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I LUKU 
 
1 § Toimintasääntö 
 
Kunnanvaltuuston hyväksymän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 
mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimialan toimintasäännön, jos-
sa määrätään toimialan henkilökunnan ratkaisuvallasta ja asiakaspäätösoikeuk-
sista. 
 
II LUKU 
 
2 § Ratkaisuvalta sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa 
 
SOSIAALIPALVELUT TULOSALUE 
 
Sosiaalipalvelujen päällikkö 

 
Sosiaalipalvelujen päälliköllä on sama päätösvalta kuin johtavalla sosiaalityönte-
kijällä, sosiaalisen kuntoutuksen esimiehellä ja sosiaalityön sosiaalityöntekijällä. 
Lisäksi sosiaalipalvelujen päällikkö päättää 
 

1. tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä (PäihdehuoltoL 12 §) 
 

2. sosiaalisen luoton myöntämisestä kunnanhallituksen antaman valtuutuk-
sen mukaan  

 
3. asiakasmaksujen ja tulojen, korvausten tai saamisten perimättä jättämises-

tä (Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksusta § 11) 
 

4. aviopuolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta (Avioliittolaki § 
50) 

 
5. palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä palveluntuottajista 

 
Perheiden sosiaalipalvelut 
 
Johtava sosiaalityöntekijä  

 
Johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin lapsen asioista vastaa-
valla sosiaalityöntekijällä. Lisäksi johtava sosiaalityöntekijä päättää 
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1. lapsen tutkimista koskevan luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta (LsL 
28 §) 

 
2. kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekemisestä lastensuojelulain 13 § 

3 momenttia noudattaen (LsL 38 §) 
 
3. huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta lapsen asioista vastaa-

van sosiaalityöntekijän valmisteltua asian, jos huoltaja tai 12 vuotta täyt-
tänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa (LsL 
43 § 1 mom.)  

 
4. em. päätöksen tekemisestä myös silloin, jos kuuleminen on jätetty suorit-

tamatta lastensuojelulain 42 §:n 3 momentissa mainituista syistä (LsL 43 
§ 1 mom., 42 § 3 mom.)  

 
5. huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen te-

kemisestä hallinto-oikeudelle lapsen asioista vastaavan sosiaalityönteki-
jän valmisteltua asian, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa 
huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa (LsL 43 § 2. mom.)  

 
6. huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana sijaishuoltopaikan muut-

tamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asi-
an (LsL 43 § 3 mom) 

 
7. huostassapidon lopettamisesta lapsen asioissa vastaavan sosiaalityön-

tekijän valmisteltua asian (LsL 47§) 
 
8. yksityisesti sijoitetun lapsen sijoituksen hyväksymisestä (LsL 81 § 2 

mom.)  
 
9. alaikäisen passihakemusta koskevasta lausunnosta (PassiL 11 § 3 

mom.)  
 

10. sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen määräyksen antaminen 
asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi  
 

11. päätöksen erityisen huolenpidon aloittamisesta tai jatkamisesta tekee 13 
§ 2 ja 3 momentissa tarkoitettu viranhaltija lapsen asioista vastaavan so-
siaalityöntekijän valmisteltua asian (LsL72 § 2 mon.) 

 
12. yhteydenpidon rajoittamisesta LsL:n 13 §:ää noudattaen lapsen asioista 

vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian (62 §, 63 § )  
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13. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus 
tai henkilötietolain mukaisesti (Henkilötietol 28§ ja Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta14§) 

 
Lisäksi johtava sosiaalityöntekijä päättää vastaanotto- ja arviointiyksikön 
johtajan roolissa seuraavista rajoitustoimenpiteistä: 
 

1. perhetukikeskuksessa enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpi-
don rajoittamisesta (LsL 63 2 mom.)  
 

2. aineiden ja esineiden haltuunotosta laitoksessa (LsL 65 §) 
 

3. henkilönkatsastuksesta ja henkilöntarkastuksesta (LsL 66 §) 
 

4. omaisuuden ja lähetysten tarkastamisesta sekä lähetysten luovuttamatta 
jättämisestä (LsL67 §) 

 
5. kiinnipitämisestä (LsL 68 §) 

 
6. enintään 7 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta 

perhetukikeskuksessa (LsL 69) 
 

7. eristämisestä laitoksessa (LsL 70 § 2 mom.) 
 

8. virka-apupyynnöstä (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
22 §) 
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Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (LSL 13b § ) 
 
Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosi-
aalityöntekijällä. Lisäksi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 
 

1. hakemuksesta edunvalvojan määräämiseksi lapselle (LsL 22 §) 
 

2. lapsen sijoittamisesta vanhempansa mukana vankilaan (LsL 13 a § ja 37 
§ 3 mom) 

 
3. erityisen huolenpidon lopettamisesta (LsL 72 § 3 mom.) 

 
4. suostumuksen antaminen huostassa olevan lapsen passihakemukseen 

(PassiL 7 § 2 mom.) 
 
Sosiaalityöntekijä 

  
Sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin erityissosiaaliohjaajalla. Lisäksi 
sosiaalityöntekijä päättää 
 

1. lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LsL 38 § 1 mom.)  
 
2. lapsen kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (LsL 39 §) 
 
3. avohuollon tukitoimenpiteenä tapahtuvasta sijoituksesta (LsL 37 §)  

 
4. yhteydenpidon rajoittamisesta LsL:n 13 §:ää noudattaen lapsen kiireelli-

seen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisis-
sä tilanteissa (LsL 62§, 63 § 2 mom). 

 
5. virka-apupyynnöstä (L sos.huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 

§)  
 

6. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta selvityksestä tuomioistui-
melle (L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta § 16).  

 
7. toimeentulotukilain mukaisesta ehkäisevästä toimeentulotuesta (Toi-

meentulotukilaki 13 §) 
 
8. sosiaalihuoltolain 46 § mukaisista erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan 

hoidon ja huolenpidon turvaavista palveluista 
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Erityissosiaaliohjaaja 
 
Erityissosiaaliohjaajalla on sama päätösvalta kuin sosiaaliohjaajalla, lisäksi eri-
tyissosiaaliohjaaja päättää 
 

1. päättää lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja jälkihuollon myöntämi-
sestä (LsL § 36 ja 75 ) 
 

2. asiakkaan tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista (Shl § 14) 
 

3. adoptioneuvonnasta (Adl 22/2012) 
 
Sosiaaliohjaaja 
 

1. myöntää toimeentulotukilain mukaisen perus- ja täydentävän toimeentu-
lotuen (Toimeentulotukilaki 7 §) 

 
2. päättää lastensuojelun asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä 

asiakasmaksuista sekä tulojen, korvausten tai saamisten perimisestä (L 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( § 1-2 ja 11) 

 
Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä päättää 

 
1. lastensuojelulain 38 §:n mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja sen lo-

pettamisesta sekä kiireellisissä tilanteissa yhteydenpidon rajoittamisesta 
(edellyttää päätöksen tekijältä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2005/272 § 3 mukaista sosiaali-
työntekijän kelpoisuutta) 

 
2. lastensuojelulain mukaisesta sijoituksesta avohuollon tukitoimenpiteenä 

(enintään 7 vrk)  
 

3. lyhytaikaisesta sijoittamisesta asumispalveluihin (enintään 7 vrk) 
 

4. päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta 
(enintään 5 vuorokautta) kuultuaan vuorossa olevaa poliisin kenttäjohta-
jaa tai muuta päällystöön kuuluvaa 

 
5. sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen määräyksen antamisen 

asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi 
 

6. perus- ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen kriisitilanteissa 
(Toimeentulotukilaki 7 §) 
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Perheoikeudellisen yksikön päällikkö  
 
Perheoikeudellisen yksikön päälliköllä on hänelle määritellyn päätösvallan lisäksi 
tarvittaessa sama toimivalta kuin alaisillaan viranhaltijoilla tehdä päätöksiä 

 
1. vastaa rekistereistä isyyden selvittämisestä, lapsen elatuksesta, lapsen 

huolto- ja tapaamisoikeudesta sekä valvotuista tapaamisista, (Henkilötie-
tol 10§) 
 

2. päättää isyyden selvittämisen keskeyttämisestä, (IsyysL 11§) 
 

3. päättää lapsen huoltoa koskevan sopimuksen vahvistamatta jättämises-
tä,( Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8§ 1.mom.) 

 
4. päättää puolisoiden välisistä elatussopimuksista,( AviolL 50§) 

 
5. päättää valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen 

myöntämisestä, (Shl 47§) 
 

6. päättää hankinnoista ja maksuhelpotusten ja -vapautusten myöntämises-
tä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa 

 
7. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus 

tai henkilötietolain mukaisesti (Henkilötietol 28§ ja Laki viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta14§) 

 
Lastenvalvoja 
 

1. vastaa isyyden selvittämisestä sekä laatii isyyden selvittämisestä pöytä-
kirjan (Isyysl 5 § ja 12 §, 
 

2. vastaa isyyden tunnustamisesta ja laatii siitä asiakirjan maistraatille 
(Isyysl 3. luku) 

 
3. vahvistaa sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta,( Laki lap-

sen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8§) 
 

4. vahvistaa sopimuksen lapsen elatusavusta ja koulutusavustuksesta, (La-
ki lapsen elatuksesta 3§ ja 8§) 

 
5. nostaa kanteen ja/tai toimii lapsen edustajana isyysasiassa tuomioistui-

messa isyyslain mukaisesti. (Isyysl 13§) 
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Perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijä 
 

1. antaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain tarkoittamia 
selvityksiä tuomioistuimen pyynnöstä (Laki lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta 16§) 
 

2. käyttää lautakunnan puhevaltaa tuomioistuimessa lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevissa asioissa, ohjaa tarvittaessa lapsen oikeusavun 
piiriin. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, asetus 6§) 

 
3. selvittää lapsen toivomukset ja mielipiteen (Laki lapsen huollosta ja ta-

paamisoikeudesta 11§) 
 

Aikuisten sosiaalipalvelut  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen esimies 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen esimiehellä on sama päätösvalta kuin erityissosiaa-
liohjaajalla ja sosiaaliohjaajalla. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen esimies  
 

1. päättää pitkään kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle asiakkaalle mak-
settavasta yksilöllisten työvalmiuksien edellyttämästä vastuulisästä, joka 
voi olla enintään kaksi kertaa työmarkkinatuen ylläpitokorvauksen suurui-
nen 
 

2. päättää asiakasmaksujen alentamisesta ( Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista § 11)  

 
3. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus 

tai henkilötietolain mukaisesti (Henkilötietol 28§ ja Laki viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta14§) 

 
Johtava sosiaalityöntekijä 
 
Johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityöntekijällä. 
Sen lisäksi johtava sosiaalityöntekijä  
 

1. päättää asiakasmaksujen alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista § 11) 
 

2. päättää rahalaitokselle tehtävästä pyynnöstä (L sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 20 § 2 mom.)  
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3. päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen määräyksen an-
tamisesta asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi  

4. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus 
tai henkilötietolain mukaisesti (Henkilötietol 28§ ja Laki viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta14§) 

 
Sosiaalityöntekijä 
 
Sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin erityissosiaaliohjaajalla. Sen li-
säksi sosiaalityöntekijä 
 

1. myöntää toimeentulotukilain mukaisen ehkäisevän toimeentulotuen (Toi-
meentulotukilaki 13 §)  
 

2. päättää sosiaalihuoltolain 46 § mukaisista erityistä tukea tarvitsevan asi-
akkaan hoidon ja huolenpidon turvaavista palveluista 

 
Erityissosiaaliohjaaja 
 

Erityissosiaaliohjaajalla on sama päätösvalta kuin sosiaaliohjaajalla. Sen lisäksi 
hän  
 

1. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon päättää asiakasmaksusta 1-2 §) 

 
Sosiaaliohjaaja 
  

1. hyväksyy aktivointisuunnitelman ja sen tarkistamisen sekä tekee päätök-
sen aktivoinnista (L kuntouttavasta työtoiminnasta § 5) 

 
2. myöntää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiset avustukset 

(L kuntouttavasta työtoiminnasta § 18 ) 
 

3. myöntää sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaiset 
 

4. vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevat palvelut (§ 27 d ja e) 
 
5. myöntää toimeentulotukilain mukaisen perus- ja täydentävän toimeentu-

lotuen (Toimeentulotukilaki 7 §) 
 
Sosiaalityön sihteeri 
 
Sosiaalityön sihteerillä on sama päätösvalta kuin etuuskäsittelijällä ja aluetoimis-
tosihteerillä ja sen lisäksi päättää 
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1. asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista sekä 

tulojen, korvausten tai saamisten perimisestä (L sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista ( § 1-2 ja 11) 

 
Etuuskäsittelijä ja aluetoimistosihteeri 
 

1. myöntää toimeentulotukilain mukaisen perus- ja täydentävän toimeentu-
lotuen (Toimeentulotukilaki 7 §) 

 
TERVEYS- JA SAIRAALAPALVELUT TULOSALUEET 
 
Johtajaylilääkäri päättää: 
 

1. asiakasmaksujen ja tulojen, korvausten tai saamisten perimättä jättämi-
sestä (Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksusta § 11) 
 

2. asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista ja asia-
kasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksusta 1-2 §, 11 §) 

 
 
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN TULOSALUE 
 
Vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö  
 
Vanhus- ja vammaispalvelujen päälliköllä on sama päätösvalta kuin vammais-
palvelujen päälliköllä ja vanhuspalvelujen päälliköllä. Lisäksi vanhus- ja vam-
maispalvelujen päällikkö päättää 
 

1. asiakasmaksujen ja tulojen, korvausten tai saamisten perimättä jättämi-
sestä (Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksusta 11 §) 
 

2. palvelusetelijärjestelmään hyväksyttävistä palveluntuottajista 
 

 
Vammaispalvelut  
 
Vammaispalvelujen päällikkö  
 
Vammaispalvelujen päälliköllä on sama päätösvalta kuin toimintakeskuksen 
esimiehellä, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijällä ja sosiaaliohjaajalla. Lisäksi 
vammaispalvelujen päällikkö 
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1. päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen eri-

tyishuolto-ohjelman vahvistamisesta  
 

2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuis-
ta ja asiakasmaksujen alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta 1-2 §, 11 §)  
- yksityiset asumispalvelut  
- pitkäaikainen perhehoito 
- erityishuolto-ohjelman mukainen pitkäaikainen laitoshoito 

 
 
Toimintakeskuksen esimies 
  

1. päättää toimintakeskus Kettusen asiakkaille maksettavista työosuusra-
hoista   

 
Sosiaalityöntekijä  
 

1. päättää vammaisuuden perusteella myönnettävistä palveluista ja tukitoi-
mista annetun lain ja asetuksen mukaisista asiakaspäätöksistä 
 

2. päättää omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesta omaishoidon tuesta 
alle 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta 

 
3. päättää perhehoidosta annetun lain mukaisesta perhehoidosta vammais-

ten osalta 
 
4. päättää vammaisten asiakkaiden osalta seuraavista sosiaalihuoltolain 

mukaisista sosiaalipalveluista 
- sosiaalityö 
- sosiaaliohjaus 
- sosiaalinen kuntoutus 
- perhetyö 
- asumispalvelut 
- laitospalvelut 
- liikkumista tukevat palvelut 

 
5. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista 

ja asiakasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksusta 1-2 §, 11 §) 

 
6. päättää sosiaalihuoltolain 46 §:n perusteella niistä sosiaalipalveluista, 

joilla turvataan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai erityistä tukea tarvit-



12 
 

sevan muun vammaisen asiakkaan välttämätön huolenpito, toimeentulo, 
terveys ja kehitys 

 
Sosiaaliohjaaja  

 
1. päättää erityishuolto-ohjelmassa mainittujen palvelujen osalta erityis-

huolto-ohjelmaa tarkentavat yksilöpäätökset 
 
2. päättää seuraavista sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista 

- sosiaalityö 
- sosiaaliohjaus 
- sosiaalinen kuntoutus 
- perhetyö 
- liikkumista tukevat palvelut 

 
3. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuis-

ta ja asiakasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta 1-2 §, 11 §) 

 
Vanhuspalvelut  
 
Vanhuspalvelujen päällikkö  
 
Vanhuspalvelujen päälliköllä on sama päätösvalta kuin kotihoidon esimiehellä, 
palveluasumisen esimiehellä, kotiutus- ja arviointiyksikön esimiehellä, vanhus-
palvelujen sosiaalityöntekijällä ja sosiaaliohjaajalla sekä vastaavalla hoitajalla. 
Lisäksi vanhuspalvelujen päällikkö  
 

1. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuis-
ta ja asiakasmaksujen alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta 1-2 §, 11 §) 

 
Kotihoidon esimies  
 

1. päättää seuraavista sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista  
- sosiaalityö 
- sosiaaliohjaus 
- sosiaalinen kuntoutus 
- kotipalvelu 
- kotihoito 
 

2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuis-
ta ja asiakasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta 1-2 §, 11 §)  
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Palveluasumisen esimies  
 

1. päättää palveluasumisessa asiakkaalle myönnettävistä tukipalveluista 
 

2. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuis-
ta ja asiakasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksusta 1-2 §, 11 §) 

 
Kotiutus- ja arviointiyksikön esimies 
 

1. päättää vanhuspalvelulain mukaisesta lyhytaikaisesta laitoshoidosta 
 
Sosiaalityöntekijä  
 
Vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaaliohjaajal-
la. Lisäksi sosiaalityöntekijä  
 

1. päättää sosiaalihuoltolain 46 §:n perusteella niistä sosiaalipalveluista, joil-
la turvataan erityistä tukea tarvitsevan ikäihmisen välttämätön huolenpito, 
toimeentulo, terveys ja kehitys 
 

Sosiaaliohjaaja  
 

1. päättää omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesta omaishoidon tuesta 
65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta 
 

2. päättää perhehoidosta annetun lain mukaisesta perhehoidosta ikäihmis-
ten osalta 

 
2. päättää seuraavista sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista  

- sosiaalityö 
- sosiaaliohjaus 
- sosiaalinen kuntoutus 
- liikkumista tukevat palvelut 

 
3. päättää seuraavista vanhuspalvelulain mukaisista sosiaalipalveluista 

- tuettu ja tehostettu palveluasuminen  
- pitkäaikainen laitoshoito 

 
4. päättää asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista 

ja asiakasmaksun alentamisesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksusta 1-2 §, 11 §)  
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Vastaava hoitaja 
 

1. päättää seuraavista vanhuspalvelulain mukaisista sosiaalipalveluista  
- lyhytaikainen laitoshoito Tuuskodon hoivapalveluissa  
- lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen kunnan toimintayksiköissä 

 
 
 


