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I LUKU 
 
1 § Toiminta-ajatus 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta järjestää arvioidun tarpeen mukai-
set asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja huolehtii toi-
mintaedellytyksistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toi-
mialan palveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten omatoimi-
suutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.  

 
II LUKU 
 
2 § Sosiaali- ja terveyslautakunta ja yksilöasioidenjaosto 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökoh-
taista varajäsentä.  
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yksilöasioiden jaosto. Val-
tuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä ja vara-
jäsenistä jaostoon seitsemän jäsentä ja kullekin varajäsenen. 
Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan  
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III LUKU 
 
3 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yksilöasioiden jaoston tehtävät 
ja ratkaisuvalta  
 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta asettaa toimialansa strategiset 

päämäärät ja tavoitteet, päättää valtuuston osoittamien voima-
varojen suuntaamisesta, ohjaa ja valvoo toimialansa strategista 
suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä sekä vastaa toiminnan 
taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. 

 
 Samaten lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja 

muissa säädöksissä määritellyistä ja erikseen määrätyistä teh-
tävistä. 

 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii toimialansa lainsäädännön 

tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle 
toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.  

 
 Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty lautakunnan 

päätettäväksi, sosiaali- ja terveyslautakunta toimialallaan 
 
1 päättää tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta 

ja järjestämisestä 
 
2 päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanossa 

noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista 
 
3 määrää palveluista perittävien maksujen perusteet 

kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden 
ja lainsäädännön mukaisesti 

 
4 päättää palvelujen ostamisesta ja myymisestä sekä 

tekee toimialaansa koskevat sopimukset ja irtisanoo 
ne  

 
5 myöntää toimialansa avustukset 
 
6 päättää toimintasäännöstä, jossa määrätään toimi-

alan henkilökunnan ratkaisuvallasta ja asiakaspää-
tösoikeuksista 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuu-
luvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 
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Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on 
 
1 tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöä ja perhettä 

koskevat päätökset, jollei tehtävää ole siirretty viran-
haltijalle 

 
2 ratkaista ne oikaisuvaatimukset, joissa asiakas on 

saattanut yksilöä tai perhettä koskevan viranhaltijan 
päätöksen toimielimen käsiteltäväksi. 

 
4 § Palveluorganisaatio 
 

Sosiaali- ja terveystoimiala jakautuu tulosalueisiin sekä tulosyk-
siköihin. Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa sosiaali- ja terveys-
toimenjohtaja. 

 
5 § Viranhaltijan toimivaltuudet 
 

Sen lisäksi mitä muualla on määrätty viranhaltijoiden toimivallas-
ta  

 
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 
 
1 edustaa itse tai asiamiehensä kautta sosiaali- ja ter-

veyslautakuntaa toimialaansa koskevissa asioissa 
sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa tai muissa 
viranomaisissa 

 
2 vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi 

tulevien asioiden valmistelusta yhdessä tulosalueiden 
päälliköiden kanssa, esittelee asiat sosiaali- ja terve-
yslautakunnassa sekä huolehtii päätösten toimeen-
panosta 

 
Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa 
kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 

 
tulosalueen päällikkö 
 
1 toimii osaltaan lain yksityisten sosiaalipalvelujen val-

vonnasta tarkoittamana kunnan valvontaviranomai-
sena tulosalueellaan 
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2 päättää tulosalueensa koulutussopimuksista ja tutki-
musluvista  

 
3 sosiaalipalvelujen tulosalueen päällikkö toimii lasten-

suojelulain tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana vi-
ranhaltijana  

 
4 terveyspalvelujen tulosalueen päällikkö toimii kansan-

terveystyöstä vastaavana lääkärinä 
 
Tulosalueen päällikkö voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioi-
ta alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 

 
IV LUKU 
 
6 § Esittely 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa asiat esittelee so-
siaali- ja terveystoimenjohtaja. 
 
Yksilöasioiden jaoston esittelijänä toimii sen tulosalueen päällik-
kö, jonka alaisuuteen asia kuuluu.  
 
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 
hänen sijaisensa. 
 
Sihteereinä toimivat sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämät 
henkilöt. 
 

V LUKU 
 
7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiin perustuvat asiakirjat 
ja sosiaali- ja terveystoimialan sopimukset allekirjoittaa sosiaali- 
ja terveystoimenjohtaja.  
 
Tulosalueiden toimintaa koskevat asiakirjat allekirjoittaa tulos-
alueen päällikkö. 


