
 
Asia Toimivallan siirto sosiaalihuollon yksilöasioissa 20.2.2023 lukien
 
Päätöksen perustelut Sote-palveluiden tulosaluejohtaja on 22.12.2022 38/2022

päätöksellään siirtänyt toimivaltaansa sosiaalihuollon yksilöasioissa
sekä määrännyt sosiaalihuollon erityislainsäädännössä edellytettyjä
viranhaltijoita. Tällä päätöksellä tarkennetaan ja täydennetään
aiemman päätöksen virkanimikkeitä. Tämän päätöksen
voimassaolon myötä sote-palveluiden tulosaluejohtajan 22.12.2022
38/2022 päätöksen voimassaolo päättyy.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan sote-palvelut -tulosaluejohtaja:
"- päättää hänen johtamaansa tulosalueeseen kuuluvien
sosiaalipalveluiden antamisesta ja tekee näitä koskevat
yksilöpäätökset toimielinten vahvistamien ohjeiden ja periaatteiden
mukaisesti
- määrää viranhaltijat, jotka toimivat lastensuojelulain ja
sosiaalihuoltolain tarkoittamina sosiaalihuollon johtavina
viranhaltijoina sekä muut toimialan erityislainsäädännön nojalla
määrättävät viranhaltijat
- päättää niistä johtamaansa tulosalueeseen kuuluvista asioista,
joissa toimivalta on sosiaali- ja terveyslainsäädännössä annettu
hyvinvointialueelle
- päättää johtamaansa tulosalueeseen kuuluvien lausuntojen,
selvitysten ja esitysten antamisesta sekä hakemusten vireille
panosta
- tekee rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun
lain mukaiset päätökset
- ratkaisee alaisensa viranomaisen yksilöpäätöksistä tehdyt
oikaisuvaatimukset."

Lisäksi hallintosäännön 49 §:n mukaan:
"viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä
toimivaltaa edelleen. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi
enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevista
päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa."

Toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi päätän delegoida
hallintosäännön 45 §:n mukaista toimivaltaani eteenpäin.

 
  Sovelletut säännökset
  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö 45§ ja
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Sähköisesti allekirjoitettu
Pakarinen Mikko, 20.2.2023



hallintosääntö 49§
 
 Toimivalta
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö 45 §
 
Päätös Päätän siirtää toimivaltaani edelleen liitteen 1 mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 20.2.2023 ja aiemman sote-palveluiden
tulosaluejohtajan toimivallan siirtopäätöksen 38/2022 voimassaolo
päättyy.

Viranhaltijalle määrätyllä sijaisella on sama toimivalta kuin
varsinaisella viranhaltijalla.

Viranhaltijoiden on toimivaltaa käyttäessään noudatettava, mitä
lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa on säädetty.
Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava toimielinten vahvistamia
yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Tällä päätöksellä siirrettyä toimivaltaa saa kukin viranhaltija käyttää
tehtävänkuvansa mukaisiin tehtäviin.

 
  Mikko Pakarinen
  Sote-palveluiden tulosaluejohtaja
 
Liitteet Liite 1. Sote-palvelut toimivallan siirto 20.2.2023 lukien
 
 
Lisätietojen antaja Mikko Pakarinen, mikko.pakarinen@varha.fi
 
 
 
  Vastaanottaja: milla.lahdenpera@varha.fi; jane.marttila@varha.fi;

emilia.heikkila@varha.fi; susanna.laivoranta-
nyman@varha.fi; jenni.kiviluoto@varha.fi;
krista.ryodi@varha.fi; marika.lehtinen@varha.fi;
sari.hietala@varha.fi; maria.silver@varha.fi;
paula.laukamo@varha.fi; noora.lahti@varha.fi;
niina.hemming@varha.fi; iiro.poyhonen@varha.fi;
eeva.purhonen@varha.fi; sami.salmivirta@varha.fi;
minna.m.virta@varha.fi; kaarina.katas@varha.fi;
terhi.vierikko@varha.fi; jyri.mikkola@varha.fi;
janna.santi@varha.fi; susanna.ilo@varha.fi;
elisa.viitasalo@varha.fi
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  Annettu tiedoksi sähköisesti
  Pvm: 20.2.2023
 
Jakelu Milla Lahdenperä, sote-palvelulautakunnan puheenjohtaja

Jane Marttila (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Emilia Heikkilä (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Susanna Laivoranta-Nyman (edelleen tiedoksi annettavaksi
päätöksessä mainituille viranhaltijoille)
Jenni Kiviluoto (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Krista Ryödi (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Marika Lehtinen (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Sari Hietala (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Maria Silver (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Paula Laukamo (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Noora Lahti (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Niina Hemming (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Iiro Pöyhönen (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Eeva Purhonen (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Sami Salmivirta (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Minna Virta (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Kaarina Katas (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Terhi Vierikko (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä
mainituille viranhaltijoille)
Jyri Mikkola (edelleen tiedoksi annettavaksi päätöksessä mainituille
viranhaltijoille)
Janna Santi
Susanna Ilo
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Elisa Viitasalo
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Muutoksenhakuohjeet
 
 Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä
oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisen kirjaamoon ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen
hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen
verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-
palvelulautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, kirjaamo
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Tyks U-sairaala (sisäänkäynti 3A), B-osa, 4. krs, 20520
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Turku
Postiosoite: PL 52, 20521 Turku
Sähköpostiosoite: kirjaamo@varha.fi
Sähköinen asiointikanava: www.suomi.fi/viestit
Puhelinnumero: 02 313 5913
Faksinumero: 02 313 3613
Kirjaamon aukioloaika on arkisin klo 9.00-15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista
oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Liite 1 

Siirretty toimivalta sote-palvelut tulosalueella 20.2.2023 
lukien 

1. Sosiaalihuoltolain mukaisten etuuksien ja palvelujen myöntäminen ja 
näitä koskevien päätösten tekeminen sote-keskuspalvelujen virassa 
oleville perhetyöntekijöille, perheohjaajille, perhetyönohjaajille, 
sosiaaliohjaajille, palveluohjaajille, sosionomeille, sosiaalityöntekijöille 
ja sosiaali- ja vammaispalvelujen sekä asiakasohjauksen virassa 
oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville sosiaali- ja 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville sosionomin 
tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, 
ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille vastaavalla 
nimikkeellä toimiville  

 
2. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen ja 

takaisinperintä ja näitä koskevien päätösten tekeminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille, sosiaali- ja vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen 
virassa oleville etuuskäsittelijöille, sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa 
oleville toimistosihteereille, sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa 
oleville osastonsihteereille, ulkomaalaistoimiston virassa oleville 
yhteisöpedagogin tutkinnon suorittaneille ohjaajille sekä seuraaville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille ja muille vastaavalla 
nimikkeellä toimiville 

 
3. Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien ja palvelujen 

myöntäminen ja näitä koskevien päätösten tekeminen 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville vammaispalvelujen ja 
asiakasohjauksen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi 
vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, 
perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä 
toimiville 

 
4. Perhehoitajille, tukihenkilöille ja tukiperheille suoritettavista palkkioista 

sekä kulukorvauksista päättäminen sekä perhehoidon 
toimeksiantosopimusten vahvistaminen ja irtisanominen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille 
vastaavalla nimikkeellä toimiville 

 
5. Omaishoidon tuesta päättäminen ja omaishoitosopimuksen 

vahvistaminen ja irtisanominen sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa 
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oleville sosiaalityöntekijöille, virassa oleville geronomeille sekä 
seuraaville sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville sosionomin 
tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, 
perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä 
toimiville  

6. Kuntouttavasta työtoiminnasta päättäminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille, sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville kuntoutusohjaajille ja kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaajille sekä seuraaville sosiaali- ja vammaispalvelujen 
virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, palveluohjaajille ja muille vastaavalla 
nimikkeellä toimiville 

 
7. Sosiaalisen luoton myöntäminen, maksaminen, 

takaisinmaksuaikataulusta sekä takaisinmaksuaikatauluun tehtävistä 
muutoksista päättäminen sosiaali- ja vammaispalvelujen ja 
asiakasohjauksen virassa oleville etuuskäsittelijöille, sosiaali- ja 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
toimistosihteereille sekä sosiaali- ja vammaispalvelujen ja 
asiakasohjauksen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi 
vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, 
palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä toimiville 

 
8. Asukkaiden kanssa tehtävät asumispalveluihin liittyvät 

vuokrasopimukset ja niiden allekirjoittaminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille, sosiaali- ja 
vammaispalvelujen toimistosihteereille sekä seuraaville sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi 
vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, 
palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä toimiville. 

 
9. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

mukaisen pyynnön tekeminen rahalaitokselle virassa oleville 
johtaville ja vastaaville sosiaalityöntekijöille sekä virassa oleville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen 
sosiaalityöntekijöille. 

 
10. Asiakkaina olevien henkilöiden sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita 

koskevien lausuntojen ja todistusten antaminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville sosiaali- ja vammaispalvelujen ja 
asiakasohjauksen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi 
vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, 
palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä toimiville 

 
11. Esitysten tekeminen eläkelaitoksille ja vastaaville eläkkeiden tai muiden 

etuisuuksien maksamisesta hyvinvointialueelle käytettäväksi asiakkaan 
hoitoon ja huoltoon sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville sosiaali- ja vammaispalvelujen 
virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille 
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vastaavalla nimikkeellä toimiville 
 
 

12. Välitystilin perustamisesta ja välitystilivarojen maksamisesta 
päättäminen sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille, sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville 
etuuskäsittelijöille, sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville 
toimistosihteereille sekä seuraaville sosiaali- ja vammaispalvelujen 
virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille 
vastaavalla nimikkeellä toimiville 

 
13. Sosiaalityöntekijän määrääminen pääsemään henkilön asuntoon tai 

muuhun olinpaikkaan sosiaalihuoltolain edellytysten täyttyessä 
virassa oleville johtaville ja vastaaville sosiaalityöntekijöille sekä 
virassa olevalle sosiaalipäivystyksen päällikölle 

 

14. Asiakkaan puolesta lähestymiskiellon hakeminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille. 

 
15. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain mukaisten palvelujen 

myöntäminen ja näitä koskevien päätösten tekeminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai 
aiempi vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, 
perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille vastaavalla nimikkeellä 
toimiville 

 
16. Kotoutumislain mukaisten palvelujen myöntäminen ja näitä 

koskevien päätösten tekeminen ulkomaalaistoimiston virassa 
oleville sosiaalityöntekijöille. 

 
17. Ilmoituksen tekeminen holhousviranomaiselle edunvalvojan 

määräämiseksi täysi-ikäiselle sosiaali- ja vammaispalvelujen ja 
asiakasohjauksen virassa oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille ja muille 
vastaavalla nimikkeellä toimiville 

Perheoikeudellinen yksikkö 

1. Lapsen vanhemmuutta sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan lainsäädännön mukaisten tehtävien hoitaminen 
lastenvalvojalle, lakimieslastenvalvojalle ja lastensuojelun virassa 
oleville sosiaalityöntekijöille 

 
2. Lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaisten tehtävien 

hoitaminen, mukaan lukien edunvalvojan määräämistä koskevien 
asioiden vireillepano lastenvalvojalle ja lakimieslastenvalvojalle 
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3. Sosiaalihuoltolain mukaisten valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin ja 

valvottuihin vaihtoihin liittyvien päätösten tekeminen lastenvalvojalle, 
lakimieslastenvalvojalle, lastensuojelun virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille ja lapsiperhepalvelujen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille 

4. Vanhempien välillä lapsen huollosta, elatusavusta ja 
tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten vahvistaminen 
lastenvalvojalle ja lakimieslastenvalvojalle 

 
5. Puolisoiden välisten toiselle puolisolle suoritettavan elatusavun 

sopimusten vahvistaminen lastenvalvojalle ja 
lakimieslastenvalvojalle 

Lastensuojelu 

1. Niistä asioista päättäminen, jotka kuuluvat lastensuojelulaissa 
tarkoitetun lapsen nimetyn sosiaalityöntekijän toimivaltaan lastensuojelun 
virassa oleville sosiaalityöntekijöille 

2. Lastensuojelulaissa sosiaalityöntekijän tehtäväksi määritellyt tehtävät 
sekä avo-, sijais- ja jälkihuollon tukitoimista ja jälkihuollosta päättäminen 
lastensuojelun virassa oleville sosiaalityöntekijöille 

3. Kertyneiden itsenäistymisvarojen maksamisesta päättäminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville 
sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai 
aiempi vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, 
palveluohjaajille tai muille vastaavalla nimikkeellä toimiville 

4. Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta huolehtiminen ja 
siihen liittyvä päätöksenteko sosiaali- ja vammaispalvelujen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille ja asiakasohjauksen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille. 

5. Rikoslaissa tarkoitetun mielipiteen antaminen syyttäjälle lapsen 
omavaltaista huostaanottoa koskevassa asiassa johtavalle 
sosiaalityöntekijälle 

6. Edunvalvojan ja huoltajan määräämistä sekä lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevien asioiden vireille pano lastensuojelun virassa 
oleville sosiaalityöntekijöille  

7. Passilain 7 § mukaisen suostumuksen antaminen huostassa olevan 
lapsen passihakemukseen ja saman lain 11 § mukaisen alaikäisen 
passihakemusta koskevan lausunnon antaminen sosiaali- ja 
vammaispalvelujen virassa oleville sosiaalityöntekijöille 

8. Lastensuojelulain 45 §:n 1 momentin mukainen toimivalta liittyen 
huostaan otetun lapsen huoltoon lastensuojelun virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille 

10. Lastensuojelulain 24 §:n 2 momentin mukainen toimivalta liittyen 
lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkintaan ja 
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tuomioistuinkäsittelyyn lapsiperhepalvelujen virassa oleville 
sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville lapsiperhepalvelujen virassa oleville 
sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: sosiaaliohjaajille, 
ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille tai muille vastaavalla nimikkeellä 
toimiville. 

11. Lastensuojelulain 24 §:n 2 momentin mukainen toimivalta liittyen 
oppivelvollisen lapsen koulusta tai oppilaitoksesta erottamista koskevaan 
asiaan sote-keskuspalvelujen koulukuraattoreille ja lapsiperhepalvelujen 
virassa oleville sosiaalityöntekijöille sekä seuraaville lapsiperhepalvelujen 
virassa oleville sosionomin tutkinnon (tai aiempi vastaava) suorittaneille: 
sosiaaliohjaajille, ohjaajille, perheohjaajille, palveluohjaajille tai muille 
vastaavalla nimikkeellä toimiville. 

Sovittelutoiminta 

Johtava sovitteluohjaa ja sovitteluohjaajat päättävät sovitteluun ottamisesta 
ja sovittelun keskeyttämisestä. 

Tiettyjen viranhaltijoiden määrääminen 

Johtavat sosiaalityöntekijät toimivat sosiaalihuoltolain tarkoittamina 
sosiaalihuollon johtavina viranhaltijoina. 

Lastensuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaista sosiaalityöntekijälle 
säädettyä päätösvaltaa käyttävät lastensuojelun vakinaisessa virassa 
olevat sosiaalityöntekijät ja asiakasohjauksen vakinaisessa virassa olevat 
sosiaalityöntekijät.  

Lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen hyvinvointialueen 
määräämä virkasuhteessa oleva sosiaalihuollon johtava viranhaltija on 
lapsiperhepalvelujen johtaja. 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät, alueelliset vammaispalvelupäälliköt 
ja palvelualuepäälliköt tekevät kirjalliset hakemukset koskien 
kehitysvammaisen henkilön tahdosta riippumatonta erityishuoltoa 
hyvinvointialueen päätöksiä tekevälle vaativan moniammatillisen tuen 
asiantuntijaryhmälle. 

Sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelujohtaja määrää muut toimialan 
erityislainsäädännön nojalla määrättävät viranhaltijat. 

Muutoksenhakuasiat 

1. Lapsiperhepalvelujen johtaja ratkaisee toimialaansa kuuluvat 
viranhaltijoiden yksilöpäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 
palvelualuepäällikön tai asiakasohjauksen johtavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta. 

 

2. Työikäisten palvelujen johtaja ratkaisee toimialaansa kuuluvat 
viranhaltijoiden yksilöpäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 
palvelualuepäällikön tai asiakasohjauksen johtavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta. 
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3. Vammaispalvelujen johtaja ratkaisee toimialaansa kuuluvat 
viranhaltijoiden yksilöpäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 
palvelualuepäällikön tai asiakasohjauksen johtavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta. 

 
4. Sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelujohtaja ratkaisee alaisensa 

viranhaltijan yksilöpäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 
palvelualuepäällikön tai asiakasohjauksen johtavan 
sosiaalityöntekijän valmistelusta. 
 

5. Sote-keskuspalvelujen perhekeskusjohtaja ratkaisee toimialaansa 
kuuluvat viranhaltijoiden yksilöpäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. 
 
Sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelualuepäälliköt, 
sosiaalipäivystyksen päällikkö, sijaishuollon palvelupäällikkö, 
perheoikeudellisten palvelujen päällikkö, vaativien 
vammaispalvelujen päällikkö ja asiakasohjauksen päällikkö 
antavat lausunnot tuomioistuimiin muutoksenhakuasioissa 
toimialansa osalta. 
 
Sote-keskuspalvelujen perhekeskuspäälliköt antavat 
lausunnot tuomioistuimiin muutoksenhakuasioissa 
toimialansa osalta. 
 
Johtava sovitteluohjaaja antaa lausunnot tuomioistuimiin 
sovittelutoimintaa koskevissa muutoksenhakuasioissa. 

Muut määräykset 

Vastaavilla ja johtavilla sosiaalityöntekijöillä on sama toimivalta kuin 
sosiaalityöntekijöillä. Työikäisten palvelupäälliköillä, 
vammaispalvelupäälliköillä ja lapsiperheiden palvelupäälliköillä on sama 
toimivalta kuin sosiaalityöntekijöillä, mikäli edellä mainitulla 
palvelupäälliköllä on sosiaalityöntekijän pätevyys.  

Mitä toimivaltuuksia edellä on delegoitu sosiaali- ja vammaispalvelujen 
viranhaltijoille, koskee myös ulkomaalaistoimiston vastaavia 
viranhaltijoita. 

Sosiaalipäivystyksessä toimivalla päivystysalueen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuuden omaavalla viranhaltijalla on sama päätösvalta kuin tässä 
päätöksessä on annettu sosiaalityöntekijälle. 

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä voi päättää päivystykseen tulevien 
asiakkaiden osalta sosiaalihuoltolaissa, lastensuojelulaissa (pois lukien 
ne asiat, jotka lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen viranhaltija 
päättää), vanhuspalvelulaissa, kehitysvammalaissa ja 
toimeentulotukilaissa tarkoitetuista kiireellisistä toimenpiteistä. 

Edellä olevan lisäksi, vastaavat ja johtavat sosiaalityöntekijät päättävät 
muista sote-palveluiden tulosalueeseen kuuluvien palveluiden 
antamisesta sosiaalihuollon erityislainsäädännön perusteella. 


