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Hallintosääntö § 29

Perusturvalautakunnan tehtävät ja toimivalta. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta
järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta päättää seuraavista toimialaansa kuuluvista asioista:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
2. Ehkäisevä päihdetyö
3. Työllistymistä edistävät monialaiset yhteispalvelut, velvoitetyöllistäminen ja
harkinnanvarainen työllistämispalvelu.
4. Kehittämishanketoiminta
5. Keittiö ja ravitsemuspalvelut

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat myös:

1. Ympäristöterveydenhuollon viranomais-, lupa- ja valvontatehtävät
2. Eläinlääkintähuolto sekä siihen liittyvien lakien mukaiset viranomais-, lupa- ja
valvontatehtävät
-

nämä hoidetaan Inarin ja Utsjoen alueella Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan
ympäristöjaostossa perustuen Inarin ja Utsjoen väliseen yhteistoimintasopimukseen.

-

Ympäristönsuojelun viranomais-, lupa- ja valvontatehtävät kuuluvat teknisen
lautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan.

Hallintosääntö § 32

Toimivallan edelleen siirtäminen
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Toimielin voi siirtää tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa

on

edelleen

perusturvalautakunta
viranhaltijoille.

Jos

siirretty,

ei

voi

enää

siirtää

toimivaltaa

edelleen.

Utsjoen

on siirtänyt toimivaltaansa jäljempänä tässä säännössä mainituille
perusturvalautakunnan

toimialaan

kuuluvasta

asiasta

ei

tässä

toimivaltasäännössä tai muissa säännöksissä ole todettu, ratkaisee asian perusturvajohtaja tai
perusturvalautakunta.
Jos useammalla viranhaltijalla on samansisältöinen päätösvalta, niin ristiriitatilanteessa vastuualueen johtaja päättää asianomaisen vastuualueen osalta, kuka viranhaltija on oikeutettu
päätösvallan käyttämiseen. Jos ristiriitatilanne on eri vastuualueiden välinen, sosiaali- ja terveysjohtaja päättää kuka viranhaltija on oikeutettu päätösvallan käyttämiseen.

1§ HENKILÖSTÖHALLINTO
A. Valintapäätökset (hallintosääntö 42 §)
1. Valtuusto valitsee vakinaiseen virkaan perusturvajohtajan ja perusturvalautakunta valitsee
seuraavat keskeiset tulosaluevastaavat ja tulosyksikön vastaavan; hoitotyönjohtajan,
avopalveluohjaajan, keittiön emännän, vastaavan terveyskeskuslääkärin ja vastaavan
terveyskeskushammaslääkärin.
2. Perusturvajohtajalla tai tämän sijaisella on oikeus valita alaisensa viran- ja toimenhaltijat
pois lukien kohdassa 1. mainitut viranhaltijat. Valinnat tehdään haastattelujen perusteella.
Haastatteluihin osallistuvat perusturvajohtaja, hoitotyönjohtaja ja lautakunnan
puheenjohtaja tai muu lautakunnan edustaja.
3. Perusturvajohtajalla tai tämän sijaisella on oikeus tehdä keittiön henkilöstöä koskevat
viranhaltijapäätökset. Keittiön osalta haastatteluihin osallistuvat emäntä, hoitotyönjohtaja ja
lautakunnan puheenjohtaja tai muu lautakunnan edustaja. Keittiön emäntä valmistelee
päätösesityksen ja perusturvajohtaja tekee viranhaltijapäätöksen. Otto-oikeus on tällöin
kunnanjohtajalla perusturvajohtajan sijaan.
4. Hoitotyönjohtajalla, avopalveluohjaajalla tai näiden sijaisilla on oikeus valita alaisensa
työsuhteiset työntekijät. Valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Haastatteluihin
hoitotyön ja avopalvelun osalta osallistuvat avopalvelunohjaaja, hoitotyönjohtaja ja
lautakunnan puheenjohtaja tai muu lautakunnan edustaja.
5. Perusturvajohtajalla on oikeus osallistua haastatteluihin.
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B. Muut henkilöstöhallinnolliset päätökset
Perusturvajohtajalla, hoitotyönjohtajalla ja avopalveluohjaajalla on oikeus päättää alaisiaan koskevat
seuraavat henkilöstöasiat:

1. julistaa työsuhde haettavaksi sen jälkeen, kun on selvitetty, voidaanko työsuhde täyttää
sisäisesti ja on selvitetty työsuhteen tarpeellisuus sekä saatu täyttölupa (hallintosääntö 41
§)

2. antaa virkamatkamääräykset ja päättää henkilöstön osallistumisesta koulutukseen
3. myöntää sairauslomat ja perhevapaat
4. päättää kunnanhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti lomautuksista tai muista
palkattomista palvelussuhteen keskeytyksistä sekä muista virka- ja työvapaista
(hallintosääntö 45, 46, 47 ja 53 §)

5. vahvistaa ehdollisen valintapäätöksen palvelussuhteeseen ottamisesta (hallintosääntö 43
§)

6. myöntää enintään 6kk kestävät palkattomat harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat
(hallintosääntö 45 §). Yli 6kk kestävät edellä mainitut vapaat myöntää lautakunta.
Keittiön emännällä on oikeus päättää sellaista alaisiaan koskevista asioista, jotka eivät
edellytä harkintaa eikä viranhaltijapäätöstä, kuten em. kohdat 2 ja 3.

2 § TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN
(hallintosääntö 63,64,65 ja 71§)
Toimielimet

laativat

talousarvioehdotuksensa.

Perusturvalautakunta

vahvistaa

perusturvalautakunnan alaisten toimintojen käyttösuunnitelman.

Maksujen ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättäminen on siirretty lautakunnalle, joka
päättää omien toimialojensa maksuista ja niiden perusteista.

3 § TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN
Tositteiden hyväksyjistä päättää perusturvalautakunta.
Perusturvajohtajan

osalta

tositteet

ja

laskut

hyväksyvät

kunnanjohtaja

tai

muu

nimenkirjoitusoikeuden omaava.
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4 § PÄÄTÖKSEN OTTO-OIKEUS
(hallintosääntö 36 §)
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta,
määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
Ilmoitus katsotaan tehdyksi silloin, kun päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.utsjoki.fi.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna
täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi.

5 § MUUT PÄÄTÖKSET
A. Perusturvajohtajan toimivalta

Perusturvajohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hoitotyön johtaja.

Sen lisäksi mitä esittelijän tehtävistä hallintosäännössä määrätty perusturvajohtajalla on oikeus
lautakunnan puolesta päättää tarvittaessa asianomaisen viranhaltijan esittelystä asiat, jotka
koskevat:

1. sosiaali- ja terveystoimen toimintojen yhteensovittamista
2. viranhaltijan päättämän asian ottamista perusturvalautakunnan käsiteltäväksi kuntalain 92
§:n mukaisesti,
3. talousarvion täytäntöönpanosta sosiaali- ja terveystoimen osalta
4. sosiaali- ja terveystoimen sopimusten tekemistä
5. hankinnoista ja ostosopimuksista 10 000 euroon asti. Yli 10 000 euron hankinnoista päättää
lautakunta, ellei kyseessä ole rutiininomainen toistuvaissuoritus
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6. hankkeiden toteutuksista ja niiden hoitamiseen liittyviä asioista, mm allekirjoittaa
hankehakemukset ja –tilitykset,
7. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanoa
8. kuntien välisten lastensuojelun kustannusten maksamisesta ja perimisestä (LSL 16 a-c §)
9. selvityksen/vastineen antamista lautakunnan puolesta lautakunnan päätöksestä tehtyihin
valituksiin tapauksissa, joissa esitetään päätös pysytettäväksi
10. selvityksen/vastineen antamista lautakunnan alaisen henkilöstön toiminnasta tehtyihin
valituksiin, muistutuksiin tai kanteluihin, jollei valitus tai kantelu lain mukaan edellytä
monijäsenisen toimielimen käsittelyä.
11. asiakirjojen antamista
12. sijaintikunnan lausunnon antamisesta yksityisen palveluntuottajan asiassa luvanvaraisten
ympärivuorokautisten palveluiden sekä ilmoituksenvaraisten asumis- ja
päivätoimintapalveluiden osalta sekä suorittaa viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain mukaisena paikallisena valvontaviranomaisena vastuullaan
olevaan toimintayksikköön sisältyvien tehtävien osalta sekä tarpeen mukaan muiden
sosiaalipalveluiden osalta
13. sijaishuollon perhehoidon korotetun hoitopalkkion maksamisesta lautakunnan vahvistaman
ohjeen mukaisesti
14. itsenäistymisvaratilien avaamisesta ja lopettamisesta
15. välitystiliasiakkuuden aloittamisesta ja lopettamisesta
16. lähestymiskiellon hakemisesta
17. sosiaali- ja terveystoimen tiedotus-, neuvottelu-, edustus- ja koulutustilaisuuksien
järjestämistä
18. sosiaali- ja terveystoimen hallussa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen tilapäistä käyttöä ja
vuokraamista muuhun kuin säädetyn tehtävän mukaiseen tarkoitukseen
19. maksun alentamista tai perimättä jättämistä (asiakasmaksulain 11 §)
20. päätöksen tekemistä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n
tarkoittamia salassa pidettävien tietojen pyytämisestä rahalaitokselta,

7

21. sosiaali- ja terveystoimessa suoritettavasta tieteellisestä tutkimustyöstä päättämistä
arkistosäännön ja eri viranomaisten määräykset sekä salassapitosäännökset huomioon
ottaen,
22. sosiaalipäivystykseen osallistuvalla, sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavalla
perusturvajohtajalla on sosiaalipäivystäjänä oikeus päättää kiireellisistä sosiaalipalveluista,
23. päätöksen tekemistä muista kuin edellä olevista toimialaansa kuuluvista asioista, ellei niitä
hallintosäännön tai asian luonteen johdosta ole vietävä luottamustoimielinten päätettäväksi
tai päätöksenteko ei kuulu jollekin muulle viranhaltijalle tai työntekijälle,

Lisäksi perusturvajohtaja, mikäli hän täyttää sosiaalihuoltolain 46 a §:n 1 momentissa säädetyt
vaatimukset, käyttää lastensuojelulaissa (417/2007) sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle
säädettyä päätösvaltaa.

B. Hoitotyönjohtajan toimivalta
Hoitotyönjohtajan ollessa estyneenä häntä sijaistavat avopalveluohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja.

Hoitotyönjohtajalla on oikeus lautakunnan puolesta:

1. päättää pitkäaikaispotilaiden hoitomaksuista lautakunnan hyväksymien maksuperusteiden ja
antamien ohjeiden mukaisesti

2. päättää vastuualueensa käyttötaloushankinnoista annettujen ohjeiden ja talousarvion
puitteissa

3. valmistelee vastuualueensa esitykset perusturvalautakunnalle

4. päättää asiakirjojen antamisesta vastuualueellaan

5. päättää oppilaitosten työharjoittelusopimuksista vastuualueellaan

C. Avopalveluohjaajan toimivalta
Avopalveluohjaajan ollessa estyneenä häntä sijaistaa hoitotyön johtaja.
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Avopalveluohjaajalla on oikeus lautakunnan puolesta:

1. päättää vastuualueensa käyttötaloushankinnoista annettujen ohjeiden ja talousarvion
puitteissa

2. valmistelee vastuualueensa esitykset perusturvalautakunnalle

3. päättää asiakirjojen antamisesta vastuualueellaan

4. päättää oppilaitosten työharjoittelusopimuksista vastuualueellaan

5. suorittaa viranomaisvalvontaa vastuualueeseen sisältyvien tehtävien osalta
6. sosiaalihuoltolain 14 § mom. 14 mukaisten palveluiden myöntämisestä

7. päättää kotihoitoavun, kuljetuspalveluiden ja tukipalvelujen myöntämisestä

8. päättää VPL9§ mukaisista taloudellisista tukitoimista

9. päättää omaishoidon tuen myöntämisestä

10. omaishoitajan vapaan aikaisista asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki 6b§) lautakunnan
hyväksymien maksuperusteiden ja antamien ohjeiden mukaisesti

11. kotihoidon

palveluista

perittävistä

asiakasmaksuista

ja

niiden

tarkistamisesta

(asiakasmaksuasetus 3§) lautakunnan hyväksymien maksuperusteiden ja antamien
ohjeiden mukaisesti

12. vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palveluiden ja tukitoimien antamisesta.

13. vammaispalveluista perittävistä asiakasmaksuista ja niiden tarkistamisesta

14. päivätoimintapalveluiden myöntämisestä

15. päivätoiminnasta

perittävistä

asiakasmaksuista

lautakunnan

hyväksymien

maksuperusteiden ja antamien ohjeiden mukaisesti
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16. tilapäisten asumispalveluiden myöntämisestä

17. pitkäaikaiseen laitoshoitoon ja asumispalveluihin ottamisesta Sas-ryhmän päätöksen
perusteella
18. pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja asumispalveluista perittävistä asiakasmaksuista ja niiden
tarkistamisesta lautakunnan hyväksymien maksuperusteiden ja antamien ohjeiden
mukaisesti

19. päättää

kehitysvammaisen

henkilön

erityishuollon

palveluista

ja

niihin

liittyvistä

ostosopimukista erityishuollon johtoryhmän hyväksymän erityishuoltopäätöksen ja ohjelman mukaisesti

20. kehitysvammaisten tilapäishoidosta

21. kehitysvammahuollon

palveluista

perittävistä

maksuista

ja

niiden

tarkistamisesta

lautakunnan vahvistamien hintojen mukaisesti

22. päättää rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisestä
valtionkonttorin myöntämien määrärahojen puitteissa

D. Vastaavan terveyskeskuslääkärin toimivalta
Vastaavan lääkärin ollessa estyneenä häntä sijaistaa erikseen tehtävään määrätty virassa oleva
terveyskeskuslääkäri.

Vastaavalla terveyskeskuslääkärillä on oikeus lautakunnan puolesta:

1.

päättää annettuja määräyksiä noudattaen potilaan sairaanhoidon järjestämisestä ja antaa
niitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen muille lääkäreille

2. vastata potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 §:n mukaisiin muistutuksiin sekä
antaa selvitys kanteluihin, jotka on osoitettu terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville
viranomaisille
3. päättää lausuntojen ja selvitysten antamisesta vastuualueensa osalta
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4. määrätä terveyskeskuksen lääkärin toimimaan lääkärinä asevelvollisten
kutsuntatarkastuksissa
5. päättää rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa säädetystä
rintamaveteraanien kuntoutukseen hyväksymisestä
6. toimia tartuntatautilaissa mainittuna vastaavana lääkärinä ja päättää tartuntatautilain
mukaisista toimenpiteistä ja niiden täytäntöönpanosta
7. toimia terveyskeskuksen kuntoutuksesta vastaavana lääkärinä ja antaa maksusitoumukset
kuntoutukseen ja apuvälinehankintoihin
8. asiakkaille ilmaiseksi jaettavien hoitotarvikkeiden jakeluperusteista
9. päättää vastuualueen ostosopimuksen edellyttämistä yksilöön kohdistuvista palveluista
(maksusitoumukset)
10. päättää terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta ja tarkistuksesta
Lisäksi vastaava lääkäri toimii lain yksityisestä terveydenhuollosta mukaisena terveyslautakunnan
alaisena viranhaltijana ja suorittaa tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa vastuualueensa
osalta sekä toteuttaa tarvittaessa lääkehoitoa ja muuta terveydenhoitoa koskevaa sijaintikunnan
valvontaa lain yksityisistä sosiaalipalveluista mukaisiin yksiköihin.

E. Vastaavan hammaslääkärin toimivalta
Vastaavalla hammaslääkärillä on oikeus lautakunnan puolesta:

1. antaa hammashuollon maksusitoumukset
2. päättää suun terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta ja tarkistuksesta
3. päättää hammashuollon käyttötaloushankinnoista ja ostopalveluista annettujen ohjeiden ja
talousarvion puitteissa

G. Sosiaalityöntekijän toimivalta
Sosiaalityöntekijän

ollessa

estyneenä

häntä

sijaistaa

erikseen

valittu

viransijainen

tai

perusturvajohtaja.
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Sosiaalityöntekijällä on oikeus lautakunnan puolesta:

1. päättää sosiaalihuoltolain 14§ mom. 1-5, 7-14 mukaisten palveluiden myöntämisestä
2. sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta
3. päättää lastensuojelulain avohuollon ja sijaishuollon tukitoimien antamisesta (LsL 35-37 §)
4. päättää kiireellisesti sijoitetun tai huostaanotetun lapsen huoltoon liittyvistä asioista (LsL45§)
5. päättää lastensuojelun maksuista ja lapsen tulojen, korvausten tai muiden saamisten
perimisestä ja nostamisesta sosiaalilautakunnalle (asiakasmaksulaki 7§)

6. päättää lastensuojelulain mukaisesta lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LsL 38 § 1-2 mom),
kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (LsL 39 § 1 mom).

7. päättää lastensuojelun jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LsL
75-76 §)

8. päättää selvityksen antamisesta itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta
9. päättää itsenäistymisvarojen maksamisesta
10. selvityksen antamisesta itsenäistymisvarojen kertymisestä ja maksamisesta
11. tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja koskevien sopimusten
vahvistamisesta

12. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa

13. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistamisesta sekä
vahvistamatta jättämisestä

14. ennen lapsen syntymää tehdyn lapsen huoltoa koskevien sopimusten vahvistamisesta ja
vahvistamatta jättämisestä vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen

15. lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva hakemuksen vireillepanosta toimivaltaisessa
tuomioistuimessa

16. elatusavun kohtuullisuudesta ja elatusavusta tehdyn sopimuksen vahvistamisesta (laki
lapsen elatuksesta 8§, avioliittolaki 50§)
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17.
18. kanteen nostamisesta elatusavun vahvistamiseksi tai sen määrän korottamiseksi
19. adoptioon liittyvän henkilön suostumuksen vastaanottamisesta
20. adoptioneuvonnan myöntämisestä
21. antaa lausunnon yksityisesti sijoitetusta lapsesta
22. antaa asiakkaita koskevia lausuntoja sekä lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun
lain mukaisia selvityksiä (LHL 16 §)

23. antaa elatustuen maksamiseen liittyvä lausunto Kansaneläkelaitokselle (Elatustukilaki 12 §)
24. toimia lastensuojelulain 24 §:n mukaisena lautakunnan edustajana lapsen tekemäksi
ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä sekä käsiteltäessä
oppivelvollisen lapsen koulusta tai oppilaitoksesta erottamista koskevaa asiaa

25. toimia lasten huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan täytäntöönpanolain mukaisena
sovittelijana

26. oikeus päättää kiireellisistä sosiaalipalveluista sosiaalipäivystykseen osallistuessaan
27. päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperimisestä
lautakunnan vahvistaman ohjeen mukaisesti

28. päättää yksilökohtaisen kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä ja järjestämisestä
voimassa olevien sopimusten mukaisesti

29. päättää vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
mukaisista palveluista (VpL 8-9§)

30. vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien tekemistä ja vahvistamisesta
31. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi
ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä

32. esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaalilautakunnan välityksellä
33. esityksestä edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (Holhoustoimesta annettu laki, LSL
22§)

34. alaikäisen passihakemusta koskevasta lausunnosta
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35. vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien tekemistä ja vahvistamisesta
36. vammaispalvelulain 11 §:n tarkoittamiin tutkimuksiin lähettämisestä

Toimivalta koskee myös perusturvajohtajaa, mikäli hänellä on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) määrittelemä sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

H. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja perhetyöntekijän toimivalta
on oikeus lautakunnan puolesta:
1. päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja
takaisinperimisestä lautakunnan vahvistaman ohjeen mukaisesti
2. välitysvarojen maksamisesta
3. päättää yksilökohtaisen kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä ja järjestämisestä
4. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta
5. sosiaalisen kuntoutukseen osallistuvalle kannustinrahan maksamisesta (SHL 17§)
6. tuen maksamisesta paperittomalle henkilölle

I. Kanslistin toimivalta
on oikeus lautakunnan puolesta:

1.

päättää kotihoidon ja laitoshoidon perittävistä maksuista lautakunnan hyväksymien
maksuperusteiden ja antamien ohjeiden mukaisesti avopalveluohjaajan
/hoitotyönjohtajan poissa ollessa.

2. allekirjoittaa työllistämistukihakemukset ja -tilitykset

J. Viranhaltijoilla ja työntekijöillä
on oikeus päättää muistakin kuin edellä olevista toimialaansa kuuluvista asioista, ellei niitä
hallintosäännön tai asian luonteen johdosta ole vietävä luottamustoimielimen päätettäväksi tai
päätöksenteko ei kuulu jollekin muulle viranhaltijalle tai työntekijälle.

K. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys
Inarin ja Utsjoen kunnat ovat sopineet alueellisen sosiaalipäivystyksen takapäivystyksen
järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella em. kuntien alueella 16.1.2017 alkaen. Sosiaalipäivystykseen
osallistuvat kuntien sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisen sosiaalityöntekijän pätevyyden
omaavat viranhaltijat. Sopijakunnat valtuuttavat kuntalain 90 §:n mukaisen hallintosääntönsä
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perusteella monijäsenisen toimielimensä päätöksellä varallaolojärjestelmässä mukana olevat
sosiaalityöntekijät tai vastaavat käyttämään viranhaltijalle uskottua toimivaltaa molempien kuntien
alueella kiireellisissä sosiaalityön palveluja vaativissa tehtävissä. Sosiaalipäivystäjä toimii julkisen
vallan käyttämistä edellyttäviä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa,
jonka alueella toimenpide tehdään.

Utsjoen kunnan virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen takapäivystykseen osallistuvalla Inarin
kunnan sosiaalipäivystäjällä on päivystysvuorossa ollessaan oikeus päättää kiireellisistä
sosiaalipalveluista Inarin kunnan ja Utsjoen kunnan sosiaalipäivystyksestä solmiman sopimuksen
voimassaoloaikana.

6 § TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tässä

säännössä

tarkoitetuista

päätöksistään

viranhaltijoiden

tulee

tarvittaessa

pitää

päätöspöytäkirjaa. Päätökset, joista tehdään erillinen päätöspöytäkirjaan kirjattu viranhaltijapäätös,
toimitetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle. Hallintosäännön 151 §:n mukaisesti viranomaisen
pöytäkirja annetaan tiedoksi kunnan jäsenille siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään, jos
asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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