Sosiaalijohtaja
1. vastaa sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisista tehtävistä ja
sosiaalipalveluista (SHL 14- 28 §) Puolangan kunnassa
2. päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n nojalla
3. vastaa lausuntojen antamisesta, esityksen tekemisestä viranomaisille tai yhteisöille sekä muutoksen
hakemisesta päätökseen
4. vastaa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen vireillepanosta oikeusistuimeen
5. päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt
lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta
6. päättää huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos kuuleminen
lastensuojelulaissa mainituilla perusteilla on jätetty suorittamatta
7. tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän valmistelusta
8. päättää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta:
 huostassa pidon lopettamisesta
 tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa ja lapsen sijoittamista koskevissa
asioissa
 kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta
 yhteydenpidon rajoittamisesta ja yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta
 sijaishuoltopaikan muuttamisesta
9. päättää kiellosta pitää lasta yksityiskodissa yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnan
perusteella
10. antaa sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n mukaisen määräyksen asuntoon tai muuhun olinpaikkaan
pääsemiseksi
11. päättää yhteydenpidon rajoituksen lieventämisestä tai lakkauttamisesta
12. päättää lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille
13. päättää moniammatillisen SAS -työryhmän suosituksesta asukkaiden ottamisesta hoito- ja
hoivayksikköön ja määrää palvelumaksusta maksuasetuksen sekö kunnanhallituksen vahvistaman
taksan mukaisesti.
14. päättää:
 perhehoitajien ja perhehoitokotien hyväksymisestä voimassa olevien sopimusten mukaisesti
 perhehoidon ja tukiperheiden toimeksiantosopimuksista kunnanhallituksen vahvistamien
ohjeiden mukaisesti
 edunvalvontailmoituksen tekemisestä holhousviranomaiselle

Lastenvalvoja päättää
1. isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä;
2. lasten huolto- ja tapaamissopimusten vahvistamisesta
3. elatussopimusten vahvistamisesta, sekä tarvittaessa kanteen nostamisesta elatusavun
vahvistamiseksi
4. lausunnon antamisesta oheishuoltajuuden hakemiseen liittyen
5. oheishuoltajuuden hakemisesta
6. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa
asiassa
7. ottolapsineuvonnan antamisesta
8. adoptiolausuntojen antamisesta
9. valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta

Lastensuojelu
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Vastaa
1. palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä
2. asiakassuunnitelman laadinnasta ja lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle kuuluvista
päätöksistä
Päättää
1. täydentävän
ja
ehkäisevän
toimeentulotuen
myöntämisestä
ja
takaisinperinnästä
toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
2. kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta
3. yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa
4. lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen
sijoitukseen liittyvissä tilanteissa
5. lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista.
6. jälkihuoltoon sisältyvistä palveluista ja tukitoimista
7. lapselle tulevan elatusavun perimisestä perhehoidon, laitoshuollon tai asumispalvelujen
korvaamiseksi
8. lapsen tulojen, korvausten, avustusten tai muiden saamisten perimisestä, nostamisesta ja niiden
käytöstä
9. lapsen itsenäistymisvarojen myöntämisestä
10. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä
holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle
11. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa
asiassa
12. lastensuojeluun liittyvistä virka-apupyynnöistä
13. yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta sekä yksityiskodin hyväksymisestä lapsen
asuinpaikaksi
14. suostumuksen antamisesta passin myöntämiseen huostaan otetulle lapselle
Tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt
Toimii kunnan vastaavana kuraattorina

Aikuissosiaalityö
Sosiaalityöntekijä
Vastaa
1. sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista, kun kyseessä on erityistä tukea tarvitseva
henkilö
2. asiakassuunnitelmien laadinnasta
Päättää
1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
toimeentulotukilainsäädännön sekä lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
2. sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL 14- 28§)
3. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi
4. asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin lopettamisesta
5. päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä yhteistyössä
terveydenhuollon kanssa
6. moniammatillisen SAS-työryhmän suosituksesta asukkaiden ottamisesta hoito- ja hoivayksikköön
ja määrää palvelumaksusta maksuasetuksen sekä kunnanhallituksen vahvistaman taksan mukaisesti
7. taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta
8. esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi lautakunnan välityksellä/ välitysvarojen
maksamisesta
9. kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kuntouttavan työtoiminnan korvauksista voimassa olevien
lakien ja ohjeistusten perusteella
10. päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden
perusteella (päihdehuoltolaki 12§)
11. omaishoidontuen myöntämisestä yli 65-vuotiaille
Lisäksi
12.
13.
14.
15.

tekee varallisuusselvitykset
tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt
osallistuu eläkeselvittelyiden tekemiseen
selvittää päihdehoitoon ja -kuntoutukseen
terveydenhuollon kanssa

liittyvää

sosiaalista

tilannetta

yhteistyössä

Vammaispalvelut
Palveluohjaaja/Sosiaaliohjaaja
1. Vastaa
 vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arvioinnista
 vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987
jäljempänä vammaispalvelulain) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977
jäljempänä erityishuoltolain) mukaisista palveluista
 vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista päätöksistä
 alle 65-vuotiaiden sekä kehitysvammaisten omaishoidontuen myöntämisestä
 vammaispalvelujen asumispalveluista
2. Päättää





omaishoidon tuen myöntämisestä alle 65 -vuotiaalle lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti
VPL:n mukaisten kuljetuspalveluiden antamisesta
pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikan myöntämisestä sekä hoitomaksuista vammaisten osalta
sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisestä alle 65-vuotiaille
kunnanhallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti
 lomajaksojen ja tilapäisen perhehoidon järjestämisestä ja maksusitoumuksen myöntämisestä
kehitysvammaisille palvelusuunnitelman/ erityishuolto-ohjelman mukaisesti
 asiakkaiden maksuosuuden määrittelystä lautakunnan ohjeiden mukaan
 kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmien tekemisestä ja vahvistamisesta
 moniammatillisen SAS-työryhmän suosituksesta asukkaiden ottamisesta hoito- ja
hoivayksikköön ja määrää palvelumaksusta maksuasetuksen sekä kunnanhallituksen
vahvistaman taksan mukaisesti.
 myöntää maksusitoumuksen lyhytaikaisiin ja kiireellisiin kuntoutusjaksoihin
3. Tekee toimialaansa kuuluvat virka-apupyynnöt
Erityishuollon johtoryhmä
Erityishuollon johtoryhmälle kuuluvat ne tehtävät, joita laissa kehitysvammaisten erityishuollosta on sille
erikseen tehtäväksi säädetty tai määrätty

Sosiaalipäivystys sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä
Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri
vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään.
Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja
asiakasturvallisuus toteutuvat.
Sosiaalipäivystykseen osallistuva sosiaalityöntekijä, joka täyttää sosiaalityöntekijän ammatilliset
kelpoisuusehdot, päättää virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä sosiaalihuoltolain mukaisista tehtävistä,
kuten:
 lapsen kiireellisestä sijoituksesta
 yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa
kiireellisissä tilanteissa
 lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen
sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa
 lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshoitoon kiireelliseen
sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa

