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LAIHIAN KUNNAN PERUSTURVATOIMEN 
PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 

 

1 § Toiminta-ajatus 

 

Perusturvatoimen päävastuualueena on sosiaalipalvelujen (lukuun ottamatta lasten varhais-

kasvatukseen liittyviä palveluja) järjestäminen sekä Laihian kunnan asukkaiden sosiaalisesta 

turvallisuudesta huolehtiminen ja sosiaalisten ongelmien vähentäminen asetettujen tulosta-

voitteiden mukaisesti ja perusterveydenhuollon tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden 

seuranta Laihian kunnan näkökulmasta. 

 

Kunnan ja kuntakonserniin lukeutuvien organisaatioiden toimintalinjat sekä tulostavoitteet 

asetetaan strategiatyön pohjalta aina kolmeksi seuraavaksi vuodeksi laaditussa taloussuunni-

telmassa. Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen ohjauksen alaisia. 

 

 

2 § Perusturvalautakunta ja sen toimialueet sekä lautakunnan jäsenmäärä ja esittely 

 

A. Perusturvalautakunta  
 

Lautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa sosiaalihuoltolakia, asetuksia ja muuta sosiaali-

huoltoa kunnassa sekä valvoa osaltaan Laihian kunnan etua perusterveydenhuollon ja eräi-

den sosiaalitoimen palveluiden yhteistoiminta-alueella. 

 

Kunnan erityishuoltoviranomaisena toimii perusturvalautakunta.  

 

Lautakunnassa on 7-9 jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen.  

 
Perusturvalautakunnassa käsiteltävät asiat päätetään perusturvajohtajan esittelystä. Perus-

turvajohtajan ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä terveys- ja hyvinvointijohtaja, 

jonka tehtävänä on hoitaa perusturvajohtajan muutkin virkatehtävät. Mikäli terveys- ja hyvin-

vointijohtaja on estynyt, toimii esittelijänä lautakunnan määräämä sosiaalityöntekijä. Hänen 

tehtävänään on hoitaa tällöin muutkin perusturvajohtajan tehtävät. 

 

3 § Lautakunnan ratkaisuvalta 

 

A. Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta 

 

1. Päättää vastuualueensa toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 

tulostavoitteista, vuosisuunnitelmasta sekä määrärahojen käyttösuunnitelmasta kunnan-

valtuuston/kunnanhallituksen antamien määrärahojen puitteissa, 

 

2. Päättää perusturvan tehtäväalueen toimeenpanosta ja maksuluokkien tulorajoista, taksa-

rakenteesta sekä hoidettavilta perittävistä maksujen, taksojen, korvausten ja vuokrien yleis-

periaatteista, jotka eivät sisälly asiakaspalvelumaksulakiin,  

3. Päättää lautakunnan jäsenten koulutuksesta, 

 

4. Päättää lausuntojen antamisesta ellei sitä ole siirretty viranhaltijalle. 
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4 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 

 

A. Perusturvajohtajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää hallinnon ja sosiaalityön tehtäväalueella henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa kos-

kevissa asioissa sosiaalihuollon antamisesta ja lastensuojelulain 13 §:n mukaisista asioista siltä 

osin, kun tehtävää ei ole määrätty muulle viranhaltijalle, 

 

2. Päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireille panemisesta, 

 

3. Käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa, 

 

4. Päättää tehtäväalueellaan lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä, 

 

5. Päättää elatussopimusten vahvistamisesta,  

 

6. Päättää yksityisiä henkilöitä koskevista ostopalvelu- ja toimeksiantosopimuksista sekä  

hoitosopimuksista perusturvalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 

 

7. Päättää kehitysvammaisille annettavasta laitoshoidosta sekä perhehoidosta. 

 

 

B. Sosiaalityöntekijät, ratkaisuvalta 

 

1. Päättää toimeentulotuen myöntämisestä toimeentulotukilain säännösten ja lautakunnan 

sovellusohjeiden mukaan,  

 

2. Päättää lastensuojeluun kuuluvista tehtävistä lastensuojelulaissa mainituin rajoituksin,  

 

3. Päättää vapaaehtoisuuteen perustuvista päihdehuollon toimenpiteistä päihdehuoltolain 

mukaan, 

 

4. Päättää asiakkaita koskevien viranomaislausuntojen antamisesta, 

 

5. Päättää lasten huoltoa ja tapaamista sekä asumista koskevien sopimusten vahvistamisesta.  

 

C. Sosiaaliohjaajat, ratkaisuvalta 

 

1. Päättää toimeentulotuen myöntämisestä toimeentulotukilain säännösten ja lautakunnan 

sovellusohjeiden mukaan,  

 

2. Päättää asiakkaita koskevien viranomaislausuntojen antamisesta, 

 

3. Päättää vammaispalvelulain mukaisten etuuksien myöntämisestä lain ja lautakunnan  

määrittämien sovellusohjeiden pohjalta, 

4. Vastaa kuntouttavan työtoimintaan liittyvien sopimusten teosta, 

 

5. Päättää omaishoidon tuesta perusturvalautakunnan hyväksymien yleisperiaatteiden  

mukaisesti (päämies alle 65-vuotias). 
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D. Kotipalvelunohjaajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää koti- ja tukipalvelujen antamisesta, 

 

2. Päättää asiakkaalta perittävistä koti- ja tukipalvelumaksuista ohjeiden pohjalta, 

 

3. Päättää palvelusetelin myöntämisestä lautakunnan ohjeistuksen pohjalta, 

 

4. Päättää lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun antamisesta yhteistyössä sosiaalityön  

ja perhetyön kanssa. 

 

 

E. Vanhustyön johtajan ratkaisuvalta 

 

1. Päättää omaishoidon tuesta perusturvalautakunnan hyväksymien yleisperiaatteiden  

mukaisesti (päämies yli 65-vuotias), 

 

2. Päättää vastuualueensa asiakas- ja hoitomaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä  

jättämisestä perusturvalautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan siltä osin kuin niistä  

ei päätä asumispalvelujohtaja tai kotipalveluohjaaja, 

 

3. Päättää toimeentulotuen myöntämisestä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta  

toimeentulotukilain säännösten ja lautakunnan ohjeiden mukaan (asiakas yli 65-vuotias). 

 

 

F. Vastaavan sairaanhoitajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää yksikkönsä intervallipaikkojen käytöstä. 

 
 
G. Asumispalvelujohtajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää asukasvalintaryhmää kuultuaan vanhushuollon asumispalveluiden myöntämisestä, 

 

2. Päättää asiakasmaksuista perusturvalautakunnan määrittämien perusteiden mukaisesti, 

 

3. Päättää alaistensa kiinteistöjen tilojen tilapäisestä käytöstä ulkopuoliseen toimintaan. 

 
 
H. Toimistosihteerin ratkaisuvalta 
 

1. Päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä toimeentulotukilain säännösten ja lauta-

kunnan sovellusohjeiden mukaan. Lisäksi myöntää harkinnanvaraista ja täydentävää toimeen-

tulotukea sosiaalityöntekijöiden ja perusturvajohtajan ohjeiden mukaisesti.  

 

 
5 § Vanhan johtosäännön kumoaminen 
 

Tällä johtosäännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2014 § 78 hyväksymä perusturvatoi-

men päävastuualueen johtosääntö. 



LAIHIAN KUNTA 

Perusturvatoimen päävastuualueen johtosääntö  4 (4) 

 

Kv 18.6.2012 § 68 Kv 16.6.2014 § 78 Kv 9.11.2015 § 87 

6 § Voimaantulo 
 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.12.2015. 

 

 

--------------------------------------  

 

Tämä perusturvatoimen päävastuualueen johtosääntö on yhtäpitävä Laihian kunnanvaltuus-

ton 9.11.2015 § 87 kohdalla hyväksymän johtosäännön kanssa, todistaa: 

 

Laihia 2.12.2015 

 

 

 

Maria Katajamäki  

kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 


