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päättää perhehoidon toimeksiantosopimuksesta;
päättää lapsen huostaanotosta, jos huoltaja tai 12 vuotta
täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa, ja siihen liittyvää
sijaishuoltoon sijoittamista;
päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta lastensuojelulain 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä;
päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta;
päättää huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan
perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa;
päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta;
päättää huostassa pidon lopettamisesta;
päättää yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan
päätöksen jatkamisesta;
päättää lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä;
päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta;
päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi;
päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen
huostaan ottamiseksi ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi;
päättää päihdehuoltolakiin perustuen:
 määräämisestä hoitoon väkivaltaisuuden perusteella
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa lastensuojeluasioissa tehtävässään;
määrää sosiaalityöntekijän pääsemään henkilön asuntoon
tai muuhun olinpaikkaan, milloin sosiaalihuollon ilmeisessä
tarpeessa olevan henkilön etu terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi sitä välttämättä
vaatii eikä sosiaalihuollon tarve muutoin ole selvitettävissä.
päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä
määritellyistä sosiaalipalveluista ja tukipalveluista sekä niistä
perittävistä maksujen maksuunpanosta;
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa
asioissa tehtävässään;
päättää itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteistä kehitysvammaisten erityishuollossa;
päättää päivätoiminnan myöntämisestä;
päättää kotihoidon ja rintamaveteraanien kotiin annettavien
palveluiden palvelusetelin myöntämisestä;
päättää turvapalvelun myöntämisestä;
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päättää omaishoidontuen myöntämisestä;
päättää kuljetuspalveluiden myöntämisestä;
päättää ikäihmisten perhehoidon myöntämisestä;
hyväksyy palvelusetelituottajat;
antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta ilmoituksen varaisen toiminnan osalta aluehallintoviranomaiselle.
antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta, kotihoidon tukipalveluiden ja vastaavien palveluiden osalta ja tekee päätöksen palveluntuottajan lisäämisestä
kunnan yksityisten palveluntuottajien rekisteriin;
päättää asumispalvelujen myöntämisestä.
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päättää perhehoidon toimeksiantosopimuksesta;
päättää lapsen huostaanotosta, jos huoltaja tai 12 vuotta
täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa, ja siihen liittyvää
sijaishuoltoon sijoittamista;
päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta lastensuojelulain 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä;
päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta;
päättää huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan
perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa;
päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta;
päättää huostassa pidon lopettamisesta;
päättää yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan
päätöksen jatkamisesta;
päättää lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä;
päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta;
päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi;
päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen
huostaan ottamiseksi ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi;
päättää päihdehuoltolakiin perustuen:
 määräämisestä hoitoon väkivaltaisuuden perusteella
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa lastensuojeluasioissa tehtävässään;
määrää sosiaalityöntekijän pääsemään henkilön asuntoon
tai muuhun olinpaikkaan, milloin sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa olevan henkilön etu terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi sitä
välttämättä vaatii eikä sosiaalihuollon tarve muutoin ole
selvitettävissä.
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Sosiaalityöntekijä
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päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä
määritellyistä sosiaalipalveluista ja tukitoimista sekä niistä
perittävistä maksujen maksuunpanosta;
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa
asioissa tehtävässään;
päättää avohuollon sijoituksesta ja tukitoimista sekä jälkihuollosta;
päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta;
päättää huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa;
päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta; päättää itsenäistymisvarojen maksamisesta;
päättää yksityiskodin hyväksymisestä sijaishuoltoon yksityiseksi sijoituspaikaksi;
päättää kiellosta hoitaa lasta yksityiskodissa;
päättää lähetyksen luovuttamatta jättämisestä ja liikkumisvapauden rajoittamisesta;
päättää erityisen huolenpidon lopettamisesta;
päättää lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta;
päättää muista lapsiperheiden tukitoimista;
päättää lastenvalvojana elatus- sekä tapaamis- ja huoltosopimusten vahvistamisesta;
päättää lastenvalvojana lapsen isyyden selvittämisestä tai vahvistamisesta;
tekee esitykset eläkelaitoksille ja vastaaville eläkkeiden tai
muiden etuisuuksien maksamisesta perusturvalautakunnalle käytettäväksi asiakkaan hoitoon ja huoltoon;
tekee sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain sekä holhouslain mukaisen hakemuksen holhousviranomaiselle edunvalvonnan määräämiseksi.

Sosiaalipalveluohjaaja
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päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä määritellyistä sosiaalipalveluista ja tukitoimista sekä niistä perittävistä
maksujen maksuunpanosta;
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä koskevissa asioissa
tehtävässään;
päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä;
päättää välitystiliasiakkaaksi ottamisesta;
päättää sosiaalisen luototuksen myöntämisestä;
tekee esitykset eläkelaitoksille ja vastaaville eläkkeiden tai muiden etuisuuksien maksamisesta perusturvalautakunnalle käytettäväksi asiakkaan hoitoon ja huoltoon.
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Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ohjaaja
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päättää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisista
toimista;
päättää palkkatukihakemuksen tekemisestä;
päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä
määritellyistä sosiaalipalveluista ja tuki- toimista sekä
niistä perittävistä maksujen maksuunpanosta;
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä koskevissa asioissa
tehtävässään;
päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä;
päättää välitystiliasiakkaaksi ottamisesta;
päättää sosiaalisen luototuksen myöntämisestä;
tekee esitykset eläkelaitoksille ja vastaaville eläkkeiden tai muiden etuisuuksien maksamisesta perusturvalautakunnalle käytettäväksi asiakkaan hoitoon ja huoltoon.
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päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä
määritellyistä sosiaalipalveluista ja tukipalveluista sekä
niistä perittävistä maksujen maksuunpanosta;
päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa
asioissa tehtävässään;
päättää itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteistä kehitysvammaisten erityishuollossa;
päättää päivätoiminnan myöntämisestä;
päättää kotihoidon ja rintamaveteraanien kotiin annettavien
palveluiden palvelusetelin myöntämisestä;
päättää turvapalvelun myöntämisestä;
päättää omaishoidontuen myöntämisestä;
päättää kuljetuspalveluiden myöntämisestä;
päättää ikäihmisten perhehoidon myöntämisestä;
hyväksyy palvelusetelituottajat;
antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta ilmoituksen varaisen toiminnan osalta aluehallintoviranomaiselle.
antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta, kotihoidon tukipalveluiden ja vastaavien palveluiden osalta ja tekee päätöksen palveluntuottajan lisäämisestä
kunnan yksityisten palveluntuottajien rekisteriin;
päättää asumispalvelujen myöntämisestä.

Palveluohjaaja
1.
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päättää asiakkaalle myönnettävistä eri lainsäädännössä
määritellyistä sosiaalipalveluista ja tukipalveluista sekä
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niistä perittävistä maksujen maksuunpanosta;
2. päättää lausuntojen antamisesta yksilöä ja perhettä koskevissa
asioissa tehtävässään;
3. päättää päivätoiminnan myöntämisestä;
4. päättää kotihoidon ja rintamaveteraanien kotiin annettavien
palveluiden palvelusetelin myöntämisestä;
5. päättää turvapalvelun myöntämisestä;
6. päättää omaishoidontuen myöntämisestä;
7. päättää kuljetuspalveluiden myöntämisestä;
8. päättää ikäihmisten perhehoidon myöntämisestä;
9. hyväksyy palvelusetelituottajat;
10. antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta ilmoituksen varaisen toiminnan osalta aluehallintoviranomaiselle.
11. antaa lausunnon yksityisen sosiaalipalveluntuottajan kelpoisuudesta, kotihoidon tukipalveluiden ja vastaavien palveluiden osalta ja tekee päätöksen palveluntuottajan lisäämisestä
kunnan yksityisten palveluntuottajien rekisteriin;
12. päättää asumispalvelujen myöntämisestä.
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