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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 § 93
Voimaantulo 1.1.2013

1 § Tehtäväalue
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tehtävänä on sosiaaliterveyslautakunnan
toimialaan
kuuluvien
asioiden
valmistelu
täytäntöönpano, sekä palveluiden järjestäminen kunnan asukkaille.

ja
ja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala luo edellytyksiä kuntalaisten terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja parantamiselle, edistää
omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia
ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia.

2 § Sosiaali- ja terveyslautakunta
2.1 Lautakunnan tehtävät
Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimintansa toiminnan, talouden ja
organisoinnin kehittämisestä niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka valtuusto on
talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja muutoin
asettanut. Lautakunnan tulee seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa
toimialansa suunnittelua ja toteutusta.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on toimia sosiaali- ja terveyslainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle
toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa, jollei tässä
johtosäännössä tai muutoin ole toisin määrätty.

2.2 Lautakunnan kokoonpano
Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikauttaan vastaavaksi
ajaksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
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3 § Esittely
Esittelijänä sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.
Hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan esittelijänä toimii lautakunnan
määräämä muu sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltija. Yksittäistä
tulosyksikköä koskevat päätökset valmistelee ao. tulosyksikön esimies.
Esittelyyn tulee liittää asian valmistelijan esitys. Valmistelijalla on puhe- ja
läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa.

4 § Pöytäkirjanpitäjä
Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimialasihteeri. Hänen estyneenä tai
esteellisenä ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

5 § Lautakunnan ratkaisuvalta
Sosiaali- ja terveyslautakunta, muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden
lisäksi:
1. Tuottaa tai hankkii talousarvionsa puitteissa toimialaansa kuuluvia
palveluja.
2. Seuraa sosiaali- ja terveystoimen kehitystä ja tekee sitä koskevia aloitteita
ja esityksiä sekä huolehtii sosiaali- ja terveysalan laeissa ja asetuksissa
lautakunnalle säädetyistä tehtävistä.
3. Tekee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset,
jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai tämän johtosäännön perusteella
annettu viranhaltijalle.
4. Hyväksyy toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä
käsittelee muut kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitettävät toimialaansa
kuuluvat asiat.
5. Päättää toimialansa maksuista, taksoista ja laskutusperusteista, lain
säädännössä olevien tai valtuuston päättämien yleisten periaatteiden
nojalla, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
6. Päättää ulkopuolisille myytävien palvelujen hinnoista valtuuston
päättämien yleisten perusteiden nojalla.
7. Päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta ja muusta
käytettäväksi luovuttamisesta.
8. Päättää oman toimialaansa koskevista vahingonkorvauksista.
9. Päättää
huojennuksen
tai
vapautuksen
myöntämisestä
yksittäistapauksessa kunnalle tulevan yksityisoikeudellisen maksun tai
korvauksen suorittamisesta toimialaansa koskevissa asioissa.
10. Päättää toimialaansa koskevissa asioissa muutoksen hakemisesta
tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin ja käyttää kunnan
puhevaltaa toimialaansa koskevissa asioissa ellei lainsäädännöstä muuta
johdu.
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11. Päättää yksilöön kohdistuvista tahdonvastaisista toimenpiteistä.
12. Päättää yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas tyytymättömänä
viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään lautakunnan
käsiteltäväksi.
13. Päättää huojennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kunnalle tulevan
asiakasmaksun tai korvauksen suorittamisesta.
14. Päättää käytössään olevien tilojen vuokrauksesta, ellei tätä ole siirretty
johtosäännöllä jonkun muun päätettäväksi.
15. Huolehtii
yksityisten
sosiaalija
terveyspalvelujen
valvonnan
järjestämisestä.
16. Huolehtii yhteistyöstä muiden lautakuntien, viranomaisten ja yhteisöjen
kanssa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisessä.
17. Nimeää potilas- ja sosiaaliasiamiehen.
18. Päättää lautakunnan jäsenten koulutuksesta.
19. Vastaa henkilörekistereistä oman toimialansa osalta.
20. Päättää henkilökunnan ottamisesta ja irtisanomisesta sekä eron
myöntämisestä sekä päättää henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, joista
ei ole määräyksiä laissa tai muissa johtosäännöissä.
21. Päättää lautakunnan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä alaiselleen
viranhaltijalle tai työntekijälle lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

6 § Lautakunnan alainen toimintajärjestelmä
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla on seuraavat toimintayksiköt:
1. Hallinto- ja erityispalvelut (hallinto)
2. Lääkäripalvelut (lääkäripalvelut, erikoissairaanhoito ja suun
terveydenhuolto)
3. Terveyspalvelut (avopalvelut, laitospalvelut ja koti- ja asumispalvelut)
4. Sosiaalipalvelut (sosiaalityö ja kehitysvammatyö)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta-alueen esimiehenä toimii sosiaali- ja
terveysjohtaja. Hänen yhtenä tehtävänä on johtaa ja kehittää keskitetysti
tehtäväalueensa toimintaa, vastata sen tuloksellisuudesta sekä huolehtia
poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sekä yhteistoiminnasta aluetoimikuntien
kanssa.
Sosiaali- ja terveysjohtaja nimeää sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän.
Henkilöstön edustajana johtoryhmässä on yhden järjestön edustaja vuorollaan
kahden vuoden jaksoissa.
Sosiaalija
terveysjohtaja
voi
asettaa
pysyviä
tai
tilapäisiä
viranhaltijatyöryhmiä koordinoimaan ja selvittämään erityiskysymyksiä
sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla
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1. Hallinto- ja erityispalvelujen toimintayksikkö vastaa hallinnon palvelujen
järjestämisestä ja kehittämisestä.
2. Lääkäripalvelujen
toimintayksikkö
vastaa
erikoissairaanhoidosta ja hammashuollosta.

lääkäripalveluista,

Johtava lääkäri toimii lääkäripalvelujen johtavana viranhaltijana,
kansanterveystyön johtavana lääkärinä ja terveyskeskuksen vastaavana
lääkärinä ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan määräämä muu
lääkäri.
Suun terveydenhuollon esimiehenä toimii vastaava hammaslääkäri. Mikäli
Suun terveydenhuollon yksikköön ei voida nimetä vastaavaa
hammaslääkäriä, toimii hoitotyön johtaja suun terveydenhuollon hoitajien
esimiehenä ja johtava lääkäri hammaslääkärien esimiehenä.
3. Terveyspalvelut vastaavat avopalvelujen, laitospalvelujen ja koti- ja
asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.
Terveyspalvelujen johtavana viranhaltijana on
laitospalvelujen lähiesimiehenä osastonhoitaja

hoitotyön

johtaja

ja

4. Sosiaalipalvelut vastaavat sosiaalityön ja kehitysvammatyön palveluiden
järjestämisestä ja kehittämisestä.
Sosiaalipalvelujen johtavana viranhaltijana on johtava sosiaalityöntekijä ja
hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan muu lautakunnan määräämä
viranhaltija.

7 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Sosiaali- ja terveysjohtaja päättää muualla säädettyjen tai määrättyjen
asioiden lisäksi
1. toiminnallisten toimintayksiköiden jakamisesta vastuu- ja tulosyksiköihin
sekä määrää niille esimiehet
2. vastuu- ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta,
3. koko toimialan henkilökunnan koulutussuunnitelmasta,
4. pysyväishoitoon terveyskeskuksen sairaalaan otettujen hoitomaksuista,
5. muista sosiaali- ja terveyspalveluiden perimistä maksuista lautakunnan
määräämissä rajoissa, ellei tätä ole määrätty muiden tehtäväksi,
6. asukasvalinnoista sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä oleviin
asuntoihin, ellei tätä ole määrätty muiden tehtäväksi,
7. tehtäväalueensa johtoryhmän asettamisesta,
8. henkilöstön sijoittamisesta tehtäväalueelle,
9. tehtäväalueensa tiedotustoiminnasta,
10. allekirjoittaa tarjouspyynnöt,
11. toimialaa koskevista sopimuksista,
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12. toimialan
hallinnassa
olevien
toimipaikkojen
aukioloaikojen
hoitopaikkojen käytön tilapäisistä muutoksista,
13. toimialalle kuuluvat muutkin asiat, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

ja

Johtava lääkäri päättää muualla säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi
1. rintamaveteraanien kuntoutuksesta, ellei sitä ole siirretty muun
viranhaltijan ratkaistavaksi
2. lääkinnällisen kuntoutuksen antamisesta lukuun ottamatta suun
terveydenhuoltoa
3. terveyden ja sairaanhoidon palveluiden ostamisesta yksittäistapauksissa
lautakunnan päättämien sopimusten puitteissa,
4. potilaan ottamisesta terveyskeskuksen sairaalaan ja lähettämisestä
muuhun sairaalaan tai laitokseen, ellei ole siirtänyt tätä muun viranhaltijan
ratkaistavaksi,
5. potilaan ottamisesta valvottuun kotisairaanhoitoon tai siitä poistamisesta,
ellei ole siirtänyt tätä muun viranhaltijan ratkaistavaksi,
6. terveyskeskuksen sairaalaan pysyväishoitoon ottamisesta,
7. lääkäreiden työnjaon käytöstä ja jakaantumisesta eri toimintoihin,
8. lääkäreiden ja hammaslääkäreiden aktiivivapaista virkaehtosopimuksen
puitteissa
9. alaisensa henkilöstön koulutuksesta
Johtava sosiaalityöntekijä päättää muualla säädettyjen ja määrättyjen
asioiden lisäksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alaisensa henkilöstön koulutuksesta,
toimeentulotuen myöntämisestä,
lastensuojeluun kuuluvien palvelujen myöntämisestä,
lapsen huollosta, asumisesta, tapaamissopimuksista, elatussopimuksista.
vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämisestä,
päihdehuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä, sekä muiden
sosiaalipalvelujen myöntämisestä,
7. sosiaalipalvelujen
ostamisesta
yksittäistapauksissa
kunnilta,
kuntayhtymiltä, yksityisiltä palvelujen tuottajilta sekä muilta järjestöiltä ja
laitoksilta lautakunnan päättämien sopimusten puitteissa,
8. sosiaalisista olosuhteista annettavista lausunnoista.
Johtava sosiaalityöntekijä voi siirtää em. asiat muun viranhaltijan
ratkaistavaksi.
Hoitotyön johtaja päättää muualla säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi
1. alaisensa henkilöstön koulutuksesta,
2. terveyspalveluiden perimistä maksuista lautakunnan määräämissä
rajoissa, ellei tätä ole määrätty muiden tehtäväksi,
3. asukasvalinnoista yhteistyössä SAS –työryhmän (=suunnittele, asuta,
sijoita) ja johtavan lääkärin päätöksen perusteella sosiaali- ja
terveyspalveluiden käytössä oleviin tuki- ja palveluasuntoihin, ellei tätä ole
määrätty muiden tehtäväksi,
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4. kotipalvelujen antamisesta ja kotipalveluista perittävistä maksuista
lautakunnan määräämissä puitteissa, ellei ole siirretty näitä muun
viranhaltijan ratkaistavaksi,
5. tukipalvelujen antamisesta, ellei ole siirretty näitä muun viranhaltijan
ratkaistavaksi
6. vanhusten,
vammaisten
ja
pitkäaikaissairaiden
omaishoitotuen
myöntämisestä kunnan SAS-ryhmän päätöksen perusteella,
7. vanhusasumiseen liittyvien vuokrasopimusten teko käytössä olevien
teknisen lautakunnan ohjeiden mukaisesti
Hoitotyön johtaja voi siirtää em. asiat muun viranhaltijan ratkaistavaksi.
Vastaava hammaslääkäri päättää muualla säädettyjen ja määrättyjen
asioiden lisäksi
1. suun terveydenhuollon palvelujen ostamisesta
lautakunnan tekemien sopimusten puitteissa
2. alaisensa henkilöstön koulutuksesta

yksittäistapauksissa

Avohoidon erityistyöntekijä päättää muualla säädettyjen ja määrättyjen
asioiden lisäksi
1. asiakkaiden
sijoittamisesta
kehitysvammahuollon
piiriin
kunnan
erityishuollon johtoryhmän päätöksen perusteella (= EHO- erityishuoltoohjelma),
2. kehitysvammahuollon maksujen valmistelusta lautakunnalle johtavan
sosiaalityöntekijän välityksellä.

8 § Erinäisiä säännöksiä
•
•
•

Viranhaltijan on pidettävä päätöksistään pöytäkirjaa.
Viranhaltijat voivat saattaa ratkaisuvallassaan olevan asian sosiaali- ja
terveyslautakunnan käsiteltäväksi.
Milloin viranhaltija on estynyt, asian ratkaisee sijainen. Milloin viranhaltija
on esteellinen, asian ratkaisee viranhaltijan esimies.

9 § Voimaantulo
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013.
Tällä johtosäännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 30.1.2012 § 6 hyväksymä
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueen johtosääntö.

