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HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VIRANHALTIJOIDEN 
PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 
14.2.2022 LUKIEN (MUUTOKSET)

YLEISTÄ 

 
1 § 
Päätösvallan käyttäminen 

Sosiaalihuollon antamisesta, järjestämisestä, siihen liittyvistä muista 
toimenpiteistä päättävät, ellei asiasta ole muualla toisin määrätty tai ellei asia kuulu 
jaoston päätettäväksi, jäljempänä tässä säännössä mainitut tai heihin asemaltaan ja 
tehtäviltään tai tehtäväosiltaan rinnastettavat viranhaltijat. 

Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen 
päätettäviä asioita, päättää asiasta ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija. 

Mikäli tässä säännössä tarkoitettua päätöksentekoon oikeutettua tasoa ei ole, 
päättää asiasta ylempää päätöksentekotasoa edustava viranomainen. 

Palvelun tai etuuden päättämiseen oikeutettu viranhaltija voi päättää myös sen 
muuttamisesta tai lopettamisesta. 

2 § 
Päätösvallan antaminen 

Tässä säännössä mainitut tai heihin asemaltaan ja tehtäviltään rinnastettavat 
viranhaltijat päättävät heidän ratkaistavakseen määrätyistä asioista välittömästi 
asianomaiseen virkaan tultuaan tai tultuaan muutoin määrätyksi hoitamaan 
asianomaisen viran tehtäviä 

Palvelun päällikkö voi kuitenkin päättää, että hänen alaisensa 
viranhaltija saa päätösvallan tätä myöhemmin. 

Palvelun päällikkö päättää aina päätösvallan antamisesta ja 
päätösvallan rajoista silloin, kun kysymys on hänen alaisistaan, tehtäväosiltaan 
päätösvaltaa käyttäviin viranhaltijoihin rinnastettavista viranhaltijoista. 

Palvelukokonaisuuden johtaja voi päättää sen estämättä, mitä edellä on määrätty 
päätösvallan rajojen muuttamisesta. 

Jos viranhaltijalla ei ole päätösvaltaa, tai viranhaltijan ollessa estyneenä, viranhaltijan 
hoidettavana olevat asiat päättää ylempi päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija tai 
päätöksentekoon oikeutetun viranhaltijan lähimmän esimiehen määräämä muu 
viranhaltija.
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 

 1. Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys 

1.1 Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu

3 §
Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö

4 § 
Johtava ohjaaja 

Päättää 

1. Lapsiperheiden kotipalvelun varhaisen tuen asiakkaiden palvelun 
myöntämisestä.

2. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin myöntämisestä. 

1.2 Kouluterveydenhuolto

1.3 Perheiden erityispalvelut

5 § 
Perheoikeudellisten asioiden päällikkö 

Päättää

1. Adoptiopalvelusta määrätyn palvelumaksun ja kulukorvauksen alentamisesta tai 
kokonaan perimättä jättämisestä yksilöllisten olosuhteiden perusteella.

2. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien ja 
avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistamisesta.

3. Sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaisesta valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä 
valvottujen vaihtojen järjestämisestä tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun 
sopimuksen mukaisesti.
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6 § 
Perheoikeudellisten asioiden päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, 
lastenvalvoja ja lakimies
 
Päättävät 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien ja avioliittolain 
mukaisten sopimusten vahvistamisesta.

7 §
Perheoikeudellisten asioiden adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä 

Päättää 

Adoptioneuvonnan antamisesta.

8 §
Perheoikeudellisten asioiden adoptiotyöryhmän johtava sosiaalityöntekijä

Päättää

Adoptioneuvonnan- ja palvelun antamisesta ja keskeyttämisestä sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan määräämästä adoptiopalvelumaksusta ja kulukorvauksesta.

9 §
Adoptioryhmän johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä

Päättävät 

1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhetyön myöntämisestä.

3. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiperheen myöntämisestä.

4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilön myöntämisestä.

5. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

6. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

Sosiaalityöntekijät, johtavat sosiaalityöntekijät ja lakimiehet toimivat tarvittaessa 
lastenvalvojan tehtävässä.
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10 §
Perheneuvolapäällikkö

Päättää

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen järjestämisestä.

11 § 
Perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä

Päättävät

1. Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelun myöntämisestä.

2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

3. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhetyön myöntämisestä.

4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiperheen myöntämisestä.

5. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilön myöntämisestä.

6. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

7. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

12 § 
Perheneuvolan johtava psykologi (Toimivalta voimaan 1.3.2022 alkaen.)

Päättää

Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelun myöntämisestä.

13 §
Terapeuttisen vauvaperhetyön johtava psykoterapeutti (Toimivalta voimaan 1.3.2022 
alkaen.)

Päättää

Kasvatus- ja perheneuvonnan terapeuttisen vauvaperhetyön palvelun myöntämisestä.
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14 §
Pariterapian johtava psykoterapeutti (Toimivalta voimaan 1.3.2022 alkaen.)

Päättää

Kasvatus- ja perheneuvonnan pariterapian palvelun myöntämisestä.

15 §
Lapsiperheiden johtava sosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja

Päättävät

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen antamisesta.

2. Lastensuojelu 

2.1 Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

16 § 
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 

Päättää 

Yhteydenpidon rajoittamisesta siltä osin kuin rajoittaminen koskee olinpaikan 
ilmoittamatta jättämistä. 

17 § 
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen arvioinnin johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Kiireellisestä sijoituksesta. 

2. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa. 

3. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa siten kuin 
lastensuojelulain 62 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

4. Yksityisesti sijoitetun lapsen yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta pitää 
lasta yksityiskodissa.
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18 §
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen perhesosiaalityön johtava 
sosiaalityöntekijä

Päättää

1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhetyön myöntämisestä.

3. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiperheen myöntämisestä.

4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilön myöntämisestä.

5. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

6. Kotipalvelun myöntämisestä.

19 §
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen arvioinnin sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön myöntämisestä.

2. Perhetyön myöntämisestä.

3. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä lapsiperheelle.

4. Kotipalvelun myöntämisestä.

20 §
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä

Päättää

1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhetyön myöntämisestä.

3. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiperheen myöntämisestä.

4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilön myöntämisestä.

5. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.
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6. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

7. Kotipalvelun myöntämisestä.

2.2 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 

21 § 
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 

Päättää 

1. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen lapsen tahdon vastaisesta 
huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta.

2. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle luvan saamiseksi lapsen 
tutkimiseen.

3. Yhteydenpidon rajoittamista siltä osin kuin rajoittaminen koskee olinpaikan 
ilmoittamatta jättämistä. 

22 § 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta lukuun 
ottamatta lapsen tahdonvastaista huostaanottoa.

2. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostassapidon aikana. 

3. Yhteydenpidon rajoittamisesta ja sen lopettamisesta lukuun ottamatta 
yhteydenpidon rajoittamista, joka koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 

4. Lapsen huostassapidon lopettamisesta tai sen jatkamisesta. 

5. Kiireellisestä sijoituksesta. 

6. Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkamisesta. 

7. Yhteydenpidon rajoittamisesta lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä 
tapauksissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa siten kuin lastensuojelulain 62 §:n 
2 ja 3 momentissa säädetään.

8. Lapsen lyhytaikaisen yhteydenpidon rajoituspäätöksen jatkamisesta. 
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9. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta kiireellisen sijoituksen aikana.

10. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa.

 
11. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 

laitoshuoltoon. 

12. Lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa.  

13. Yksityisesti sijoitetun lapsen yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta pitää 
lasta yksityiskodissa.  

14. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen sekä 
erityishoitopalkkion maksamisesta lapsen hoitoon ottaneelle lastensuojelulain 
32 §:n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle. 

15. Erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta.

16. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

23 § 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijä 

Päättää

1. Viestin tai lähetyksen kokonaan tai osittain toimittamatta tai luovuttamatta 
jättämisestä ja viestin lukemisesta yksittäistapauksessa. 

2. Liikkumisvapauden rajoittamisesta ja liikkumisvapauden rajoittamista koskevan 
päätöksen jatkamisesta yhteensä enintään 30 vuorokaudeksi kaupungin omissa 
laitoksissa sekä ostopalvelulaitoksissa. 

3. Erityisen huolenpidon lopettamisesta ja raukeamisesta. 

4. Lastensuojelun avohuollon tukitoimesta lukuun ottamatta lastensuojelun 
avohuollon tukitoimena tapahtuvaa perhehoitoon tai laitoshuoltoon sijoittamista. 

 
5. Avohuollon sijoituksen lopettamisesta. 

6. Kiireellisen sijoituksen lopettamisesta. 

7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

8. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä lapsiperheille. 
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9. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön myöntämisestä.

10. Kotipalvelun myöntämisestä. 

11. Muun kuin harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta.

12. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

2.3. Lastensuojelun palvelut 

24 § 
Laitoksen johtaja lastensuojelupalveluissa 

Lastenkodin johtaja päättää laitoksessaan olevan huostaan otetun lapsen 
lyhytaikaisesta enintään 30 vuorokautta kestävän yhteydenpidon rajoituspäätöksestä, 
sen lieventämisestä tai lopettamisesta. 

25 § 
Lastensuojelupalveluiden päällikkö

Päättää

1. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja tuen myöntämisestä tukiperheperhehoitajalle.

2. Hoitopalkkion, kulukorvauksen, käynnistämiskorvauksen ja tuen myöntämisestä 
vastaanottoperhetoiminnan perhehoitajalle.

3. Erityishoitopalkkion maksamisesta vastaanottoperhetoiminnan perhehoitajalle. 

2.4 Sijoituksen sosiaalityö 

26 § 
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 

Päättää 

1. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen lapsen tahdon vastaisesta 
huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta. 

2. Yhteydenpidon rajoittamisesta siltä osin kuin yhteydenpidon rajoittaminen 
koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 
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27 § 
Sijoituksen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, lukuun 
ottamatta lapsen tahdonvastaista huostaanottoa 

2. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostassapidon aikana.

3. Kiireellisestä sijoituksesta. 

4. Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkamisesta.

5. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta kiireellisen sijoituksen aikana. 

6. Lapsen huostassapidon lopettamisesta tai sen jatkamisesta. 

7. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa siten kuin lastensuojelulain 
63 §:n 2 momentissa säädetään. 

8. Erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta. 

9. Yhteydenpidon rajoittamisesta ja sen lopettamisesta lukuun ottamatta 
yhteydenpidon rajoittamista, joka koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 

10.  Lapsen lyhytaikaisen yhteydenpidon rajoituspäätöksen jatkamisesta.  

11. Huostassa olevan lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä 
vanhempansa kanssa. 

12. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

13. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshoitoon.

14. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen sekä 
erityishoitopalkkion maksamisesta lapsen hoitoonsa ottaneelle lastensuojelulain 32 
§:n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle.

15. Lapsen huoltajana toimivan lastensuojelunlain 46 §:n tarkoittaman perhehoitajan 
tukemisesta huostassa pidon aikana.
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28 § 
Sijoituksen sosiaalityön sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Lapsen taloudellisesta tukemisesta huostassapidon aikana 

2. Viestin tai lähetyksen kokonaan tai osittain toimittamatta tai luovuttamatta 
jättämisestä ja viestin lukemisesta yksittäistapauksessa. 

3. Liikkumisvapauden rajoittamisesta ja liikkumisvapauden rajoittamista koskevan 
päätöksen jatkamisesta yhteensä enintään 30 vuorokaudeksi kaupungin omissa 
laitoksissa sekä ostopalvelulaitoksissa. 

4. Erityisen huolenpidon lopettamisesta ja raukeamisesta. 

5. Kiireellisen sijoituksen lopettamisesta.

6. Muun kuin harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta. 

7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta 

8. Tukiperheen myöntämisestä lapselle. 

9. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

10. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

11. Lastensuojelun avohuollon tukitoimesta lukuun ottamatta lastensuojelun 
avohuollon tukitoimena tapahtuvaa perhehoitoon tai laitoshoitoon sijoittamista.

12. Avohuollon sijoituksen lopettamisesta.

13. Tukihenkilön myöntämisestä lapselle.

14. Lapsen huoltajana toimivan lastensuojelunlain 46 §:n tarkoittaman 
perhehoitajan tukemisesta huostassa pidon aikana.
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29 §
Sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palveluiden johtava sosiaalityöntekijä, 
erityissosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä

Päättävät

1. Hoitopalkkion, kulujen korvauksen, ansionmenetyskorvauksen, 
käynnistämiskorvauksen erityishoitopalkkion, vapaan korvauksen sekä tuen 
myöntämisestä perhehoitajalle.

2. Hoitopalkkion, kulujen korvauksen ja tuen myöntämisestä sijaishoitajalle.

3. Hoitopalkkion, kulujen korvauksen erityishoitopalkkion ja tuen myöntämisestä 
tukiperhehoitajalle.

30 §
Sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palveluiden johtava ohjaaja ja sosiaaliohjaaja

Päättävät

1. Hoitopalkkion, kulujen korvauksen, ansionmenetyskorvauksen, 
käynnistämiskorvauksen ja vapaan korvauksen myöntämisestä perhehoitajalle.

2. Hoitopalkkion ja kulujen korvauksen myöntämisestä sijaishoitajalle.

2.5 Lastenkotitoiminta 

31 § 
Laitoksen johtaja lastenkotitoiminnassa 

Lastenkodin johtaja päättää laitoksessaan olevan huostaanotetun lapsen 
lyhytaikaisesta enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta, 
sen lieventämisestä tai lopettamisesta. 

3. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

32 §
Nuorten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää
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1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan 
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä. 

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

7. Jälkihuollon nuoren perhetyön, tukiperheen, tukihenkilön, 
vertaisryhmätoiminnan ja tuetun asumisen myöntämisestä. 

8. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle.

9. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

10. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren perhetyön myöntämisestä.

11. Erityistä tukea tarvitsevan nuoren tuetun asumisen myöntämisestä.

12. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tukiperheen myöntämisestä.

13. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren vertaisryhmätoiminnan 
myöntämisestä.

14. Tukihenkilön myöntämisestä erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle.

15. Jälkihuollon nuoren itsenäistymisvarojen myöntämisestä.

16. Muun kunnan Helsingissä asuvan jälkihuollon nuoren jälkihuoltosuunnitelman 
tekemisestä.

17. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

18. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

19. Liikkumista tukevista palveluista.
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33 § 
Nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijä

Päättää 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.  

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan 
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä. 

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

7. Jälkihuollon nuoren perhetyön, tukiperheen, tukihenkilön, 
vertaisryhmätoiminnan ja tuetun asumisen myöntämisestä. 

8. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

9. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren perhetyön myöntämisestä.

10. Erityistä tukea tarvitsevan nuoren tuetun asumisen tuen myöntämisestä.

11. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tukiperheen myöntämisestä.

12. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren vertaisryhmätoiminnan 
myöntämisestä.

13. Tukihenkilön myöntämisestä erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle lapselle sekä 
18–24-vuotiaalle erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle.

14. Jälkihuollon nuoren itsenäistymisvarojen myöntämisestä.

15. Muun kunnan Helsingissä asuvan jälkihuollon nuoren jälkihuoltosuunnitelman 
tekemisestä. 

16. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.
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17. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

18. Liikkumista tukevista palveluista.

34 § 
Nuorten sosiaalityön sosiaaliohjaaja

Päättää 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.  

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan 
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Jälkihuollon antamisesta.

8. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

9. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

10. Liikkumista tukevista palveluista.

35 § 
Jälkihuollon sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

2. Asumispalvelujen antamisesta.  
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1. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

2. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

3. Välitysvarojen jaosta. 

4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

5. Jälkihuollon nuoren lastensuojelulain 75 §:n tarkoittamasta jälkihuollosta ja 
jälkihuollon ympärivuorokautisesta tuesta laitos- tai perhehoidossa.

6. Jälkihuollon nuoren lastensuojelulain 76 §:n tarkoittamista jälkihuollon 
palveluista mukaan lukien tukihenkilö, tukiperhe, perhetyö, ryhmätoiminta ja 
tuettu asuminen sekä lastensuojelulain 76 a §:n tarkoittamasta taloudellisesta 
tukemisesta.

7. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle. 

8. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

9. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

10. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

11. Liikkumista tukevista palveluista.

36 § 
Jälkihuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijä päättää

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 



HELSINGIN KAUPUNKI 17 / 38
Sosiaali- ja terveystoimi

Postiosoite: 
Käyntiosoite: 

Sähköposti:
Puhelin:

www.hel.fi/sote

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

7. Jälkihuollon nuoren lastensuojelulain 75 §:n tarkoittamasta jälkihuollosta ja 
jälkihuollon ympärivuorokautisesta tuesta laitos- tai perhehoidossa.

8. Jälkihuollon nuoren lastensuojelulain 76 §:n tarkoittamista jälkihuollon 
palveluista mukaan lukien tukihenkilö, tukiperhe, perhetyö, ryhmätoiminta ja 
tuettu asuminen sekä lastensuojelulain 76 a §:n tarkoittamasta taloudellisesta 
tukemisesta.

9. Itsenäistymisvarojen maksamisesta.

10. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

11. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

12. Liikkumista tukevista palveluista.
 

37 § 
Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, tilapäisen asumisen johtava 
sosiaalityöntekijä (lisäys, uusi virka) sosiaalineuvonnan johtava sosiaaliohjaaja (siirto 
38 §:ään) ja työkykyselvityksen johtava sosiaalityöntekijä 

Päättävät 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle. 

8. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.
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9. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

10. Liikkumista tukevista palveluista.

11. Tukihenkilön myöntämisestä erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle. (Uusi kohta)

38 § Sosiaalineuvonnan johtava sosiaaliohjaaja (Uusi pykälä)

Päättää

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan 
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä. 

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle. 

8. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä. 

9. Liikkumista tukevista palveluista.

38 § 39 §
Aikuissosiaalityön, työkykyselvityksen ja tilapäisen asumisen sosiaalityöntekijä sekä 
sosiaalisen kuntoutuksen erityissosiaalityöntekijä 

Päättävät

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.  
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2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

8. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

9. Liikkumista tukevista palveluista.

10. Tukihenkilön myöntämisestä erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle. (Uusi kohta)

39 § 40 §
Aikuissosiaalityön ja tilapäisen asumisen sosiaaliohjaaja

Päättää

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.  

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

8. Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta.
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9. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta ja 
tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista sosiaalista 
kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

10.  Liikkumista tukevista palveluista.

40 § 41 §
Maahanmuuttoyksikön johtava sosiaalityöntekijä

Päättää 

1. Kotoutumistuen/täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta 

7. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle.

8. Alaikäisenä yksin tulleen kansainvälistä suojelua saavan lapsen sijoittamisesta 
sosiaalipalveluna perhehoitoon tai laitoshoitoon.

9. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

10. Liikkumista tukevista palveluista.

11. Mielenterveystyön palveluista.

12. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

13. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren perhetyön myöntämisestä.

14. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tuetun asumisen tuen 
myöntämisestä.
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15. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tukiperheen myöntämisestä.

16. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön tukihenkilön myöntämisestä.

17. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

18. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

19. Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta.

20. Alaikäisenä yksin tulleen kansainvälistä suojelua saavan nuoren perhetyön, 
tukiperheen, tukihenkilön, vertaisryhmätoiminnan, tuetun asumisen ja muun 
tukitoimen myöntämisestä.

21. Kotipalvelun myöntämisestä.

22. Hoitopalkkion, kulukorvauksen, ansionmenetyskorvauksen, 
käynnistämiskorvauksen ja vapaan korvauksen myöntämisestä perhehoitajalle.

       

41 § 42 §
Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä 

Päättää

1. Kotoutumistuen/täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan           
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

5. Välitysvarojen jaosta.

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

7. Alaikäisenä yksin tulleen kansainvälistä suojelua saavan lapsen sijoittamisesta 
sosiaalipalveluna perhehoitoon tai laitoshoitoon

8. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä

9. Liikkumista tukevista palveluista
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10. Mielenterveystyön palveluista.

11. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta.

12. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren perhetyön myöntämisestä.

13. Erityistä tukea tarvitsevan nuoren tuetun asumisen myöntämisestä.

14. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tukiperheen myöntämisestä

15. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön tukihenkilön myöntämisestä.

16. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

17. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

18. Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta.

19. Alaikäisenä yksin tulleen kansainvälistä suojelua saavan nuoren perhetyön, 
tukiperheen, tukihenkilön, vertaisryhmätoiminnan, tuetun asumisen ja muun 
tukitoimen myöntämisestä.

20. Alaikäisenä yksin tulleen kansainvälistä suojelua saavan jälkihuoltonuoren 
itsenäistymisvarojen myöntämisestä.

21. Kotipalvelun myöntämisestä.

22. Hoitopalkkion, kulujen korvauksen, ansionmenetyskorvauksen, 
käynnistämiskorvauksen ja vapaan korvauksen myöntämisestä perhehoitajalle.

42 § 43 §
Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja

Päättää

1. Kotoutumistuen/ täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

2. Asumispalvelujen antamisesta.

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä.

4. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan 
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  
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5. Välitysvarojen jaosta.

6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

7. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

8. Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta.

9. Sosiaalisena kuntoutuksena annettavasta valmennuksesta, ryhmätoiminnasta 
ja tuesta sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muista tarvittavista 
sosiaalista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä.

10. Liikkumista tukevista palveluista.

43 § 44 §
Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä

Päättää

1. Kotoutumistuen/ täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä, kun sen myöntämiseen ei liity erityistä tarveharkintaa.

2. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen 
myöntämisestä.

3. Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta.

44 § 45 §
Sosiaalisen luototuksen päällikkö 

Päättää

Sosiaalisen luoton myöntämisestä. 

45 § 46 §
Etuuskäsittelyn johtava sosiaalityöntekijä

Päättää 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.  

2. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 
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3. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan              
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

4. Välitysvarojen jaosta. 

5. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

6. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä 
rahalaitokselle.

46 § 47 §
Etuuskäsittelyn ja työkykyselvityksen etuuskäsittelijä 

Päättävät 

1. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, kun sen 
myöntämiseen ei liity erityistä tarveharkintaa. 

2. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä.

47 § 48 §
Sosiaalisen kuntoutuksen johtava sosiaalityöntekijä ja kuntouttavan työtoiminnan 
johtava sosiaalityöntekijä 

Päättävät 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä.

3. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan              
sijoittamisesta ja siihen liittyvän taloudellisen tuen myöntämisestä.  

 

48 § 49 §
Laitoksen johtaja perheryhmäkodissa

Päättää

Perheryhmäkodissa asuvan lapsen huonetarkastusten toteuttamisesta ja aineiden ja 
esineiden haltuunotosta. 
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4. Vammaistyö 

 4.1 Vammaisten sosiaalityö 

49 § 50 §
Vammaisten sosiaalityön päällikkö 

Päättää erityishuolto-ohjelman muuttamisesta lukuun ottamatta 
tahdonvastaista erityishuoltoa. 

 
50 § 51 §
Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä 

Päättävät 

1. Vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista. 

2. Kehitysvammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista 
lukuun ottamatta erityishuollon asiakkaaksi ottamista, tahdonvastaista 
erityishuoltoa ja erityishuolto-ohjelman muuttamista.

3. Palvelusetelin antamisesta vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden perusteella 
myönnettäviin palveluihin.

4. Vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidosta.

5. Sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

6. Muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvasta 
käytöstä seitsemän päivää ylittävälle ajalle kuitenkin enintään 30 päivän ajaksi.

7. Yli seitsemän päivää ja yhteensä enintään kuusi kuukautta kestävästä 
valvotusta liikkumisesta.

8. Yli seitsemän päivää ja yhteensä enintään 30 päivää kestävästä poistumisen 
estämisestä.

51 § 52 §
Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

Päättävät 

1. Omaishoidontuesta 
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2. Palvelusetelin antamisesta omaishoidon tukeen 

3. Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta sekä sosiaalihuoltolain 
mukaisesta liikkumisen tuesta.

52 § 53 §
Sosiaaliohjaaja

Päättää

1. Vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista. 

2. Kehitysvammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista 
lukuun ottamatta erityishuollon asiakkaaksi ottamista, tahdonvastaista 
erityishuoltoa ja erityishuolto-ohjelman muuttamista.

3. Palvelusetelin antamisesta vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden perusteella 
myönnettäviin palveluihin.

4. Vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidosta.

5. Sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

54 § (Uusi pykälä)
Lapsen tai nuoren kanssa työskentelevä sosiaalityöntekijä 

Päättää
 

1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön lopettamisesta. 

2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhetyön myöntämisestä.

3. Erityistä tukea tarvitsevan nuoren tuetun asumisen myöntämisestä.

4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukiperheen myöntämisestä.

5. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukihenkilön myöntämisestä.

6. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vertaisryhmätoiminnan myöntämisestä.

7. Vammaisten lasten perheiden kotipalvelusta.
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4.2 Vammaisten asumis- ja laitospalvelut

4.3. Vammaisten työ- ja päivätoiminta  

53 § 55 §
Työ- ja päivätoiminnan päällikkö

Päättää

Työosuusrahan suuruudesta.

4.4 Kehitysvammapoliklinikka

54 § 56 §
Ylilääkäri, avohoidon erikoislääkäri, erikoislääkäri, erikoistuva erikoislääkäri, 
osastonlääkäri ja lääkäri

Päättävät

1. Toistuvasta välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta 
riippumatta ja sen edellyttämistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä enintään 
30 päiväksi kerrallaan.

2. Muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvasta 
käytöstä vakavissa vaaratilanteissa seitsemän päivää ylittävälle ajalle kuitenkin 
enintään 30 päivän ajaksi.

ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄ 

Erityishuollon johtoryhmälle kuuluvat ne tehtävät, jotka laissa on sille 
erikseen tehtäväksi säädetty tai määrätty. 
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TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 

1. Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 

1.1 Digitaalinen terveysasema
1.2 Keskisen terveysasema
1.3 Keskustan terveysasema
1.4 Lännen terveysasema
1.5 Koillisen terveysasema
1.6 Pohjoisen terveysasema
1.7 Idän terveysasema
1.8 Keskitetyt palvelut

2. Psykiatria- ja päihdepalvelut 

3.1 Asumisen tuki
3.2 Ensilinjan palvelut
3.3 Mielialahäiriöpalvelut
3.4 Psykoosipalvelut
3.5 Päihdepalvelut
3.6 Sosiaali- ja kriisipäivystys

55 § 57 §
Psykososiaalisen työn päällikkö ja Päihdekuntoutus Luodon johtaja 

Päättävät päihdehuollon palvelujen antamisesta. 

56 § 58 §
Ensilinjan palveluiden, mielialahäiriöpalvelujen, psykoosipalveluiden ja 
päihdepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää  

1. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta

2. Asumispalvelujen antamisesta.

3. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä

4. Välitysvarojen jaosta.

5. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

6. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.
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57 § 59 §
Ensilinjan palveluiden, mielialahäiriöpalvelujen, psykoosipalveluiden ja 
päihdepalvelujen sosiaalityöntekijä  

Päättävät

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

5. Välitysvarojen jaosta.  

6. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

58 § 60 §
Ensilinjan palveluiden, mielialahäiriöpalvelujen, psykoosipalveluiden ja 
päihdepalvelujen sosiaaliohjaaja

Päättävät

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Asumispalvelujen antamisesta. 

3. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

5. Välitysvarojen jaosta. 

6. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.
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3.4 Päihdepalvelut

59 § 61 §
Päihdepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

Päättävät

Päihdehuollon palvelujen antamisesta.

60 § 62 §
Päihdepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

Päättävät 

Päihdekuntoutuksesta määrättyjen maksujen alentamisesta tai kokonaan 
perimättä jättämisestä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen 
toimeentulon edellytyksiä taikka henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden 
toteuttamista. 

61 § 63 §
Päihdepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä

Päättää

Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella.

3.5 Asumisen tuki 

62 § 64 §
Asumisen tuen johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 

3. Asumispalvelujen antamisesta. 

4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 
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6. Välitysvarojen jaosta. 

7. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden 
perusteella.

8. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 

9. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

63 § 65 §
Asumisen tuen sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 

3. Asumispalvelujen antamisesta. 

4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 

5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

6. Välitysvarojen jaosta

7. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta.

8. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

64 § 66 §
Asumisen tuen sas-sijoittaja ja sosiaaliohjaaja

Päättävät

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 

3. Asumispalvelujen antamisesta. 

4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 
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5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen 
myöntämisestä. 

6. Välitysvarojen jaosta. 

7. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

65 § 67 §
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta. 

2. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon ja sen lopettamisesta. 

3. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 

4. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa. 

5. Lapsen taloudellisesta tukemisesta avohuollon tukitoimena. 

6. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa.

7. Tilapäisestä asumisesta.

 
66 § 68 §
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä 

Päättää 

1. Kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta.
 

2. Yhteydenpidon rajoittamisesta siltä osin kuin rajoittaminen koskee olinpaikan 
ilmoittamatta jättämistä sijoitettaessa lapsi kiireellisesti. 

3. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon ja sen lopettamisesta. 

4. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 

5. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa. 
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6. Lapsen taloudellisesta tukemisesta avohuollon tukitoimena.

7. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai 
laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa.

8. Tilapäisestä asumisesta.

67 § 69 §
Päivystysten sosiaalityön sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä päättää ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

3. Suun terveydenhuolto 

3.1 Lähipalvelut 

3.2 Keskitetyt palvelut 
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SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT

1. Selvitys, arviointi ja sijoitus

HelppiSeniorin asiakasohjaus

68 § 70 §
HelppiSeniorin asiakasohjauksen sosiaalityöntekijä, asiakkuusvastaava, 
johtava sosiaalityöntekijä ja asiakasohjaaja

Päättävät

1. Kotihoidon antamisesta.

2. Kotipalvelusta ja kotipalvelun palvelusetelistä.

3. Sotaveteraanien palvelupäätöksistä.

4. Sotainvalidien palvelupäätöksistä. 

5. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

6. Osavuorokautisesta laitoshoidosta.

7. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta.

8. Osavuorokautisesta palveluasumisesta. 

9. Palvelusetelin myöntämisestä lyhytaikaiseen palveluasumiseen.

10. Palvelusetelin myöntämisestä pitkäaikaiseen palveluasumiseen.

11. Omaishoidon tuen myöntämisestä.

12. Kotiavustajapalvelun myöntämisestä

13. Palvelusetelin myöntämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana 
lyhytaikaishoitoon.

14. Palvelusetelin myöntämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana kotiin 
ostettavaan hoitoon.

15. Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutos- ja korjaustöiden myöntämisestä.

16. Päivätoiminnan myöntämisestä.

17. Palvelusetelin myöntämisestä päivätoimintaan.
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69 § 71 §
Sosiaalityöntekijä 

Päättää

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä.

2. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta.

70 § 72 §
Asiakkuuspäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä

Päättävät

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta palveluasumisesta sekä 
päivätoiminnasta määrättyjen maksujen alentamisesta tai kokonaan perimättä 
jättämisestä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen 
toimeentulon edellytyksiä taikka henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden 
toteuttamista.

71 § 73 §
Asiakasohjaaja 

Päättää palvelun päällikön erikseen 2 §:n 3 momentin perusteella tekemän päätöksen 
mukaisesti

1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä. 

2. Sosiaaliohjauksen myöntämisestä.

3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta.
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HelppiSeniorin yhteiset palvelut

72 § 74 §
Hoivapaikkakoordinaattori

Päättää

1. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta.

2. Pitkäaikaisesta palveluasumisesta.

3. Palvelusetelin myöntämisestä pitkäaikaiseen palveluasumiseen.

4. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

5. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta.
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HALLINTO 

Talous- ja suunnittelupalvelut 

1. Talouden tuki-yksikkö

73 § 75 §
Elatusturvasihteeri

Päättää
Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta perittävästä maksusta.

2. Asiakasmaksut-yksikkö

74 § 76 §
Taloussihteeri 

Päättää 

1. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitospalvelun ja perhehoidon sekä 
pitkäaikaisen palveluasumisen maksusta.

2. Terveydenhuollon pitkäaikaisesta laitoshoidon maksusta.

3. Kehitysvammaisten asumisen peruspalvelumaksusta sekä 
kehitysvammahuollon ja vammaishuollon tuloista riippumattomasta maksusta 

4. Kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. 

5. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 

6. Päihdehuollon asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 

7. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisesta määrättävästä maksusta. 

8. Asunnottomien tuetun asumisen maksusta.

75 § 77 §
Asiakaspalveluvastaava 

Päättää 

1. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitospalvelun ja perhehoidon sekä 
pitkäaikaisen palveluasumisen maksusta.
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2. Kehitysvammaisten asumisen peruspalvelumaksusta. 

3. Kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista.

4. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 

5. Päihdehuollon asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 

6. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisesta määrättävästä maksusta. 

7. Asunnottomien tuetun asumisen maksusta.

8. Muusta sosiaalipalvelusta kuin 72 §:ssä tarkoitetusta lyhytaikaisesta 
palveluasumisesta, lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja päivätoiminnasta sekä 62 
§:ssä tarkoitetusta päihdekuntoutuksesta määrätyn maksun alentamisesta tai 
kokonaan perimättä jättämisestä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä taikka henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteuttamista.

76 § 78 §
Asiakasmaksupäällikkö 

Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä 
tarkoitetuista asioista.

 
 


