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1. Toimintasäännön tarkoitus
Kymsoten hallintosäännön 19 §:n ja 29 §:n perusteella hallitus tai jaosto voivat siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle.
Tällä toimintasäännöllä määritellään Kymsoten hallintosäännön 29 §:n mukaisesti viranhaltijoiden
toimivalta eräissä hallinnollisissa asioissa sekä asiakkaita ja potilaita koskevissa päätöksissä ja muutoin tapahtuvassa palvelujen ja etuuksien myöntämisessä.

2. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta asiakas – ja potilasasioissa, yleiset ohjeet
Palveluketju, palvelukokonaisuuksien ja palvelujen tehtävät toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa, taloudenhoidossa ja henkilöstöasioissa on määritelty hallintosäännössä.
Asiakkaita ja potilaita koskevat viranhaltijan päätökset tekee viranhaltija, joka on hyvin perehtynyt
asiakkaan/potilaan asioihin, joko kirjallisen materiaalin tai asioinnin perusteella. Päätöksen tekevä
viranhaltija perehtyy asiaan käytettävissä olevien tietojen pohjalta, tarkistaa oman toimivaltansa ja
tekee päätöksen asiasta, perustelee päätöksen ja huolehtii päätöksen tiedoksi antamisesta.
Päätöksenteossa tulee noudattaa asiaa koskevia lakeja ja asetuksia, mahdollisia sitovia ohjeita sekä
mahdollisia kuntayhtymän, toimi-, palvelu- ja vastuualueen ohjeita. Päätökset on tehtävä viivyttelemättä ja vähintään lain asiakkaille/potilaille lupaamien aikarajojen sisällä. Viranhaltijanpäätökseen
tulee sisällyttää muutoksenhakuohjeet. Viranhaltija vastaa tekemiensä päätösten oikeellisuudesta.
Päätösten taloudellisista vaikutuksista on informoitava omaa esimiestä kunkin palvelukokonaisuuden
johtajan määrittelemällä tavalla.
Sisäisenä valvontana ylemmällä viranhaltijalla on velvollisuus valvoa alaistensa viranhaltijoiden
päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta annetaan
erikseen tarkentavat ohjeet.
Mikäli toimintasäännössä ei ole erikseen määritelty toimialaan liittyvää viranhaltijan päätöksentekoa,
vastaa siitä palveluketjun ylin sosiaali-, hoito- tai lääketieteellisen vastuun mukainen viranhaltija.
Palveluketjujen johtajat vastaavat
1) oman palveluketjun tuotannosta sekä toiminnasta ja ostopalvelujen valvonnasta sekä omavalvonnasta.

Asiakkailla pitää olla voimassa oleva palvelu-, hoito- tai asiakassuunnitelma, johon tehtävät
päätökset pohjautuvat.

3. Terveyden ja ikääntymisen palvelut
3.1. Sairaalapalvelut
Palvelupäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa palveluketjuun kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2§) sekä aluettaan koskevan tietopyyntöjen käsittelystä ja luovuttamisesta.
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3.2.

Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut

Palvelupäällikkö päättää vastaanotto ja kuntoutuspalveluihin kuuluvien henkilökohtaisten palvelujen myöntämisestä.
Palveluesimiehet/johtavat sosiaalityöntekijät päättävät palvelusetelien myöntämisestä omien palvelujensa osalta.
Erityisen tuen keskuksen (erityishuollon poliklinikan) palveluesimies/sosiaalityöntekijä päättää maksusitoumusten myöntämisestä keskuksen asiakkaiden puhe- ja toimintaterapiaan sekä välttämättömiin muihin erikoislääkärin palveluihin.
Kuntoutuspalveluissa palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää lisäksi kuntoutuspalveluihin
kuuluvien asunnon muutostöiden myöntämisestä.
Kuntoutuspalveluissa fysioterapeutti päättää
1. sotainvalidien ja sotaveteraanien kuntoutuspalvelujen myöntämisestä
2. päättää lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista ja palveluseteleistä enintään 200
euron arvoon saakka.
Kuntoutustyöryhmän lääkäri ja palveluesimies päättävät työn mukaisesti lääkinnällisen kuntoutuksen
maksusitoumuksista.

3.3.

Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

Palvelupäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa palveluketjuun kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2§) sekä aluettaan koskevan tietopyyntöjen käsittelystä ja luovuttamisesta.
Palvelupäällikkö/johtava sosiaalityöntekijä päättää koti-, asumis- ja hoivapalveluihin kuuluvien henkilökohtaisten palvelujen myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista ja huollon korvauksista hallituksen vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten alentamisesta ja perimättä
jättämisestä.
Asumispalvelujen palvelualuepäälliköt päättävät ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisestä ja
maksusitoumuksien antamisesta silloin, kun kyse on puitesopimusten ulkopuolelta hankittavista palveluista.
Muutoin asiakasohjaaja ja asiakasohjauksen sosiaalityöntekijä päättävät palveluista seuraavassa
määritellyllä tavalla ja antavat myös myöntämiään palveluja koskevat maksusitoumukset.
Asiakasohjaus
Asiakasohjauksen palveluesimies, asiakasohjaaja ja sosiaalityöntekijä päättävät
1. sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista edistävien palveluiden myöntämisestä ja päättämisestä sekä palvelusta perittävistä asiakasmaksuista
2. lyhytaikaishoidon myöntämisestä ja siitä perittävistä asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä
3. kotihoidon myöntämisestä ja siitä perittävästä asiakasmaksusta sekä asiakasmaksujen
alentamisesta ja perimättä jättämisestä
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4. tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta
5. tukipalveluiden myöntämisestä ja asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen alentamisesta
ja perimättä jättämisestä
6. ikääntyvien sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden myöntämisestä ja
asiakasmaksun määräämisestä sekä asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä ja maksusitoumuksien antamisesta silloin, kun kyse on puitesopimusten ulkopuolelta
hankittavista palveluista
7. vammaisten asumispalvelujen myöntämisestä vammaispalvelun sosiaalityön tekemän palvelutarpeen kartoituksen perusteella sekä asiakasmaksun määräämisestä ja asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä sekä maksusitoumuksien antamisesta silloin, kun
kyse on puitesopimusten ulkopuolelta hankittavista palveluista
8. palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä sekä palvelusetelin arvosta
9. gerontologisesta sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta muistikoordinaattoripalvelusta ja
sen päättämisestä sekä palvelusta perittävistä asiakas- maksuista ja asiakasmaksujen
alentamisesta sekä perimättä jättämisestä.
Lisäksi palveluesimies, asiakasohjaaja ja sosiaalityöntekijä päättävät virka-apupyynnöistä muille viranomaisille.

Varhaisen tuen palvelut
Omaishoidon tuen palveluesimies ja palveluohjaaja päättää
1. omaishoidon tuen myöntämisestä ja päättämisestä sekä asiakasmaksuista
2. omaishoitajien sijaisten toimeksiantosopimuksista ja palkkioiden maksamisesta
3. omaishoidon palvelusetelien myöntämisestä
4. omaishoidon tuen maksusitoumusten myöntämisestä
5. omaishoitajan vapaaseen liittyvistä perhehoitajien toimeksiantosopimuksista.
Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen palvelualuepäällikkö päättää
1. tukipalvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen
alentamisesta ja perimättä jättämisestä
2. sotainvalidien palvelujen ja veteraanipalvelujen myöntämisestä.
Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen tukipalveluohjaaja päättää
1. tukipalvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen
alentamisesta ja perimättä jättämisestä
2. sotainvalidien palvelujen ja veteraanipalvelujen myöntämisestä.
Lisäksi palveluesimiehet päättävät virka-apupyynnöstä muille viranomaisille.
Gerontologinen sosiaalityö ja ennaltaehkäisevät palvelut
1. Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää virka-apupyynnöistä muille viranomaisille.
Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus
1. Palveluesimies päättää virka-apupyynnöistä muille viranomaisille.
Asumispalvelujen palveluesimiehet
1. allekirjoittavat yksikkönsä asukkaiden vuokrasopimukset vuokranantajan edustajina
2. päättävät virka-apupyyntöjen tekemisestä.
Asumispalvelujen palvelualuepäälliköt allekirjoittavat ostopalveluyksiköissä asuvien asukkaiden
vuokrasopimukset vuokranantajan edustajina (välivuokratut asunnot).
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4.Osallisuuden palvelut
4.1. Aikuisten monialaisten palvelujen viranhaltijoiden toimivalta
Palvelupäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa palveluketjuun kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2§) sekä aluettaan koskevan tietopyyntöjen käsittelystä ja luovuttamisesta.

Aikuisten sosiaalityö
Aikuisten sosiaalityön palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää
1. aikuisten sosiaalityön palvelujen ja etuuksien myöntämisestä
2. rahalaitostiedustelun tekemisestä
3. esityksestä eläkkeiden ja etuuksien maksamisesta kuntayhtymälle
4. asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
5. virka-apupyyntöjen tekemisestä
Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät
1. sosiaalityön ja -ohjauksen myöntämisestä
2. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä
3. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä sen takaisinperinnästä
4. asiakkaan rahavarojen (välitystilien) käytöstä.
Lisäksi sosiaalityöntekijä päättää
1. päihdelaitoshoidon myöntämisestä ja siitä perittävistä asiakasmaksuista sekä asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä
2. virka-apupyyntöjen tekemisestä.
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät
1. lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta
2. lastensuojelun avohuollon tukitoimista
3. lastensuojelun avohuollon sijoituksesta
4. yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa
5. täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä
6. ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä
7. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä
8. virka-apupyyntöjen tekemisestä.
Sosiaaliohjaaja päättää
1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä sen takaisinperinnästä
2. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä kiireellisessä tapauksessa.
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättävät lapsen yhteystietojen luovuttamatta jättämisestä vanhemmille tai huoltajille.
Terveyssosiaalityö
Sosiaalityöntekijä päättää päihdelaitoshoidon myöntämisestä ja siitä perittävistä asiakasmaksuista
sekä asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
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Vammaisten palvelut aikuisille

Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät yli 18- vuotiaiden osalta
1. sosiaalityön ja -ohjauksen myöntämisestä
2. vammaispalveluihin kuuluvan henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä
perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista
3. vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien myöntämisestä lukuun ottamatta
asumispalveluja
4. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä sekä niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lukuun ottamatta asumispalveluja
5. vammaispalvelujen palvelusetelien myöntämisestä.
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät virka-apupyyntöjen tekemisestä.
Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättää kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain 34 §:n mukaisen erityishuolto-ohjelman vahvistamisesta.
Palveluesimies/sosiaalityöntekijä/lääkäri päättävät rajoitustoimenpiteistä lainsäädännön erikseen
määrittelemissä tilanteissa, myös päivä- ja työtoiminnan osalta.
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättävät lisäksi asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.

Maahanmuuttopalvelut
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät
1. sosiaalityön ja -ohjauksen myöntämisestä
2. täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä sekä sen takaisinperinnästä
3. ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä kotoutumisajalla
4. asiakaskohtaisen alkukartoituksen hankkimisesta ostopalveluna
5. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä
6. välttämättömien sosiaalipalvelujen sekä taloudellisen tuen myöntämisestä henkilölle, joka
oleskelee maassa ilman oleskelulupaa.
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät virka-apupyyntöjen tekemisestä.

Työ- ja päivätoiminta
Palveluesimiehet päättävät kuntayhtymän oman päivä- ja työtoiminnan osalta sosiaalityön tekemän
palvelutarpeen kartoituksen perusteella
1. päivä- ja työtoimintaan sijoittamisesta
2. työosuusrahan suuruudesta.
3. työ- ja päivätoimintaan liittyvistä kuljetuksista.
Ostopalvelutoiminnasta vastaava palveluesimies myöntää asiakaskohtaiset maksusitoumukset ostopalveluna hankittavaan päivä- ja työtoimintaan.
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Työelämäpalvelut
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättävät työelämäpalveluihin kuuluvien palvelujen ja etuuksien
myöntämisestä.
Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät
1. sosiaalityön ja -ohjauksen myöntämisestä
2. kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä sekä työtoimintapaikasta ja tarvittavista maksusitoumuksista palveluun
3. asiakkaalle maksettavista korvauksista ja muista etuuksista
4. työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat päättävät
1. kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä sekä työtoimintapaikasta
2. kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksista.

4.2

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Varhaisen tuen palvelut
Palvelupäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa palveluketjuun kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2§) sekä aluettaan koskevan tietopyyntöjen käsittelystä ja luovuttamisesta.
Perheiden sosiaalipalvelut ja kuntoutus
Palvelualuepäällikkö päättää
1. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
2. sijaishuollon muuttamisesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana
3. lapsen tutkimusta koskevan hakemuksen tekemisestä
4. sosiaalihuollon asiakaslain 22 §:n mukaisesta virka-apupyynnöstä muille viranomaisille
5. lastensuojelulain 46 § 2 momentin mukaisen toimeksiantosopimuksen tekemisestä
6. lapsikohtaisten sopimusten tekemisestä
7. yksityiskodin soveltuvuudesta lapsen yksityiseen sijoitukseen.

Päivystys, arviointi ja palveluohjaus
Palveluesimies ja sosiaalityöntekijä päättävät
1. lastensuojelulain 22 § 2 momentin mukaisen hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi
2. edunvalvojan määräämistä alaikäiselle koskevan asian vireillepanosta (holhoustoimesta annetun lain 72 § 2 mom)
3. lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisesta lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta
4. ryhtymisestä LsL:n 32 §:n 2 momentin mukaisiin toimenpiteisiin lapsen huollon järjestämiseksi vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä
5. asiakasmaksun määräämisestä
6. virka-apupyynnöstä muille viranomaisille.

Perheiden sosiaalityö
Palveluesimies ja sosiaalityöntekijä päättävät
1. sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien antamisesta
2. lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta
3. lastensuojelulain mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa
4. lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevien selvitysten antamisesta
5. sosiaalihuoltolain mukaisesta taloudellisen tuen myöntämisestä
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Sosiaaliohjaaja päättää
1. sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien antamisesta
2. sosiaalihuoltolain mukaisesta taloudellisen tuen myöntämisestä.

Vammaisten lasten palvelut alle 18-vuotiaille
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää perheiden sosiaalityöhön kuuluvien henkilökohtaisten palvelujen myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista hallituksen
vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun
lain 34 §:n mukaisen erityishuolto-ohjelman vahvistamisesta sekä rajoitustoimenpiteistä lainsäädännön erikseen määrittelemissä tilanteissa, myös päivä- ja työtoiminnan osalta.
Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät alle 18-vuotiaiden osalta
1. sosiaalityön ja -ohjauksen myöntämisestä
2. vammaispalveluihin kuuluvan henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä
perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista
3. vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien myöntämisestä
4. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä
5. vammaispalveluja koskevien palvelusetelien myöntämisestä.
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää lasten kuntoutuksen puheterapian ja toimintaterapian myöntämisestä sekä niihin liittyvistä maksusitoumuksista.
Johtava sosiaalityöntekijä päättää lisäksi kuntoutuspalveluihin kuuluvien asunnon muutostöiden
myöntämisestä.
Lasten kuntoutus
Palveluesimies päättää palvelusetelien myöntämisestä omien palvelujensa osalta.
Lasten kuntoutuspalveluissa fysioterapeutti päättää lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista ja palveluseteleistä enintään 200 euron arvoon saakka.
Kuntoutustyöryhmän lääkäri ja palveluesimies päättävät työn mukaisesti lääkinnällisen kuntoutuksen
maksusitoumuksista.

Kehitykselliset ja perheoikeudelliset palvelut
Perheneuvolan palveluesimies päättää maksusitoumuksen antamisesta kasvatus- ja perheneuvontaan.
Johtava lastenvalvoja päättää
1. lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevan sopimuksen vahvistamisesta
2. puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta
3. kanteen ajamisesta isyyden vahvistamiseksi
4. kanteen ajamisesta elatusavun vahvistamiseksi, korottamiseksi tai alentamiseksi
5. adoptioneuvonnasta.
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Lastenvalvoja päättää
1. lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevan sopimuksen vahvistamisesta
2. puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta
3. kanteen ajamisesta isyyden vahvistamiseksi
4. kanteen ajamisesta elatusavun vahvistamiseksi, korottamiseksi tai alentamiseksi.

Carea koulu
Rehtori päättää
1. oppilaaksi ottamisesta oppilaan kotikunnan hakemuksesta
2. erityisen tuen myöntämisestä oppilaan kotikunnan erityistä tukea koskevien päätösten nojalla.

Ehkäisevät terveyspalvelut
Palveluesimiehet päättävät maksusitoumusten myöntämisestä silmälääkäripalveluihin sekä muihin
välttämättömiin erikoislääkäripalveluihin.

Kotiin vietävät palvelut
Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää lapsiperheiden kotipalvelujen ja palvelusetelien
myöntämisestä ja niistä perittävistä maksuista sekä asiakasmaksujen alentamisesta sekä perimättä
jättämisestä.

4.3.

Erityistason palvelut
Palvelupäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija vastaa palveluketjuun kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2§) sekä aluettaan koskevan tietopyyntöjen käsittelystä ja luovuttamisesta.

Lastensuojelun palvelualuepäällikkö päättää
1. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
2. huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta
3. huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen tekemisestä hallintooikeuteen
4. lapsen sijoittamisesta huostaanottettuna vankilan perheosastolle
5. sijaishuollon muuttamisesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana
6. erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta
7. yhteydenpidon rajoittamisesta
8. huostassapidon lopettamisesta
9. lapsen tutkimusta koskevan hakemuksen tekemisestä
10. sosiaalihuollon asiakaslain 22 §:n mukaisesta virka-apupyynnöstä muille viranomaisille.
11. lastensuojelulain 22 § 2 momentin mukaisen hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi
12. edunvalvojan määräämistä alaikäiselle koskevan asian vireillepanosta (holhoustoimesta annetun lain 72 § 2 mom)
13. lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisesta lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta
14. ryhtymisestä LsL:n 32 §:n 2 momentin mukaisiin toimenpiteisiin lapsen huollon järjestämiseksi vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä
15. lastensuojelulain 46 § 2 momentin mukaisen toimeksiantosopimuksen tekemisestä
16. lapsikohtaisten sopimusten tekemisestä
17. yksityiskodin soveltuvuudesta lapsen yksityiseen sijoitukseen.
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Lastensuojelun palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät
1. lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta
2. lastensuojelulain mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa
3. lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien antamisesta
4. asiakasmaksun määräämisestä
5. lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevien selvitysten antamisesta
6. yksityisesti sijoitetun lapsen sijoituksen hyväksymisestä
7. jälkihuollon antamisesta
8. itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta
9. lastensuojelulain mukaisesta taloudellisen tuen myöntämisestä
10. lastensuojelulain mukaisesta jälkihuollon taloudellisen tuen myöntämisestä.
Sosiaaliohjaaja päättää
1. jälkihuollon antamisesta
2. itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta
3. lastensuojelulain mukaisesta jälkihuollon taloudellisen tuen myöntämisestä.
Lastensuojelulaitokset
Palvelualuepäällikkö ja vastaavat ohjaajat päättävät sosiaalihuollon asiakaslain 22 §:n mukaisesta virka-apupyynnöstä muille viranomaisille.
Viranhaltijoiden toimivalta muissa asioissa
Johtajaylilääkäri hyväksyy yksityisten terveydenhuollon palvelutuottajien toimitilat.
Kehittämispalveluiden ohjaus ja valvonta -yksikön yhteyspäällikkö
1. hyväksyy yksityiset palvelusetelituottajat hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti.
2. päättää yksityisen ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja tuottavan palvelujentuottajan
merkitsemisestä kuntayhtymän tuottajarekisteriin
3. hyväksyy kotipalvelun tukipalvelutuottajat
4. valvoo sosiaalihuollon yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin
merkittyjen palveluntuottajien toimintaa
5. toimii yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena kuntayhtymän toiminta-alueella.
Koulutusylilääkäri myöntää/vastaa lääketieteellisten tutkimusten tutkimusluvista.
Hoitotyön johtaja myöntää/vastaa hoitotyöhön liittyvistä tutkimusluvista.
Mikäli tutkimus kohdistuu potilaisiin tai potilastietoihin luvan myöntäminen edellyttää eettisen toimikunnan lupaa (HUS-erityisvastuualueen eettinen toimikunta).
Sosiaalityön palvelujohtaja myöntää/vastaa sosiaalipalveluita koskevista tutkimusluvista.
Mikäli sosiaalipalvelujen tutkimus kohdistuu sosiaalihuollon asiakkaisiin tai asiakastietoihin, edellytetään Kymsoten johtoryhmän lupaa (Kymsoten eettinen toimikuntakunta).
Sosiaalihuoltoa koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastaa ao. palvelupäällikkö.
Erityishuollon johtoryhmä päättää:
1. Erityishuollon järjestämisestä silloin, kun henkilö on määrätty viranomaisen toimesta hoitoon
kehitysvammalain 40 §:n nojalla.
2. Pakon soveltamisesta ja itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä koskevien ohjeiden
valmistelusta ja suojatoimenpiteiden käytön seurannasta.
3. Tekee päätökset tahdonvastaiseen tutkimukseen ja hoitoon määräämiseen.
4. Antaa lisäksi tarvittavat ohjeet yksilöllisen erityishuollon toteuttamisesta.
Kuntayhtymän toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja päättävät työsuhteisten
tehtävien nimikemuutoksista.

