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Palvelun tai etuuden päättämiseen oikeutettu viranhaltija voi päättää myös sen muuttamisesta tai lopettamisesta, ellei tästä säännöstä tai laista muuta johdu.
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Peruste Päätöstapa

1

Asiakkaalle hankittavasta yksilöllisestä sosiaali- ja 
terveyspalvelusta päättäminen hankinnan arvosta 
riippumatta asiakaskohtaisten eritysjärjestelyjä 
vaativien palvelunhankintojen osalta X

2
Perusteettomasti käytetyn palvelun tai tuen takaisin 
perinnästä ja perinnästä luopumisesta päättäminen X

3 Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (yli 3 kk)

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. 
Vastuualuepäälliköllä, jolla on 
sosiaalityöntekijän pätevyys, 
on sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
vastuuyksikköpäälliköllä. X

4
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen " X

5
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhousviranomaiselle

Myös vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla ei ole sosiaalityöntekijän 
pätevyyttä. X

6

Sosiaalihuollon asiakaslain 10 §:ssä ja 
holhoustoimilain 72 §:ssä tarkoitetun edunvalvojan 
hakemisesta lapselle päättäminen

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. 
Vastuualuepäälliköllä, jolla on 
sosiaalityöntekijän pätevyys, 
on sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
vastuuyksikköpäälliköllä. X

7

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi " X

8

Palvelupäätöksen tekeminen asiakkaalle tilanteessa, 
jossa palvelualuejohtaja tekee hankintapäätöksen 
arvosta riippumatta asiakaskohtaisten 
erityisjärjestelyjä vaativien palvelujen osalta " X

9
Tukiperheiden toimeksiantosopimusten 
hyväksyminen

Myös vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla ei ole sosiaalityöntekijän 
pätevyyttä. X

10

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan ja ostopalveluihin 
hankintasopimusten mukaisesti

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. Em. 
vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

11
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista 
tukipalveluista päättäminen sopimusten puitteissa " X X

12

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten 
vastaanottaminen ja käsittely sekä tarvittavien 
tukitoimien järjestäminen " X

13 Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 kk) " X

14
Kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan 
työtoiminnan korvauksista päättäminen

Voimassa olevien lakien ja 
ohjeistusten perusteella. 
Vastuuyksikköpäälliköllä, jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys, on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

15
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä, jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys, on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

16

Lausuntojen antaminen veronhuojennushakemuksiin 
ja muihin asiakkaan sosiaalista ja taloudellista 
olosuhdetta koskeviin selvityspyyntöihin

" X

17

Lausunnon tekeminen passilain (671/2006) 11 § 3 
mom. mukaisesta alaikäisen passihakemusta 
koskevassa asiassa " X X

18
Asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin 
lopettamisesta päättäminen " X

Päätösvallan käyttäminen

TOIMIVALTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN YKSILÖHUOLLON ASIOISSA

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.

ALUEELLISET PALVELUT (Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus, Rannikko, Oulun eteläinen, Oulu)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT JA OYS PSYKIATRIAN TOIMIALUEEN DELEGOINTI- JA TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2023 LUKIEN
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19

Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta ja 
yksityiskodin hyväksymisestä lapsen asuinpaikaksi 
päättäminen " X

20

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista omaan 
toimintaan päättäminen paitsi kotipalvelusta, 
perhetyöstä, tukihenkilö ja tukiperhepalvelusta sekä 
sosiaalihuoltolain mukaisista tuetun asumisen 
palveluista kustakin omaan ja ostopalveluun 
hankintasopimusten mukaisesti enintään 3 kk X

21 Varallisuusselvitysten tekeminen X

22

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta asumis- 
ja laitospalvelusta (yli 3 kk) päättäminen oman 
tuotannon yksiköihin ja ostopalveluihin 
hankintasopimusten mukaisesti 
asiantuntijatyöryhmän käsittelyn jälkeen

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. X

23
Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 
kk)

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys ja sosiaalityöntekijä. X X

24
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen

Vain vastuuyksikköpäällikkö, 
jolla on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. X

25
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhousviranomaiselle " X

26

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi " X

27

Palvelupäätöksen tekeminen asiakkaalle tilanteessa, 
jossa palvelualuejohtaja tekee hankintapäätöksen 
arvosta riippumatta asiakaskohtaisten 
erityisjärjestelyjä vaativien palvelujen osalta

Palvelualuejohtaja tekee 
hankintapäätöksen arvosta 
riippumatta. Vain 
vastuuyksikköpäällikkö, jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys. X

28
Asumispalveluiden myöntämisestä päättäminen 
Kenttätien palvelukeskukseen " X

29

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan ja ostopalveluihin 
hankintasopimuksen mukaisesti

Vastuuyksikköpäälliköllä, jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys, on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

30
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista 
tukipalveluista päättäminen sopimusten puitteissa " X X

31

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta 
lyhytaikaisen asumispalvelun myöntämisestä ja 
sijoittamisesta päättäminen omaan ja 
ostopalveluihin hankintasopimusten mukaisesti 
(enintään 3 kk) " X

32
Kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan 
työtoiminnan korvauksista päättäminen

Voimassa olevien lakien ja 
ohjeistusten perusteella. 
Vastuuyksikköpäälliköllä, jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys, on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

33
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntäminen ja takaisinperintä

Vastuuyksikköpäälliköllä. jolla 
on sosiaalityöntekijän 
pätevyys, on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

34

Lausunnon antaminen 
veronhuojennushakemuksesta ja muihin asiakkaan 
sosiaalista ja taloudellista olosuhdetta koskeviin 
selvityspyyntöihin " X

35
Asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin 
lopettamisesta päättäminen " X

36

Työosuusrahan määrästä päättäminen 
palvelupäätöksen ja hyvinvointialueen 
soveltamisohjeiden perusteella

Sosiaalityöntekijä sekä päihde- 
ja 
mielenterveysasumispalveluid
en vastuuyksikköpäällikkö X X

37

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten 
vastaanottaminen ja käsitteleminen sekä tarvittavien 
tukitoimien järjestäminen " X

38

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan; paitsi 
kotipalvelusta, perhetyöstä, tukihenkilö ja 
tukiperhepalvelusta sekä sosiaalihuoltolain 
mukaisista tuetun asumisen palveluista kustakin 
omaan ja ostopalveluun hankintasopimuksen 
mukaisesti enintään 3 kk X

39 Varallisuusselvitysten tekeminen X

40
mom:n mukaisesta  alaikäisen passihakemusta 
koskevassa asiassa X

41

Sosiaalisen luoton maksuohjelman muutoksista 
päättäminen luottosopimuksen voimassaolon aikana Vain sosiaalityöntekijä, joka 

hoitaa sosiaalista luototusta. X

42

Sosiaalisen luoton eräännyttämisestä/sopimuksen 
irtisanomisesta päättäminen

" X

43

Enintään 6 kertaa korkeintaan 1 kuukauden 
pituisesta lyhennysvapaasta päättäminen 
luottosopimuksen voimassaoloaikana " X

44
Erääntymättömän lainan lyhennyserään maksuajan 
päättäminen (enintään 6 kk) " X

45
Enintään 3 kpl:tta korkeintaan 1 kuukauden 
pituisesta lyhennysvapaasta päättäminen 

Vain sosiaaliohjaaja, joka 
hoitaa sosiaalista luototusta. X

46
Luoton erääntymättömään lainan lyhennyserään 
maksuajan päättäminen (enintään 3 kk) " X

Aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelut
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47
Lastensuojelulain 13.2 §:n tarkoittamana 
lastensuojelun johtavana viranhaltijana toimiminen X HS 34.9 § 1 k.

Huostassapidon lopettamisesta ja jatkamisesta 
päättäminen (lastensuojelulaki 13.2 §) X "

Kiireellisen sijoituksen jatkamisesta päättäminen lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta omiin 

ja ostopalveluihin (lastensuojelulaki 13.2 §) X "

Lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta 
päättäminen omiin ja ostopalveluyksiköihin 

hankintasopimusten nojalla, jos huoltaja ja 12 vuotta 
täyttänyt lapsi eivät vastusta huostaanottoa ja siihen 

liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (lastensuojelulaki 13.2 
§) X "

Sijaishuoltopaikan muuttamisesta päättäminen 
kiireellisen sijoituksen ja huostassapidon aikana omiin ja 

ostopalveluykiköihin hankintasopimuksen nojalla 
(lastensuojelulaki 13.2 §) X "

Kielteisen huostaanottopäätöksen tekemisestä 
päättäminen (lastensuojelulaki 13.2 §) X "

Hakemuksen tekeminen hallinto-oikeudelle lapsen 
huostaanottoa ja lapsen sijoittamista koskevissa asioissa 

(lastensuojelulaki 13.2 §) X "

Hakemuksen tekeminen hallinto-oikeudelle lapsen 
tutkimuksen suorittamiseksi (lastensuojelulaki 13.2 §) X "

48

Asiakkaalle hankittavasta yksilöllisestä sosiaali- ja 
terveyspalvelusta päättäminen hankinnan arvosta 
riippumatta asiakaskohtaisten eritysjärjestelyjä 
vaativien palveluhankintojen osalta X

49

Palvelupäätöksen tekeminen asiakkaalle tilanteessa, 
jossa palvelualuejohtaja tekee hankintapäätöksen 
arvosta riippumatta asiakaskohtaisten 
erityisjärjestelyjä vaativien palvelujen osalta

Vastuualuepäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
vastuuyksikköpäälliköllä. X

50

Huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon 
sijoittamisesta päättäminen, jos kuuleminen 
lastensuojelulaissa mainituilla perusteilla on jätetty 
suorittamatta

Palvelualuejohtajalla on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
vastuualuepäälliköllä. X

51

Erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen 
jatkamisesta sekä siihen liittyvästä sijoituksesta 
päättäminen " X

52

Jälkihuollon järjestämisestä päättäminen 
lastensuojelulain 75 §:n 2 mom. tarkoitetussa 
tilanteessa " X

53

Ilmoitusten vastaanottaminen hyvinvointialueelle 
sijotetuista lapsista, jotka toinen hyvinvointialue on 
sijoittanut hyvinvointialueelle sekä yksityisesti 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sijoitetuista 
lapsista " X

54

Kiellosta pitää lasta yksityiskodissa päättäminen 
yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnan 
perusteella " X

55

Sijais- ja jälkihuollossa olevalle alaikäiselle lapselle 
annettavista tukitoimenpiteistä päättäminen oman 
toiminnan ja ostopalveluyksiköiden osalta 
hankintasopimuksen perusteella

Vastuualuepäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
vastuuyksikköpäälliköllä. X

56
Lapsen huoltoa koskevan hakemuksen 
tuomioistuimelle tekemisestä päättäminen " X

57
Lastensuojelulain 22 §:ssä tarkoitetun edunvalvojan 
hakemisesta lapselle päättäminen " X

58

Sosiaalihuollon asiakaslain 10 §:ssä ja 
holhoustoimilain 72 §:ssä tarkoitetun edunvalvojan 
hakemisesta lapselle päättäminen " X

59

Hyvinvointialueen puhevallan käyttäminen 
tuomioistuimissa lastensuojelulain mukaisten 
asioiden käsittelyssä " X 34.5 §14 k.

60

Avohuollon sijoituksista päättäminen 
ostopalveluyksiköihin hankintasopimusten 
mukaisesti " X

61 Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (yli 3 kk) " X

62

Kiireelliseen sijoitukseen liittyen enintään 2-vuotiaan 
lapsen sijoittamisesta päättäminen vankilan 
perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa " X

63

Lapsen sijoittamisesta päättäminen enintään kuuden 
kuukauden ajaksi vanhempansa tai muun 
huoltajansa luokse " X

64

Yhteydenpidon rajoittamisesta ja olinpaikan 
ilmoittamatta jättämisestä päättäminen sekä 
yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta 
päättäminen enintään vuodeksi " X

65 Yhteydenpidon rajoituksen lieventämisestä tai lakkauttamisesta päättäminen" X

66

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi " X

67
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen " X

68
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhousviranomaiselle " X

69
Kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen 
lakkaamisesta päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

YHTEISET PALVELUT
Lastensuojelun sosiaalityö, avo- ja sijaishuolto (lastensuojelun pohjoinen vastuualue, lastensuojelun eteläinen vastuualue)
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70

Avohuollon tukitoimista päättäminen 
hyvinvointialueen omiin palveluihin sekä 
ostopalveluna annettavista avohuollon tukitoimista 
hankintasopimusten mukaisesti " X

71

Avohuollon sijoituksista päättäminen 
hyvinvointialueen omaan toimintaan (perhe- ja 
laitoshoito) " X

72
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista 
tukipalveluista päättäminen sopimusten puitteissa " X

73

Lastensuojelulain mukaisista lapsen taloudellisesta 
avustamisesta ja tukitoimenpiteistä päättäminen 
(lastensuojelulaki 36.1 § 2 k.) " X

74
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen " X

75
Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 
kk:n ajan) " X

76

Yhteydenpidon rajoittamisesta päättäminen 
kiireellistä sijoitusta tai muuta kiireellistä tilannetta 
koskevassa asiassa " X

77
Päättämänsä yhteydenpidon rajoituksen 
lieventämisestä tai lakkauttamisesta päättäminen " X

78

Sijaishuollossa olevan lapsen ja vanhemman välisten 
tapaamisten valvonnan järjestämisestä päättäminen 
ostopalveluna hankintasopimuksen mukaisena " X

79

Suostumuksen antamisesta päättäminen passilain 
(671/2006) 7.2 §:n mukaisesti passin myöntämiseen 
huostaanotetulle lapselle " X

80
Lausunnon antaminen passilain (671/2006) 11.3 §:n 
nojalla alaikäisen passihakemusta koskevassa asiassa " X

81

Asiakasmaksulain 14 §:ssä tarkoitettujen tulojen, 
korvausten ja saamisten periminen 
hyvinvointialueelle " X

82
Jälkihuollon järjestämisestä päättäminen 
lastensuojelulain 75.1 §:n tilanteessa " X

83
Lapsen itsenäistymisvarojen myöntämisestä 
päättäminen " X

84

Sosiaalihuollon asiakaslain ja lastensuojelulain 
perusteella ilmoituksen tekemisestä päättäminen 
holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi 
asiakkaalle " X

85

Hyvinvointialueen puhevallan käyttäminen 
tuomioistuimissa lastensuojelulain mukaisten 
asioiden käsittelyssä X 34.5 §14 k.

86

Jälkihuollon järjestämisestä päättäminen 
lastensuojelulain 75 §:n 2 mom. tarkoitetussa 
tilanteessa X

87

Jälkihuollon sijoituksista päättäminen omiin ja 
ostopalveluyksiköihin hankintasopimusten 
mukaisesti X

88 Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (yli 3 kk) X

89
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen X

90

Sosiaalihuoltolain mukaisesta tukiasumisesta 
päättäminen omiin ja ostopalveluihin 
hankintasopimusten mukaisesti

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä 
päättää. 
Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

91

Sosiaalihuoltolain mukaisista liikkumista tukevista 
palveluista päättäminen julkisia liikennevälineitä 
käyttäen " X

92
Nuoren itsenäistymisvarojen myöntämisestä 
päättäminen " X

93

Jälkihuollon järjestämisestä päättäminen 
lastensuojelulain 75 §:n 1 mom. tarkoitetussa 
tilanteessa " X

94
Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 kk 
ajan) " X

95

Sosiaalihuollon asiakaslain perusteella ilmoituksen 
tekemisestä päättäminen holhousviranomaiselle 
edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle " X

96

Avohuollon tukitoimista päättäminen omiin 
palveluihin ja ostopalveluihin hankintasopimusten 
mukaisesti

Jälkihuollon sosiaaliohjaaja 
päättää. Jälkihuollon 
sosiaalityöntekijällä on sama 
päätösvalta kuin jälkihuollon 
sosiaaliohjaajalla. X

97
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista 
tukipalveluista päättäminen sopimusten puitteissa " X

98
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen " X

99

Lastensuojelulain mukaisista nuoren taloudellisesta 
avustamisesta ja tukitoimenpiteistä päättäminen 
(lastensuojelulaki 36 § 1 mom. 2 k.) " X

100
Tukihenkilöpalvelusta ostopalveluna päättäminen 
hankintasopimuksen mukaisesti " X

Jälkihuollon vastuuyksikkö (lastensuojelun pohjoinen vastuualue)
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101

Työ- ja päivätoimintapalvelun myöntämisestä 
päättäminen hyvinvointialueen omiin 
toimintayksiköihin (pl. vammaispalvelun asiakkaat) " X

102

Sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalisesta 
kuntoutuksesta, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä 
kuntouttavan työtoiminnan korvauksista 
päättäminen voimassa olevien lakien ja ohjeistusten 
perusteella " X

103

Palveluntuottajalle maksettavasta korotetusta 
vuorokausihinnasta perhehoidossa ja laitoshoidossa 
päättäminen vastuuyksikköpäällikön esityksestä X

104

Ostopalveluna hankittavasta puitesopimuksen 
mukaisesta perhehoidosta ja perhehoidon tuesta 
päättäminen

Palvelualuejohtajalla on sama 
päätösvalta kuin alaisellaan 
vastuualuepäälliköllä. X

105
Perhehoitajille hankittavasta 
täydennyskoulutuksesta päättäminen " X

106
Perhehoitajille hankittavasta perheterapiasta ja 
nepsy-valmennuksesta päättäminen " X

107

Hyvinvointialueelle sijoitettuja lapsia, jotka toinen 
hyvinvointialue on sijoittanut hyvinvointialueelle 
sekä yksityisesti Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle sijoitettuja lapsia koskevien 
ilmoitusten vastaanottaminen " X

108

Kiellosta pitää lasta yksityiskodissa päättäminen 
yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnan 
perusteella " X

109
Perhehoitajien hyväksymisestä päättäminen 
sosiaalityöntekijän esityksestä

Vastuualuepäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
vastuuyksikköpäälliköllä. X

110 Perhehoidon toimeksiantosopimuksista päättäminen " X

111
Perhehoitajien sijaisten toimeksiantosopimuksista 
päättäminen harkinnanvaraisten vapaiden osalta " X

112
Päivystysperhehoidon varallaolosopimuksista 
päättäminen " X

113
Päivystysperheiden käynnistämiskorvauksien 
maksamisesta " X

114
Perhehoitajalle myönnettävästä perhekohtaisesta 
(yksilö)työnohjauksesta päättäminen " X

115

(Oheis)huoltajalle maksettavista lastensuojelulain 32 
§:n 3 mom. ja perhehoitolain 16 §:n 3 mom. 
tarkoitetuista korvauksista ja palkkioista 
päättäminen " X

116
Perhehoitajan sijaisten toimeksiantosopimuksista 
päättäminen lakisääteisten vapaiden osalta

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

117
Perhehoidon alkuohjauksesta ja ohjauksesta 
päättäminen " X

118

Perhehoitajalle perhehoitolain nojalla tukitoimena 
myönnettävästä kotipalvelusta ja siivouksesta 
päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. Muu 
viranhaltija = ohjaaja X X

119
Perhehoitajalle myönnettävästä perhehoidon 
mentoroinnista päättäminen " X

120
Perhehoitajalle myönnettävästä 
ryhmätyönohjauksesta päättäminen " X

121
Perhehoitajalle myönnettävistä erilliskorvauksista 
päättäminen toimintaohjeiden mukaisesti

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. Muu 
viranhaltija = ohjaaja X X

122
Perhehoitajalle myönnettävästä 
käynnistämiskorvauksesta päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

123

Sosiaalihuoltolain mukaisista omana toimintana tai 
ostopalveluna annettavista avopalveluista 
päättäminen hankintasopimusten mukaisesti X

124
Kotikuntoutuksesta päättäminen (enintään 2 kk:n 
ajaksi) X

125
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhousviranomaiselle X

126
Kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen 
lakkaamisesta päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

127
Sijaishuoltopaikan muutoksista päättäminen virka-
ajan ulkopuolella " X

128 Avohuollon sijoituksista päättäminen " X

129
Muista kiireellisistä avohuollon tukitoimista 
päättäminen " X

130

Yhteydenpidon rajoittamisesta päättäminen lapsen 
kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja 
muissa kiireellisissä tilanteissa " X

131

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kiireellisestä 
perhetyöstä päättäminen sekä omaan että 
ostopalveluihin hankintasopimusten mukaisesti 
(enintään 2 viikkoa) " X

Perhehoidon keskus ja sijaishuollon palveluohjaus (lastensuojelun eteläinen vastuualue)

Lasten ja nuorten erityispalvelut
Sosiaali- ja kriisipäivystys (SOKRI)

Sivu 5 / 12



132

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kiireellisestä 
kotipalvelusta päättäminen sekä omaan että 
ostopalveluihin hankintasopimusten mukaisesti 
(enintään 2 viikkoa) " X

133

Sosiaalihuoltolain mukaisista kiireellisistä muista 
palveluista päättäminen sekä omaan että 
ostopalveluihin hankintasopimusten mukaisesti 
(enintään 2 viikkoa) " X

134
Ensikotiin ja päihde-ensikotiin sijoittamisesta 
päättäminen (enintään 7 vrk:tta) " X

135

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen 
kiireellisissä tilanteissa " X

136

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi " X

137
Lyhytaikaisen perhehoidon ja tukiperheiden 
toimeksiantosopimusten hyväksyminen " X

138

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten 
vastaanottaminen ja käsittely sekä tarvittavien 
tukitoimien järjestäminen X

139
Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottopyyntöjen 
ja ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely X

140

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan ja ostopalveluihin 
hankintasopimusten mukaisesti X

141 Tukiperheiden toimeksiantosopimusten tekeminen X

142

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta asumis- 
ja laitospalveluista (yli 3 kk) päättäminen oman 
tuotannon yksiköihin X

143
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista 
tukipalveluista päättäminen sopimusten puitteissa Muu viranhaltija = ohjaaja X X

144

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta 
lyhytaikaisen asumispalvelun myöntämisestä 
päättäminen ja hyvinvointialueen omiin 
toimintayksiköihin sijoittamisesta päättäminen 
(enintään 3 kk) X

145
Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 
kk) X

146
Kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan 
työtoiminnan korvauksista päättäminen

Voimassa olevien lakien ja 
ohjeistusten perusteella. Muu 
viranhaltija = ohjaaja X X

147
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen Muu viranhaltija = ohjaaja X X

148

Lausunnon tekeminen passilain (671/2006) 11 § 3 
mom. mukaisesta alaikäisen passihakemusta 
koskevasta asiasta Muu viranhaltija = ohjaaja X X

149

Lausunnon antaminen veronhuojennushakemuksiin 
ja muihin asiakkaan sosiaalisia ja taloudellisia 
olosuhteita koskeviin selvityspyyntöihin X

150

Hakemuksen tekeminen edustajan määräämiseksi ja 
edustajan vapauttamiseksi kotoutumislain 56 §:n ja 
58 §:n nojalla X

151
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhousviranomaiselle X

152

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi X

153
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen X

154

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan ja ostopalveluihin 
hankintasopimusten mukaisesti; paitsi kotipalvelu, 
perhetyö, tukihenkilö ja tukiperhepalvelu sekä 
sosiaalihuoltolain mukaisista tuetun asumisen 
palveluista kustakin omaan ja ostopalveluun 
hankintasopimusten mukaisesti (enintään 3 kk) Muu viranhaltija = ohjaaja X

155 Varallisuusselvitysten tekeminen " X

156
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan 
hakemuksen tekemisestä päättäminen X

157
Puolisoiden välisten elatussopimusten 
vahvistaminen X

158
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
35.2 §:n mukaisen selvityksen antaminen X

159 Adoptioneuvonnan antamisesta päättäminen X

160

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
16 §:n mukaisen selvityksen antaminen 
tuomioistuimelle

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä ja 
lastenvalvojalla. X

161
Tapaamisten valvonnasta päättäminen ostopalveluna 
hankintasopimuksen mukaisesti

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä ja 
lastenvalvojalla. Muu 
viranhaltija = lastenvalvoja. X X

Maahanmuuttajien erityispalvelut

Perheoikeudelliset palvelut
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162

Selvityksen antaminen lapsen mielipiteestä lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 39 §:n 
mukaisissa tilanteissa

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä ja 
lastenvalvojalla. X

163 Lasten huolto- ja tapaamissopimusten vahvistaminen " X
164 Elatussopimusten vahvistaminen " X

165
Kanteen nostamisesta päättäminen elatusavun 
vahvistamista koskevassa asiassa " X

166

Vanhemmuuden selvittämisestä vastaaminen ja 
vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisestä 
päättäminen vanhemmuuslain mukaisesti " X

167
Kanteen nostamisesta päättäminen vanhemmuuden 
vahvistamista koskevassa asiassa " X

168
Edunvalvojan sijaisen hakemisesta päättäminen 
elatusasiassa X

169 Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (yli 3 kk) X

170

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen 
määräyksen antaminen asuntoon tai muuhun 
olinpaikkaan pääsemiseksi X

171
Asiakasta koskevien tilitietojen pyytämisestä 
rahalaitoksilta päättäminen X

172
Edunvalvontailmoituksen tekeminen 
holhoustoimiviranomaiselle X

173 Kiireellisestä sijoituksesta päättäminen

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

174

Sosiaalihuoltolain mukaisista tukitoimista 
hyvinvointialueen omiin palveluihin sekä 
ostopalveluna annettavista palveluista päättäminen " X

175
Järjestöjen ja yhdistysten toteuttamista palveluista 
päättäminen sopimusten puitteissa

Muu viranhaltija = ohjaaja. 
Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

176
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisestä ja takaisinperinnästä päättäminen

Muu viranhaltija = ohjaaja. 
Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X X

177
Ensikotiin sijoittamisesta päättäminen (enintään 3 
kk)

Vastuuyksikköpäälliköllä on 
sama päätösvalta kuin 
alaisellaan 
sosiaalityöntekijällä. X

178

Yhteydenpidon rajoittamisesta päättäminen 
kiireellistä sijoitusta tai muuta kiireellistä tilannetta 
koskevassa asiassa " X

179
Päättämänsä yhteydenpidon rajoituksen 
lieventämisestä tai lakkauttamisesta päättäminen " X

180

Sosiaalihuoltolain mukaisista avopalveluista 
päättäminen omaan toimintaan päättäminen pl. 
kotipalvelusta omaan tai ostopalveluun (enintään 3 
kk) ja perhetyöstä omaan tai ostopalveluun (enintään 
3 kk) Muu viranhaltija = ohjaaja. X

181 Varallisuusselvitysten tekeminen " X

182

Lausunnon antaminen passilain (671/2006) 11 § 3 
mom:n mukaisessa alaikäisen passihakemusta 
koskevassa asiassa X

183

Toimialueen laite-, tavara-, järjestelmä-, investointi- 
ja palveluhankinnat 250.000 euroon saakka, 
kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat 
(hankintalain liite E 1-4) 400.000 euroon saakka X 34.6 § 13 k. 

184
Toimialueen laite-, tavara-, järjestelmä-, investointi- 
ja palveluhankinnat 60.000 euroon saakka

Sis. Sote-palveluhankinnat 
(liite E 1-4) X

185
Toimialueen laite-, tavara-, järjestelmä-, investointi- 
ja palveluhankinnat 10.000 euroon saakka

Sis. Sote-palveluhankinnat 
(liite E 1-4) X

186 Palvelualueen palveluiden myynti X

187

Palvelualueen (vai vastuualueen) toimintaan 
kuuluvien palvelujen ostaminen käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa enintään 10.000 euroon 
saakka

Vain OYS psykiatrian 
sairaalapalvelut X

188

Tavaroiden ja tarvikkeiden hankinta käytettävissä 
olevan irtaimiston hankintamäärärahan puitteissa 
hankintatoimistoon tehtävällä tilauksella enintään 
10.000 euroon saakka " X

189

Ostoehdotuksen tekeminen hankintatoimistolle 
niistä säännöllisesti käytettävistä kulutustarvikkeista, 
joita ei ole keskusvarastossa, enintään 1.000 euroon 
saakka " X

190

Tavanomaisten sopimusten hyväksyminen (jotka 
eivät aiheuta merkittäviä muutoksia organisaation 
toimintaan, pl. hankintasopimukset) X

191
Omaa palvelualuettaan koskevien tutkimuslupien 
hyväksyminen X

192
Opiskelijakohtaisten opiskeluharjoittelusopimusten 
tmv. hyväksyminen X

Alkuarvioinnin vastuuyksikkö

TOIMIVALTA MUISSA KUIN YKSILÖHUOLLON ASIOISSA

Hankinnat, sopimukset
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193

Myöntämäänsä sosiaalihuoltolain mukaiseen 
avopalveluun mahdollisesti liittyvästä 
tasasuuruisesta asiakasmaksusta päättäminen, ei 
kuitenkaan sen perimättä jättämisestä X X X X X

Lausunnot, selvitykset, muistutukset, kantelut ym.

194

Muille kuin ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisille 
tehtyihin toimialuetta  koskeviin kanteluihin 
vastaaminen X

195
Useampaa palvelualuetta tai suoraa alaistaan 
koskevaan muistutukseen vastaaminen X

196

Useampaa palvelualueensa palvelua (vastuualuetta) 
tai suoraa alaistaan koskevaan muistutukseen 
vastaaminen X

197
Yhtä tai useampaa vastuuyksikköä tai yksikköjen 
henkilöstöä koskevaan muistutukseen vastaaminen X

198 Päätös kiellosta toimia avustajana X

199

Lausuntojen ja selvitysten antaminen 
tuomioistuimille ja muille viranomaisille yksilöä 
koskevissa  sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa, 
ellei toimialuejohtaja pidätä lausunnon antamista 
itsellään X

200

Lausuntojen ja selvitysten antaminen viranomaisille 
muissa kuin yksilöä koskevissa  sosiaali- ja 
terveydenhuollon asioissa X

201
Muutoksenhakukelpoisen päätöksen antaminen 
tietojen luovuttamatta jättämisestä X 67 §

202
Vahingonkorvauksista päättäminen 1.000 euroon 
saakka X 34.6 § 15 k.

203
Suomi.fi-valtuuksien myöntäminen alaiselleen 
henkilöstölle X X X X

204 Perinnästä luopuminen X

205
Perusteettomasti käytetyn tuen tai palvelun 
takaisinperintä tai perinnästä luopuminen X

206 Virka-apupyyntöjen tekeminen

Muu viranhaltija = 
lastenvalvoja, lastenkodin 
ohjaaja X X X X X X X

207
Tutkintapyynnön/rikosilmoituksen tekeminen 
poliisille X X X X

208
Toimialueen valtionosuuksien ja -avustusten sekä 
muiden avustusten hakeminen ja tilitys X X X

209
Toimialueen käytössä olevien tilojen ja alueiden 
käyttöön luovuttaminen X

TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Asia/tehtävä Huomioita H
yv

in
vo

in
tia

lu
ej

oh
ta

ja

To
im

ia
lu

ej
oh

ta
ja

Pa
lv

el
ua

lu
ej

oh
ta

ja

Va
st

uu
al

ue
pä

äl
lik

kö

Va
st

uu
yk

si
kk

öp
ää

lli
kk

ö

H
en

ki
lö

st
öj

oh
ta

ja

H
en

ki
lö

st
ö-

/p
al

ve
lu

ss
uh

de
pä

äl
lik

kö

M
uu

 v
ira

nh
al

tij
a

HS kohta Päätöstapa

1 Toimien perustaminen ja lakkauttaminen T 46.2 § Vips
2 Virka- ja toiminimikkeiden muuttaminen T X 46.2 § Vips
3 Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi T X 47 § Vips
4 Kelpoisuusvaatimukset T X Vips

Muut kuin hyvinvointialuejohtajan virka 48.2 §
Ma. virkasuhde ilman viran perustamista 48.4 §

5 Viran ja toimen haettavaksi julistaminen T

Valinnasta päättävä 
esihenkilö päättää (kohta 23), 
täyttölupamenettelyn kautta. X X X X 49 §

6 Viranhaltijaa/työntekijää koskevat selvitykset

Viranhaltijan terveydentilaa koskeva selvitys ennen 
virkasuhteen alkamista D

Valinnasta päättävä 
esihenkilö. Lääkärihenkilöstön 
osalta ylilääkäri (= muu 
viranhaltija) X X X X X Ei vips

Työhöntulotarkastus koeajan aikana D

Valinnasta päättävä 
esihenkilö. Lääkärihenkilöstön 
osalta ylilääkäri (= muu 
viranhaltija) X X X X X Ei vips

Huumausainetestiä koskevan todistuksen 
vastaanottaminen D

Valinnasta päättävä 
esihenkilö X X X X Ei vips

Rikosrekisteriote D
Valinnasta päättävä 
esihenkilö X X X X Ei vips

Turvallisuusselvitys D

Turvallisuusjohtaja linjaa 
selvityksen pyytämisen 
(laaja/suppea) ja siihen 
liittyvän prosessin. X X X X Ei vips

Julkisuus

Vahingonkorvaukset, perintä, tutkintapyynnöt ym.

Ennen palvelussuhteen alkamista
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7
Palvelussuhteeseen ottaminen (toistaiseksi voimassa 
olevat ja yli 12 kk virat ja toimet) T

Valinnat tehdään esittelystä. 
Esittelijänä toimii esihenkilö, 
jonka alaista henkilöstöä asia 
koskee. Päättäjänä on 
esittelijän esihenkilö. 
Edellyttää täyttölupaa. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri valitsee lääkärit 
palvelualuejohtajaa 
kuultuaan apulaisylilääkärin 
esittelystä. 50 § Vips

Palvelualuejohtajat X 50.4 §
Tehtäväalajohtajan alaiset viranhaltijat/työntekijät X 50.6 §

Vastuualuepäälliköt X 50.7 §
Vastuuyksikköpäälliköt X 50.8 §

Vastuuyksikköpäällikköjen alaiset henkilöt Muu viranhaltija = ylilääkäri X X 50.9 §

8
Määräaikaiseen (enintään 12 kk) virka-
/työsuhteeseen ottaminen T

Alle 13 pv sijaisuus avoimeen tehtävään

Vastuuyksikköpäällikkö 
päättää. Muu viranhaltija = 
ylilääkäri X X

Vähintään 14 pv - enintään 12 kk sijaisuus avoimeen 
tehtävään

Vastuualuepäällikkö päättää 
vastuuyksikköpäällikön 
esittelystä. Mikäli 
vastuualuepäällikköä ei ole, 
päättäjänä 
palvelualuejohtaja. Vähintään 
3 kk:n määräaikaisuus 
edellyttää toimialuejohtajan 
täyttölupaa. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
valitsee lääkärit 
palvelualuejohtajaa 
kuultuaan apulaisylilääkärin 
esittelystä. X X X

Lakisääteisen perhevapaan tmv. poissaolon ajaksi sijaisen 
ottaminen

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri 
alaisensa henkilöstön osalta, 
apulaisylilääkäri alaisensa 
henkilöstön osalta. X X X X X X

9 Ammattioikeuksien tarkistaminen D
Valinnasta päättänyt 
esihenkilö tarkistaa X X X X

10 Viranhoitomääräyksen antaminen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö. Lääkärihenkilöstön 
osalta ylilääkäri (= muu 
viranhaltija). X X X X Viranhoitomääräys / työsopimus

Koeajasta määrääminen/sopiminen, koeajan pituus D
Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää X X X X 50 § Viranhoitomääräys / työsopimus

11 Ehdollisen valintapäätöksen raukeaminen T
Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää X X X X 51.2 § Vips

12 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen D

Otto-oikeus 
henkilöstöjohtajalla. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää toimialuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X X Viranhoitomääräys / työsopimus

13 Palkan lisät D
Otto-oikeus 
henkilöstöjohtajalla

Työkokemuslisä X Kokemuslisäpts
Henkilökohtainen lisä X

Rekrytointilisä X
Kielilisä X

Muut palkkiot ja lisät
Esim. sädekompensaatio, 
ohjauspalkkio X

14
Palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan 
taloudellisen etuuden takaisinperintä T

Sis. kohtuullistamispäätökset, 
maksusuunnitelman 
laatimiset. Ei koske 
tavanomaiseen 
palkanlaskentaan liittyviä 
virheiden oikaisuja. X 62 §

15
Luottamusmiehen / työsuojeluvaltuutetun 
korvaukset D

Sis. SIY-korvauksista 
päättäminen. X

16
Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen (ks. myös 
kohta 55) D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
palveluita kuultuaan. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
kuten kohdassa 12. X X X X X

17
Palkkasaatavaa koskevan kirjallisen vaatimuksen 
käsittely D X

18
Sivutoimen vastaanottaminen ja sivutoimen 
pitämisen kieltäminen (sivutoimi-ilmoitus) T

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
ohjeiden mukaisesti. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija). X X X X X 56 §

19 Sivutoimiluvan myöntäminen T

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija). X X X X 56 §

20
Lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä 
varallaolomääräyksen antaminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Ei vips

21 Työvuoroluettelon laatiminen ja hyväksyminen D " X X X X X X Ei vips

Palvelussuhteen alkaminen

Sivutoimet

Työaika

Lähiesihenkilö = toimialajohtajien osalta hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtajien osalta toimialuejohtaja, vastuualuepäälliköiden osalta palvelualuejohtaja, vastuuyksikköpäällikköjen osalta 
vastuualuepäällikkö, asiantuntijoiden ym. työntekijöiden osalta vastuuyksikköpäällikkö. Lääkärihenkilöstö: apulaisylilääkäreiden osalta ylilääkäri, muun lääkärihenkilöstön osalta apulaisylilääkäri.

Palkkaus ja palkkiot
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22 Etätyösopimuksen hyväksyminen D

Lähiesihenkilö päättää 
vahvistettujen etätyön 
periaatteiden mukaisesti. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Etätyösopimus

23 Työaikapankkisopimukseen liittyminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Työaikapankkisopimus

24 Liukuvasta työajasta sopiminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

Erillinen lomake 
WebTallennukseen

25 Vuosiloman määrääminen D

Lähiesihenkilö päättää 
palvelualuejohtajan 
ohjeistuksen mukaisesti. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

26
Vuosiloman/lomarahavapaan/säästövapaan 
siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

27
Viranhaltijan vuosiloman siirtäminen tai 
keskeyttäminen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää. Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. X X X X X X

28 Vahvistetun vuosiloman perumisesta sopiminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

29 Säästövapaasopimus D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Säästövapaasopimus

30 Lomarahavapaasopimus D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Lomarahavapaasopimus

31 Lomaoikeuksien siirtäminen uudelle palvelusjaksolle D

Lähiesihenkilö päättää 
kuultuaan uuden 
palvelujakson lähiesihenkilöä. 
Muu viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

32 Sairaus- ja työtapaturmalomien myöntäminen D
Myös osa-aikainen 
sairausloma

Omailmoituspoissaolon hyväksyminen/puoltaminen

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Merkitään HR-järjestelmään.

33
Harkinnanvaraisten sairausajan palkkaetujen 
myöntäminen D D X "

34 Raskausvapaa

Raskausvapaan myöntäminen ja sen palkallisuudesta 
päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Myönnetyn raskausvapaan ajankohdan muuttaminen ja 
keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

35 Erityisraskausvapaa

Erityisraskausvapaan myöntäminen ja sen mahdollisesta 
palkallisuudesta päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Palkattoman erityisraskausvapauden myöntäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

Myönnetyn erityisraskausvapaan ajankohdan 
muuttaminen ja keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

36 Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaan myöntäminen ja sen palkallisuudesta 
päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Selvityksen antaminen kieltäytymisen perusteista (1 kk 
ilmoitusajan perusteella haettavat vanhempainvapaat) D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

Myönnetyn vanhempainvapaan ajankohdan muuttaminen 
ja keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

37 Osittainen vanhempainvapaa

Osittaisen vanhempainvapaan myöntäminen ja osa-
aikatyön ehdoista päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Myönnetyn osittaisen vanhempainvapaan ajankohdan 
muuttaminen ja keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

38 Hoitovapaa

Hoitovapaan myöntäminen ja sen mahdollisesta 
palkallisuudesta päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Myönnetyn hoitovapaan ajankohdan muuttaminen ja 
keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

39 Osittainen hoitovapaa

Osittaisen hoitovapaan myöntäminen ja sen 
mahdollisesta palkallisuudesta päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Myönnetyn osittaisen hoitovapaan ajankohdan 
muuttaminen ja keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

40 Tilapäinen hoitovapaa

Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen ja sen 
palkallisuudesta päättäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Merkitään HR-järjestelmään.

41 Poissaolo pakottavista perhesyistä

Palkattoman poissaolon myöntäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

42 Omaishoitovapaa

Palkattoman poissaolon myöntäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

43
Opintovapaa (myös osa-aikainen)/ opintovapaan 
keskeyttäminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Virka- ja työvapaat

Vuosilomat 53 §
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44 Vuorotteluvapaa D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

45
Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvien muiden 
palkallisten virka-/työvapaiden myöntäminen

Reservin kertausharjoitukset tai lain nojalla määrätty 
väestönsuojelukoulutukseen (lain nojalla määrätty) 

osallistuminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Työpäiväksi sattuva 50- ja 60-vuotispäivä, oma 
vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, 

aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, 
vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä 

(siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen 
kutsuntapäivä D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

46
Virka- ja työvapaat, joissa harkinnanvarainen oikeus 
palkkaetuihin

Koulutusta varten myönnettävä virka-/työvapaa D X
Pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten 

kokouksiin osallistumista varten myönnettävä virka-
/työvapaa D

Muu viranhaltija = 
neuvottelupäällikkö X

47

Viranhaltijan osakuntoutustuki, 
osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi, osittainen 
varhennettu vanhuuseläke D

Lähiesihenkilö päättää. 
Edellyttää viranhaltijan 
kuulemista. Muu viranhaltija 
= ylilääkäri, apulaisylilääkäri. X X X X X X

48 Harkinnanvarainen palkaton virka- ja työvapaa D

Lyhyet (1-7 päivää)

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X Myönnetään HR-järjestelmässä.

Kokoaikainen palkaton virka-/työvapaa

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää virka-
/työvapaita koskevan 
ohjeistuksen mukaisesti. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X "

Osa-aikainen palkaton virka-/työvapaa

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

49
Virka- ja työvapaan myöntäminen, keskeyttäminen ja 
peruuttaminen

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri päättää 
palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X 53 §

50
Sijaisen ottaminen ja sijaisen palkkauksesta 
määrääminen D Ks. kohta 8 53.6 §

51 Muut poissaolot

Liukuvan työajan saldovapaat /työaikapankkisopimuksen 
mukaiset vapaat D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

Palkallinen/palkaton tuntipoissaolo D " X X X X X X Merkitään HR-järjestelmään.
Päihdeohjelman mukainen poissaolo D " X X X X X X "

Tuntipoissaolo kunnallisen luottamustoimen hoitoa 
varten D " X X X X X X "

Lääkärisopimuksen mukainen aktiivivapaa D " X X X X X X "
Lakkopoissaolot D " X X X X X X "

Luvaton poissaolo D

Lähiesihenkilö toteaa 
luvattoman poissaolon. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X "

Työllistymisvapaa/muutosturvakoulutus/osaamis- ja 
työkykykartoituksen tekeminen D

Lähiesihenkilö toteaa 
luvattoman poissaolon. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

52 Lomauttaminen toistaiseksi tai määräajaksi

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
palveluita kuultuaan.  
Edellyttää viranhaltijan 
kuulemista ja yt-menettelyä. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää toimialuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X X 60 §

53 Koulutukseen osallistuminen työaikana kotimaassa D

Palvelualuejohtaja/vastuualu
epäällikkö. Lääkärihenkilöstön 
osalta ylilääkäri (= muu 
viranhaltija) päättää 
palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X

Kustannukset enintään 300 euroa D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

54 Kotimaan virkamatkat D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X X

55 Ulkomaan virkamatkat D X X X

56 Virantoimitusmatka D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

57 Suullisen huomautuksen antaminen D

Lähiesihenkilö päättää. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

Huomautukset, varoitukset

Koulutus, virka- ja virantoimitusmatkat
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58 Kirjallisen varoituksen antaminen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
palveluita kuultuaan. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X Kirjallinen varoitus

59
Viranhaltijan/työntekijän työ- ja toimintakyvyn 
selvittäminen D

Valinnasta päättävä 
esihenkilö lähettää 
työkykyarviointiin/terveystark
astukseen tmv. (pl. HYJ, TAJ). 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija). X X X X 57 §

60
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen / 
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen T

Molempiin virkasuhteisiin 
ottava viranhaltija 
(hyvinvointialuejohtaja, jos 
toimivalta eri) HR-palveluita 
kuultuaan.  Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. 
Myös virkasuhteisen 
vakanssin siirtäminen. X X X 55 § Viranhoitomääräys

61 Vakanssin (toimi) siirtäminen D

Vakanssia hoitavaa henkilöä 
kuullaan ja merkitään 
lomakkeelle suostumuksen 
antaminen siirtoon.

toiselle toimialueelle X

Ei vips. Henkilöstöjohtaja tekee 
ilmoituksen HR:n valmistelemalla 
lomakkeella.

toimialueen sisällä X

toiselle palvelualueelle X

Ei vips. Toimialuejohtaja tekee 
ilmoituksen HR:n valmistelemalla 
lomakkeella.

toiselle vastuualueelle X

Ei vips. Palvelualuejohtaja tekee 
ilmoituksen HR:n valmistelemalla 
lomakkeella.

vastuualueen sisällä X

toiseen vastuuyksikköön X

Ei vips. Vastuualuepäällikkö tekee 
ilmoituksen HR:n valmistelemalla 
lomakkeella.

62 Virka-/työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
palveluita kuultuaan.  
Edellyttää viranhaltijan 
kuulemista ja yt-menettelyä. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
kuultuaan. X X X X 59 §

63 Virantoimituksesta pidättäminen T

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
palveluita kuultuaan. 
Edellyttää viranhaltijan 
kuulemista X X X 58 § Vips

Viranhaltijan väliaikainen virantoimituksesta 
pidättäminen X X X 58.2 §

64
Arviointia sisältävän palvelussuhdetodistuksen 
antaminen D

Lähiesihenkilö. Muu 
viranhaltija = ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri. X X X X X X

65 Muun palvelussuhdetodistuksen antaminen D Henkilöstöpalvelut X

66 Irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen D

Lähiesihenkilö vastaanottaa 
ja antaa tiedoksi 
henkilöstöpalveluihin X X X X X

67 Palvelussuhteen purkaminen koeajalla D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
ja HR-johtajaa kuultuaan. X X X X X Vips

68 Palvelussuhteen irtisanominen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
ja HR-johtajaa kuultuaan. X X X X X Vips

69 Palvelussuhteen purkaminen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
ja HR-johtajaa kuultuaan. X X X X X Vips

70 Palvelussuhteen purkautuneena pitäminen D

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. Edellyttää 
viranhaltijan kuulemista. 
Lääkärihenkilöstön osalta 
ylilääkäri (= muu viranhaltija) 
päättää palvelualuejohtajaa 
ja HR-johtajaa kuultuaan. X X X X X Vips

71 Palvelussuhteen purkautuneena pitäminen

Valinnasta päättänyt 
esihenkilö päättää HR-
johtajaa kuultuaan. X X X X

Muut

Palvelussuhteen päättyminen
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