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Konneveden kunta 



   

Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö 2021-2022 
  

Konneveden kunnan hallintosäännössä 8 § on määrätty lautakunnan 

yleinen ratkaisuvalta. Lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa 

hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta alaiselleen 

viranhaltijalle tai asettamalleen toimikunnalle ellei voimassa olevasta 

lainsäädännöstä muuta johdu. 
 

Konneveden kunnan lautakuntien toimiala määräytyy hallintosäännön 9 § 

todettavalla tavalla. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja kunnan 

päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä, joita ovat:  

- sosiaalityö, perhetyö, isyyden selvittämiseen ja elatusavun 

vahvistamiseen liittyvät tehtävät, kasvatus- ja perheneuvonta, 

kotihoitopalvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), mielenterveystyö, 

asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito, omaishoidon tuki, lasten ja 

nuorten huolto, päihdehuolto, kehitysvammaisten erityishuolto, 

vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet, sosiaalinen 

kuntoutus, sosiaalinen työtoiminta, ympärivuorokautinen 

sosiaalipäivystys sekä tarvittava hallinto, tutkimus, kehittäminen ja 

koulutus 

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvistä tehtävistä yhteistyössä muiden hallintokuntien 

kanssa. 

 

Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos, Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu edellä 

mainittujen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja 

palvelujen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä palvelusopimuksen 

valmisteluun osallistuminen. 

 

Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala jakaantuu 

seuraaviin tulosyksiköihin: 

• Sosiaali- ja terveystoimisto 

• Lasten ja perheiden palvelut 

• Vammaisten palvelut 

• Päihdehuolto 

• Toimeentuloturva ja työllisyyttä tukeva toiminta 

• Mielenterveystyö 

• Vanhusten palvelut 

 

Tulosyksikön esimiehen toimivaltaa käyttää lautakunnan määräämät 

esimiehet ja heidän sijaisensa. Tulosyksiköt jaetaan 

kustannuspaikkoihin, joilla voi olla erikseen esimies ja sijainen. 

 

Johtava sosiaalityöntekijä toimii lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin 

mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Johtava 

sosiaalityöntekijä voi lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaisesti 

päätöksellään siirtää päätösvaltaa virkasuhteessa olevalle 

sosiaalityöntekijälle. 

 

 



   
 

Osastopäällikkö / peruspalvelujohtaja 

   

1) toimii sosiaalipalvelujen henkilöstön esimiehenä 

2) osallistuu neuvotteluihin perusterveydenhuollon palveluista 

3) päättää sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista 

toimenpiteistä, panee vireille korvaus- ja muut hakemukset, antaa 

lausuntoja, tekee esityksiä ja hakee muutoksia päätöksiin samoin kuin 

itse tai asiamiehen välityksellä käyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan 

puhevaltaa 

4) antaa valitusten johdosta pyydetyt selvitykset 

5) antaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

mukaiset vastaukset muistutuksiin (23 §) 

6) päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä opiskeluharjoittelusopimuksista, 

jos sopimus koskee koko lautakunnan toimialaa 

7) päättää tutkimusluvista, mikäli tutkimuksessa ei käsitellä salassa 

pidettäviä tietoja 

8) toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisena 

9) osallistuu sote- ja maakuntauudistushankkeiden mukaisiin 

hallinnollisiin tehtäviin ja kokouksiin 

 

Osastopäällikön poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa kunnanhallituksen määräämä 

osastopäällikön sijainen. 
 

 

 

Tulosyksikön esimies (sosiaali- ja terveystoimisto, lasten ja perheiden palvelut, 

vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, 

toimeentuloturva ja työllisyyttä tukeva toiminta) 

 
1) antaa lausuntoja sekä tekee selvityksiä ja esityksiä tulosyksiköllään 

ellei toisin ole määrätty 

 
2) päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain perusteella 

tehtävästä sosiaalipalvelumaksun alentamisesta tai perimättä 

jättämisestä sekä maksukyvyn mukaan määrätyn maksun että muiden 

maksujen osalta (11 §) 

 
3) päättää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

mukaisen tiedustelun tekemisestä rahalaitokselle (20 §) 

 
4) antaa julkisuuslain ja henkilötietolain perusteella annettavat 

päätökset ja todistukset 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Johtava sosiaalityöntekijä 

 

1) toimii vammaispalvelujen esihenkilönä 
2) toimii lastensuojelulain mukaisena sosiaalihuollon johtavana 

viranhaltijana 

• päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LsL 38§) 

• päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta, jos huoltaja tai 12 

vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää 

sijaishuoltoon sijoittamista (LsL 43 § 3 mom.) 

• tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottamiseksi 

ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi (LsL 43 § 2 mom.)   

• päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostaanoton ja 

kiireellisen sijoituksen aikana (LsL 43 § 3 mom.) 

• päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta 

(LsL 72 §) 

• tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen 

suorittamiseksi huoltajan kieltäessä tutkimuksen (LsL 28 §) 

• päättää huostassapidon lopettamisesta (LsL 47 §) 

3) Päättää päihdehuollon tukitoimista sekä päihdehuoltolain 12 §:n 

mukaisesta hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella 

päihteiden käytön katkaisemiseksi. 

4) päättää sosiaalityön asiakastietojärjestelmään liittyvien käyttöoikeuksien 

myöntämisestä. 

5) päättää sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista sosiaalipalveluista ja 

niihin liittyvistä toimenpiteistä 

6) päättää toimeentulotukilain (1412/1997) mukaisen täydentävän ja 

ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 

7) päättää kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä 

8) päättää vammaispalvelulain (380/1987) mukaisista palveluista ja 

tukitoimista, myös Leppälinnun palveluista 

9) päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (159/1977) 

mukaisista palveluista ja tukitoimista, erityishuolto-ohjelmista 

10) perhehoitajalain (10-11 §) mukaisesta perhehoidosta ja 

toimeksiantosopimuksista aikuisten osalta 
11) päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

mukaisista rajoitustoimenpiteistä 

• aineiden ja esineiden haltuunotto (42 g §) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä 

toiminnoissa (42 k§) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa 

vaaratilanteissa (42 l§) 

• valvottu liikkuminen (42 m §) 

12) panee vireille korvaus- ja muut hakemukset, antaa lausuntoja, tekee 

esityksiä ja hakee muutoksia päätöksiin. 

13) päättää toimivaltaansa kuuluvan palvelun, tukitoimen tai avustuksen 

perusteella perittävästä korvauksesta, ellei toisin ole määrätty 

14) osallistuu sote- ja maakuntauudistushankkeiden osaamisalueidensa 

mukaisiin työryhmiin 

 

Johtavan sosiaalityöntekijän poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa 

sosiaalityöntekijä. 
 
 
 



   
 

Sosiaalityöntekijä (lapsi- ja perhesosiaalityö) ja lastenvalvoja 

 
1) päättää sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n mukaisista      

sosiaalipalveluista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä,  

2) vastaa lastensuojelun tarpeen arvioinnista ja päättää lastensuojelulain 

mukaisista avohuollon tukitoimista (LsL 36-37 §) 
3) päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LsL 38 §), 

kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (LsL 39 §) sekä 

kiireellisessä tapauksessa yhteydenpidon rajoittamisesta (LsL 

63§) 

4) päättää lapsen sijoittamisesta vankilassa olevan vanhemman 

luo vankilan perheosastolle (LsL 13 a) myös avohuollon 

tukitoimena (LsL 37 § ) 

5) toimii lastensuojelulain tarkoittamana lapsen asioista vastaavana 

sosiaalityöntekijänä (LsL 24 §) 

6) päättää perhehoitajalain mukaisesta perhehoidosta ja 

toimeksiantosopimuksista (Perhehoitolaki 10-11 §) 

7) vastaa lastensuojelunlain mukaisen sijaishuollon järjestämisestä 

lapselle (LsL 10 luku)  

8) päättää lastensuojelulain mukaisista rajoitustoimenpiteistä; 

▪ päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, rajoittamisen 

jatkamisesta ja lopettamisesta (LsL 63§) 

▪ pidempikestoisen liikkumisvapauden rajoittaminen 

(LsL 69 §) 

▪ viestin tai muun lähetyksen luovuttamatta jättäminen 

(LsL 67 §) 

▪ erityisen huolenpidon lopettaminen (LsL 72 §) 

 

9) vastaa lastensuojelun jälkihuollosta (LsL 75-77 §) 

10) vahvistaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 

mukaiset sopimukset (7-8 §) 

11) vahvistaa lapsen elatuksesta annetun lain mukaiset elatussopimukset 

(7-8§) 

12) vastata isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen 

liittyvistä tehtävistä 

13) antaa pyydettäessä Kelalle lausunnon elatustuen maksamisesta 

(elatustukilaki 12 §) 

14) tekee virka-apupyynnön poliisille 
15) päättää vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisista palveluista ja 

tukitoimista lasten osalta 

16) päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista 

palveluista ja tukitoimista, erityishuolto-ohjelmista sekä 

perhehoitajalain mukaisesta perhehoidosta ja 

toimeksiantosopimuksista lasten osalta 

• päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

mukaisista rajoitustoimenpiteistä 

• aineiden ja esineiden haltuunotto (42 g §) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä 

toiminnoissa (42 k§) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa 

vaaratilanteissa (42 l§) 

• valvottu liikkuminen (42 m §) 

 



   
 

17) panee vireille korvaus- ja muut hakemukset, antaa lausuntoja, tekee 

esityksiä ja hakee muutoksia päätöksiin. 

18) tekee esityksen eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamisesta 

sosiaali- ja terveyslautakunnalle 

19) päättää toimivaltaansa kuuluvan palvelun, tukitoimen tai avustuksen 

perusteella perittävästä korvauksesta ja laskutuksesta, ellei toisin ole 

määrätty 

20) osallistuu sote- ja maakuntauudistushankkeiden osaamisalueidensa 

mukaisiin työryhmiin 

 
 
Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä voi käyttää virka-ajan 

ulkopuolella (Shl 29§) liitteen 1 mukaista päätösvaltaa. 

 

Sosiaalityöntekijän poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa toinen sosiaalityöntekijä. 

 
 

Vammaispalveluohjaaja / Toimintakeskus 

 
1) päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

mukaisista rajoitustoimenpiteistä 

• aineiden ja esineiden haltuunotto (42 g§) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä 

toiminnoissa (42 k §) 

• rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa 

vaaratilanteissa (42 l §) 

• valvottu liikkuminen (42 m §) 

2)  päättää toimintakeskuksen palveluista  

3)  päättää vammaisten palveluasumisesta 

4)  päättää vammaisten omaishoidontuesta ja toimeksiantosopimusten 

solmimisesta ja irtisanomisesta  

5)  vastaa vammaispalvelujen laskutuksesta 

6) päättää vammaisten perhehoidosta/omaishoidon 

vapaista (aikuiset, lapset) 

7)  päättää vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisista palveluista ja 

tukitoimista 

8)  vastaa Toimintakeskuksen suunnitelmallisesta toiminnan kehittämisestä 

9) vastaa avotyötoiminnasta ja siihen liittyvästä työvalmennuksesta 
10) osallistuu sote- ja maakuntauudistushankkeiden osaamisalueidensa 

mukaisiin työryhmiin 

 

 

Vammaispalveluohjaajan poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa johtava 

sosiaalityöntekijä.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
Palveluvastaava / kotihoito / lähiesihenkilö 

 
1) päättää kotihoidon ja kotipalveluun liittyvien tukipalvelujen 

antamisesta  

2) päättää vanhusten omaishoidontuen myöntämisestä ja 

toimeksiantosopimusten solmimisesta ja irtisanomisesta, 

sekä omaishoidon palvelutarpeen arvioinnista 

3) henkilöstöpäätökset kotihoidossa, omaishoidossa ja 

muistihoitotyössä 

4) päättää kotihoidon ostopalvelujen asiakas- ja palvelumaksut 

5) vastaa kotihoidon ja omaishoidon laskutuksesta 

6) vastaa kotihoidon, omaishoidon ja muistihoitotyön  

kehittämisestä 

7)  päättää sotainvalidien sosiaalipalveluista 

8)  päättää vanhusten perhehoidosta 

9)  vastaa veteraanien kotiin annettavista palveluista 

10)  päättää sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista 

11)  toimii sihteerinä kunnan edustajana vanhusneuvostossa 

12)  osallistuu sote- ja maakuntauudistuhankkeiden 

osaamisalueidensa mukaisiin työryhmiin 

• Aster-yhdyshenkilö 

 

Palveluvastaavan poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa kotiutushoitaja. 

 
 

Kotiutushoitaja / asumispalvelut / lähiesihenkilö 

 

1) henkilöstöpäätökset ja sijaisten rekrytointi asumispalveluissa 

2) päättää asiakkaan ottamisesta lyhytaikaiseen ja/tai intervallihoitoon 

3) vastaa palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan laskuttamisen 

valmistelusta 
4) Vastaa osaltaan palveluohjauksesta ja palvelutarpeen arvioinnista 

5) osallistuu sote- ja maakuntauudistushankkeiden 

osaamisalueidensa mukaisiin työryhmiin 

• RAI-yhdyshenkilö 

 
Kotiutushoitajan poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa palveluvastaava. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Palvelupäällikkö 

 
1) vastaa vanhuspalveluista ja sen henkilöstöstä 

2) toimii esihenkilönä vanhuspalveluiden lähiesihenkilöille 

3) vastaa osaltaan vanhuspalvelujen kehittämisestä Konnevedelle sopiviksi hanke-

uudistusten mukaisesti 

4) päättää asiakkaan ottamisesta palveluasumiseen 

5) päättää palveluasumisen ostopalvelujen asiakas- ja 

palvelumaksut ja myöntää palvelusetelin 

6) vastaa asumispalvelujen tuloselvityksistä 

7) hyvinvointikoordinaattorin tehtävät (kunnan hyvinvointisuunnitelma ja 

hyvinvointikertomus) 

8) projektipäällikön tehtävät vanhuspalveluissa (sote- ja 

maakunta/hyvinvointialueuudistus) 

• Maakunnallinen palveluiden hankinta ja tuottajien valvonta (kunnilla on 

valvontavastuu), maakunnallisen valvontasuunnitelman valmisteluun ja 

yhteisen maakunnallisen omavalvontasuunnitelman valmisteluun. 

• Maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus 

• Maakunnallinen palveluiden myöntämisperusteiden ja asiakasmaksujen 

valmistelu muiden asiakasryhmien osalta 

• Asiakasohjaus ja asiakkuuden hallinta  

• Etähoivan ja etävastaanottotoiminnan kehittäminen/lisääminen 

 

Palvelupäällikön poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa peruspalvelujohtaja. 

 
 
Edellä mainitut viranhaltijat käyttävät itse lautakunnan puhevaltaa omalla 

tehtäväalueellaan lausunto- ja valvonta-asioissa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa 

ja toimituksissa. 

 
Lisäksi he päättävät oman tulosyksikkönsä ostopalveluista ja palvelujen myynnistä 

muille kunnille ja niistä perittävistä maksuista hankintarajojen puitteissa. 

 
 

 



   

 

 

Erityislainsäädännön mukaisten asioiden toimivalta 

 

 

Laki: Sosiaalihuoltolaki /1301/2014) 12§, Lastensuojelulaki (417/2007) 11§ 

Asia: välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaaminen kiireellisessä 

tilanteessa 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntyöntekijä 

 

 

Laki: sosiaalihuoltolaki (1304/2014)21§ 

Asia: Asumispalveluiden ja tilapäisen asumisen järjestäminen 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 22 § 

Asia: Virka-avun pyytäminen 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Toimeentulotukilaki (1412/1997) 13§ 

Asia: Ehkäisevä toimeentulotuki 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön työntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 37§, 37a§ 

Asia: Sijoitus avohuollon tukitoimena 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (1302/2014), 37b§ 

Asia: Kiireellinen avohuollon tukitoimi 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 38§1 13 § 1 

Asia: Kiireellinen sijoitus 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 39§ 1, 13§1, 13b§ 

Asia: Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen 

 Päätöksentekijä: sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 63§1 13§1 

Asia: Yhteydenpidon rajoittaminen kiireellisessä tilanteessa ja kiireelliseen 

sijoitukseen liittyvässä tilanteessa 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 36§ 2)kohta 

Asia: Taloudellinen tuki 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 24§ 

Asia: Vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

 

 

 



   
 

 

 

Laki: Lastensuojelulaki (417/2007) 43 § 3, 13 § 2 ja 3 

Asia: Sijaishuoltopaikan muuttaminen huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen 

aikana 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 

 

Laki: sosiaalihuoltolaki (1304/2014) 29§, lastensuojelulaki (417/2007) 11§  

Asia: Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja 

välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys on toteutettava siten, että 

palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut 

voidaan toteuttaa. 

Päätöksentekijä: sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijä 
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