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1 §  Toiminta-ajatus 

Perusturvan tehtävänä on tuottaa hyvinvointipalveluja kuntalaisten arjen tueksi laadukkaasti ja 
taloudellisesti. Tavoitteena on edistää asukkaiden sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia 
sekä tukea heidän itsenäistä selviytymistään. 

 
  
2 § Tehtäväalueet 

1. Varhaiskasvatus (ml esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta) 
2. Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö 
3. Muu sosiaalitoimi (ml  raittiustyö) 
4. Terveydenhuolto 

 
3 § Lautakunnan ratkaisuvalta ja esittely 
 
Perusturvalautakunta päättää 

1. sosiaalihuollon toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista 
2. kunnan päätettävinä olevista sosiaalihuollon palveluista perittävien maksujen 

perusteista sekä muista maksuista ja korvauksista ellei lautakunta ole siirtänyt 
päätösvaltaa viranhaltijalle  

3. viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole 
siirretty viranhaltijalle 

4. terveydenhuollon kuntakohtaisista tehtävistä  
5. sopimuksista ja sitoumuksista ellei lautakunta ole siirtänyt päätösvaltaa 

viranhaltijalle  
6. esiopetuksen opetussuunnitelmasta ja toimeenpanoon liittyvistä asioista  
7. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista ja toimeenpanosta siltä osin 

kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle.  
 

Perusturvalautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 
 

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. 
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4 §  Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 
 
Perusturvajohtaja päättää 

1. henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa  
− sosiaalihuollon antamisesta siltä osin kun tehtäviä ei ole määrätty muille 

viranhaltijoille 
− lautakunnan puhevallan käyttämisestä 
− lausuntojen ja selvitysten antamisesta, ellei tehtävää ole siirretty toiselle 

viranhaltijalle 
− sosiaalipalveluista perittävistä maksuista siltä osin kuin päätäntävaltaa ei 

ole siirretty toiselle viranhaltijalle 
2. lastensuojelulain mukaisesta ei-tahdonvastaisesta huostaanotosta ja sijaishuoltoon 

sijoittamisesta, huostassapidon lopettamisesta, sijaishuoltopaikan muutoksesta,  
erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta, tahdonvastaisen huostaanotto- 
hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen ja luvan hakemisesta hallinto-
oikeudelta lapsen tutkimista varten. Perusturvajohtaja voi siirtää 
päätöksentekovaltaa viranhaltijalle, jolla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus 

3. päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdonvastaisesta hoidosta  
4. korvaus– ja muiden hakemusten vireillepanosta, ellei tehtävää ole siirretty toiselle 

viranhaltijalle 
5. elatussopimuksen vahvistamisesta 
6. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamisesta  
7. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista, ellei tehtävää 

ole siirretty toiselle viranhaltijalle 
8. vahingonkorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa kunta on katsottava 

korvausvelvolliseksi ja korvaushakemus jää vastuuvakuutuksen omavastuurajan 
alapuolelle sekä päättää omavastuun perimisestä vahingon aiheuttajalta  

9. asiakastietojen pyytämisestä rahalaitoksilta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta 20 §)  

 
Perusturvajohtajan ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii 
sosiaalityöntekijä. 

 
Sosiaalityöntekijä päättää 

1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä sovitun työnjaon mukaan 
2. lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettavien palveluiden myöntämisestä ja 

palvelumaksuista  
3. lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta sekä 

kiireellisestä yhteydenpidon rajoittamisesta 
4. annettavien palveluiden myöntämisestä ja asiakasmaksuista 
5. päihdehuollon myöntämisestä  
6. henkilöä tai perhettä koskevien lausuntojen antamisesta 
7. tukiasuntojen asukasvalinnoista pl Lukkarin ryhmäkodin tukiasunnot.  

    
  Sosiaalityöntekijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii 

perusturvajohtaja. 
 
 
Sosiaaliohjaaja päättää 

1. toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä sovitun työnjaon mukaan; ja 
2. kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä; ja 
3. välitystilien hoitoon liittyvistä asioista. 
 
Sosiaaliohjaajan ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii 
sosiaalityöntekijä. 
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Varhaiskasvatusjohtaja päättää 

1. päivähoitopaikan myöntämisestä, esiopetukseen ottamisesta, tukitoimenpiteiden 
myöntämisestä ja erityisopetukseen ottamisesta ja asiakasmaksusta 

2. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja asiakasmaksusta  
3. vastuualueellaan asiakasmaksun alentamisesta ja poistamisesta 
4. esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta 
5. päiväkodin ja toimintakeskuksen tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ulkopuoliseen  

käyttöön 
6. vastuualueellaan oppilaitosten kanssa tehtävistä oppilaskohtaisista koulutus- ja 

harjoittelusopimuksista  
7. vastuualueellaan korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta  

 
 
  Varhaiskasvatusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii 

lastentarhanopettaja. 
  
Vanhus- ja vammaistyön johtaja päättää   

1. kotihoidon, tukipalvelujen ja omaishoidon tuen myöntämisestä ja asiakasmaksuista 
2. vanhustentalojen ja Lukkarin tukiasuntojen asukasvalinnoista 
3. vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisestä ja 

asiakasmaksuista 
4. vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista 
5. kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvien palveluiden myöntämisestä 
6. vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan 

myöntämisestä 
7. vastuualueellaan oppilaitosten kanssa tehtävistä oppilaskohtaisista koulutus- ja 

harjoittelusopimuksista 
8. vastuualueellaan korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta 
9. palvelukeskuksen tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön 

 
 

Vanhus- ja vammaistyön johtajan ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisenaan toimii 
perusturvajohtaja.  


