäällikkö (sosiaalihuollon 
ammattihenkilö) 

60 §  Toisen kunnan sosiaalipalvelujen ja 
hoitopaikan hakeminen 

asiakasohjaaja (SAS), ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

 
Sosiaalihuoltolaki (701/1983) 

27d § , 27e § Vammaisten henkilöiden työllistymistä 
tukeva toiminta ja työtoiminta 

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä 

 
Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 
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7c §, 23 § Täydentävän toimeentulotuen 
myöntäminen ja takaisinperintä 
odotettavissa olevasta etuudesta  

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, lasten- ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä, työikäisten 
palvelujen palveluohjaaja, johtava 
sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

13 § Ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntäminen  

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, lasten ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä, johtava 
sosiaaltyöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö  

22 § Takaisinperinnästä päättäminen johtava sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

 
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) 

5 §, 18 § Kuntouttava työtoiminta / 
aktivointisuunnitelman laatiminen sekä 
asiakkaalle maksettavasta 
matkakorvauksesta päättäminen 

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, lasten ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä 

 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) 

15 § Palvelutarpeen selvittäminen asiakasohjausyksikön viranhaltija (asiakasohjaaja, 
sosiaaliohjaaja/sosiaalityöntekijä), 
asiakasohjauksen palvelupäällikkö 

15a § Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytysten 
selvittäminen 

asiakasohjaaja, sosiaaliohjaaja/sosiaalityöntekijä 

16 § Palvelusuunnitelman laatiminen ja 
tarkistaminen 

omatyöntekijä, asiakasohjausyksikön viranhaltijat 
(asiakasohjaaja, sosiaaliohjaaja/sosiaalityöntekijä) 

18 § Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä 
ja oikeus palveluihin 

asiakasohjaaja, sosiaaliohjaaja/sosiaalityöntekijä, 
asiakasohjauksen palvelupäällikkö  

 
Päihdehuoltolaki (41/1986) 

3 §, 7 §, 16 § Päihdehuollon järjestäminen johtava sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

10 §, 12 § Päihdehuollon tahdonvastaisesta 
hoidosta päättäminen 

sosiaalipalvelujohtaja 

 
Lastensuojelulaki (417/2007) 

13a § Lapsen sijoittaminen vankilan 
perheosastolle avohuollon tukitoimena 

lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, ao. 
yksikön palvelupäällikkö 

13a § Lapsen sijoittaminen vankilan 
perheosastolle kiireellisenä sijoituksena 

sosiaalityöntekijä (ammatillisen kelpoisuuden 
omaava), ao. yksikön palvelupäällikkö 

13a § Huostaan otetun lapsen sijoittaminen 
vankilan perheosastolle 

ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 

36-37 § Lapsen tai koko perheen sijoitus 
avohuollon tukitoimena 

sosiaalipalvelujohtaja, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 
 

36 § Muut avohuollon tukitoimet (tehostettu 
perhetyö, lapsen taloudellinen ja muut 
tuki, lapsen kuntoutumista tukevat hoito- 
ja terapiapalvelut) 

sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 
 

22 § Hakemuksen tekeminen edunvalvojan 
määräämiseksi 

sosiaalityöntekijä 

24 § Lapsen edunvalvonta / edustus lapsen 
tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon 
esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä 
sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen 
koulusta erottamista 

sosiaalityöntekijä, sosiaalipäivystys, lasten ja 
nuortenhuollon erityistyöntekijä   

24 § Lapsen edunvalvonta käsiteltäessä 
oppivelvollisen lapsen erottamista 
koulusta 

sosiaalityöntekijä, lasten ja nuortenhuollon 
erityistyöntekijä 

28 § Hakemus hallinto-oikeudelle lasta 
koskevaan lääkärin tai muun asiantuntijan 

sosiaalipalvelujohtaja 
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suorittamaan tutkimukseen vanhemman 
kieltäessä välttämättömän tutkimuksen 

38 § Lapsen kiireellinen sijoitus sosiaalityöntekijä / sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijä (ammatillisen kelpoisuuden 
omaava), ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 

38 § Kiireellisen sijoituksen jatkaminen ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 

39 § Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen sosiaalityöntekijä / sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijä (ammatillisen kelpoisuuden 
omaava), lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

43 § Päätöksenteko huostaanotosta ja 
sijaishuoltoon sijoittamisesta 
 

ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 

43 § Huostaanottoa ja siihen liittyvää 
sijaishuoltoa koskeva hakemus hallinto-
oikeudelle 

sosiaalipalvelujohtaja 

43 §, 45 § Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 
 

46 § Hakemus tai selvitys tuomioistuimelle 
lapsen huollon siirtämisestä 
perhehoitajalle 

sosiaalityöntekijä, ao. yksikön palvelupäällikkö 

47 § Huostassa pidon lakkaaminen ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 
 

63 § Yhteydenpidon rajoittaminen, laitoksen 
johtajan päätöksen jatkaminen 

ao. yksikön palvelupäällikkö 

67 § Lapselle osoitettujen lähetysten 
luovuttamatta jättäminen, lähetyksen tai 
viestin lukeminen 

lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 

69 § Laitoksen johtajan tekemän 
liikkumisvapautta koskevan päätöksen 
jatkaminen 

lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 

72 § Erityisen huolenpidon aloittaminen ja 
jatkaminen 

ao. yksikön palvelupäällikkö, 
sosiaalipalvelujohtaja 

72 § Erityisen huolenpidon lopettaminen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 

76 § Jälkihuollon järjestäminen sijoituksena 
kodin ulkopuolelle 

asianomaisen yksikön palvelupäällikkö 

75-76 § Jälkihuollon järjestäminen muuna kuin 
sijoituksena kodin ulkopuolelle 

sosiaalityöntekijä 

77 § Itsenäistymisvarojen maksamisesta 
päättäminen, selvitys 
itsenäistymisvarojen kertymisestä ja 
maksamisesta 

sosiaalityöntekijä 

81 § Päätös yksityisen sijoituksen 
hyväksymisestä tai kieltämisestä, 
yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon 
valvonta 

sosiaalityöntekijä 

84 § Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa ao. yksikön palvelupäällikkö, lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalipalvelujohtaja 

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (556/1994) 

11 § Hakemus tuomioistuimelle huoltajan ja 
holhoojan määräämisestä lapselle 

ao. yksikön palvelupäällikkö 

 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) sekä 
asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987) 
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8-9 § 
asetus 4-19 § 

Vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja 
taloudellisten tukitoimien myöntäminen 

sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, johtava 
sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja 

 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sekä 
asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) 

2 § 
asetus 24 § 

Lain ja asetuksen nojalla myönnettävistä 
palveluista ja etuuksista päättäminen 

sosiaaliohjaaja, johtava sosiaalityöntekijä, 
palveluohjaaja 

34 § Erityishuolto-ohjelman hyväksyminen johtava sosiaaltyöntekijä 

 
Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 

3-9 § Omaishoidon tuen, omaishoitajille 
järjestettävien vapaapäivien ja 
hoitopalkkioiden myöntäminen sekä 
hoito- ja palvelusuunnitelman ja 
omaishoitosopimuksen tai 
toimeksiantosopimuksen laatiminen 

sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, asiakasohjaaja, 

johtava sosiaalityöntekijä, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

   

 
Perhehoitolaki (263/2015)  

5§ 
 

Ikääntyneiden perhehoitokodin 
hyväksyminen 

asiakasohjauksen palvelupäällikkö 

10-13 § Perhehoitajien toimeksiantosopimusten 
laatiminen ja irtisanominen 

ikääntyneiden asiakasohjaaja, ao. yksikön 
palvelupäällikkö 

16-18 § Perhehoidon hoitopalkkion ja 
kulukorvauksen määrittäminen  

ikääntyneiden asiakasohjaaja, sosiaalityöntekijä, 
ao. yksikön palvelupäällikkö 

 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

9-10 § Ilmoituksen tai hakemuksen tekeminen 
holhousviranomaiselle edunvalvojan 
määräämiseksi asiakkaalle 

sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, johtava 
sosiaalityöntekijä 

17-18 § Salassa pidettävien tietojen antaminen ao. yksikön palvelupäällikkö, johtava 
sosiaalityöntekijä, sosiaalipalvelujohtaja 

20 § Kirjallisen pyynnön laatiminen 
rahalaitokselle asiakkaan salassa 
pidettävistä tiedoista 

sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä 

23 § Muistutukseen vastaaminen sosiaalipalvelujohtaja 

23a § Lausunnon antaminen kanteluasiassa sosiaalipalvelujohtaja 

   

   

 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta (734/1992) 

 

11 § Asiakasmaksujen alentaminen ja 
perimättä jättäminen  

sosiaalipalvelujohtaja 

11 § Päihdehuollon laitoshoidon 
asiakasmaksun perimättä jättäminen 

sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä  

 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 

69 § Hakemus hallinto-oikeudelle hallintoriita-
asiassa 

sosiaali- ja terveysjohtaja 

 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 

9-11 §, 
asetus 1 § 

Lausunnon antaminen yksityisen 
palveluntuottajan ilmoitus-, lupa- ja 
valvonta-asiassa 

sosiaalipalvelujohtaja  

27 § Päätöksenteko niiden 
ilmoitustenvaraisten sosiaalipalvelujen 
osalta, joita ei merkitä yksityisten 
palvelujenantajien rekisteriin 
(kotipalveluihin kuuluvat tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut) 

sosiaalipalvelujohtaja  
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Muut 

 Tutkimusluvan myöntäminen sosiaalipalvelujohtaja 

 Ostopalvelusopimusten hyväksyminen 
hankintavaltuuksien puitteissa 

sosiaalipalvelujohtaja 

 Asiakaskohtaisen maksusitoumuksen 
antaminen 

asiakasohjauksen palvelupäällikkö 

 Yksikköä koskevan tutkimusluvan 
myöntäminen 

ao. palvelupäällikkö 

 Palvelualuetta koskevat tutkimukset ao. palvelualuejohtaja 

 Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat 
tutkimukset 

sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja 

 
 
Henkilöstö 

Tehtävä Päätösvalta 
Viranhaltija, päättää voimassaolevan 
lainsäädännön sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden 
mukaisesti 

Hallintosääntö 33 §, Virkasuhteeseen ottaminen 

 Yksikköpäällikkö 
Muut viranhaltijat 

palvelualuejohtaja 
ao. yksikköpäällikkö  
 

 


