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Träder i kraft 1.3.2018 

VERKSAMHETSSTADGA FÖR GRUNDTRYGGHETSVERKET    

1 § Delegeringsrätt 

Denna stadga baserar sig på den av stadsfullmäktige 23.5.2017, § 37 godkända förvaltningsstadga för 
Hangö stad samt i den givna rättigheter. 

2 § Grundtrygghetsdirektörens behörighet och vikariearrangemang 

 
 Grundtrygghetsverket leds av en grundtrygghetsdirektör, som är underställd grundtrygghetsnämnden. Av 
 den som väljs till grundtrygghetsdirektör krävs lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig 
 ledarförmåga samt kännedom om verksamhetsområdet. Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga 
 kunskaper i vartdera inhemska språket. 
Grundtrygghetsdirektören väljs av stadsfullmäktige. När grundtrygghetsdirektören är förhindrad handhas 
uppgiften av hälsovårdscentralens ledande läkare. I fall, att det på hälsovårdscentralen inte finns ledande 
läkare, som även ansvarar för administrativa uppgifter, handhas uppgifterna av ledande skötaren. Om både 
ledande läkare och ledande skötare är förhindrade sköts uppgifterna av socialservicechefen och om också 
hen är förhindrad av äldreomsorgschefen. 
 
Ledande skötaren leder hälsocentralens vårdarbete, äldreomsorgschefen leder servicecentralen för 
äldreomsorgstjänster och socialservicechefen leder socialservicecentralen för socialservicetjänster.  
Om dessa är förhindrade eller tillfälligt frånvarande sköts skyldigheterna av annan tjänste- eller  
befattningsinnehavare som förordnats av grundtrygghetsdirektören. När annan av grundtrygghetsverkets 
tjänste- eller befattningshavare är frånvarande förordnar servicecentralens chef en annan av  
grundtrygghetsverkets tjänste- eller befattningshavare att sköta skyldigheterna om inte annat bestämts 
eller beslutats. 

3 § Grundtrygghetsdirektörens uppgifter och beslutanderätt   

Grundtrygghetsdirektören ansvarar för sektorns verksamhet samt leder och utvecklar den. Sektorchefen 
utför övriga av stadsstyrelsen, nämnden eller stadsdirektören ålagda uppgifter och vidtar åtgärder för att 
avlägsna de olägenheter som uppdagats.  Därtill hör till uppgifterna att: 
 

 leda, övervaka och utveckla grundtrygghetsverket och att göra erforderliga framställningar 

 leda beredningen av ärendena för grundtrygghetsnämnden, fungera som ordförande för 
grundtrygghetsverkets ledningsgrupp och fungera som föredragare i 
grundtrygghetsnämnden 

 ansvara för verkställande av grundtrygghetsnämndens beslut samt att ärendena vid behov 
förs till behandling i stadsstyrelsen 

 ansvara för samverkan och regionalt samarbete som gäller grundtrygghetsnämndens 
verksamhetsområde 

 ansvara för grundtrygghetsnämndens verksamhetsområdes externa information och 
verkets direktiv för informationsverksamheten 

 följa med grundtrygghetsverkets funktioner och avdelningar, chefernas och övriga tjänste- 
och befattningshavares verksamhet och vidta åtgärder för att avlägsna konstaterade 
olägenheter 
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 fastställa fokusområdena för utvecklandet av social- och hälsovården i samarbete med 
avdelningarnas/enheternas chefer  

 ansvara för att förslagen till ekonomiplan för nämnden, andra planer samt 
verksamhetsberättelse och bokslut ges till nämnden inom utsatt tid 

 ansvara för köptjänster och konkurrensutsättning av dessa samt föra dem till nämnden för 
beslut att påbörja konkurresutsättning, fastställande av kriterier samt det slutliga valet av 
producent  

 fungera som ombud för nämnden, om inte uppgiften har ålagts en annan 
tjänsteinnehavare 

 fungera som förman för ledande läkare, ledande skötare, äldreomsorgschefen, 
socialservicechefen och bostadssekreterare 

 ingå anskaffnings- hyres- och övriga avtal och beslutar om försäljning, överlåtande, utbyte 
och avskrivning av lös egendom enligt stadsstyrelsens beslut 

 avger svar och redogörelser till Regionförvaltningsverket (AVI) och tillstånds- och 
tillsynsverket för social och hälsovård (VALVIRA) och hämtar dem till nämnden för 
kännedom 

 välja underställda tjänste- och befattningshavare 

 besluta om beviljandet av service och avgifter och godkänna betalningsförbindelser i de fall 
då de servicecentralernas chefer är förhindrade  

 besluta om tillstånd för bisyssla 

 besluta om förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande med stöd 
av 24 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare då flyttningen sker mellan 
servicecentralerna/enheter 

 besluta om prövningsbaserad tjänstledighet för högst 12 månader per gång och att bevilja, 
avbryta och återkalla lagstadgade tjänsteledigheter eller arbetsledighet, semestrar, 
utbildning, tjänsteresor för servicecentralernas chefer samt ledande skötare samt övriga 
ärenden som hör till personalförvaltningen i enlighet med förvaltningsstadgan 

 besluta om tillfällig omändring av tjänstebeteckning 

 besluta om hävning av anställningsförhållande under prövotid, uppsägning, hävning och 
rätt att anse anställningsförhållande hävt 

4 § Grundtrygghetsverkets ledningsgrupp 

 
Grundtrygghetsverket har en ledningsgrupp, vars ordförande är grundtrygghetsdirektören. 
Ledningsgruppens uppgift är att ansvara för ledning, koordinering och utveckling av verksamheten. Till 
ledningsgruppen hör servicecentralernas chefer samt ledande skötare. Grundtrygghetsnämnden utser 
därtill i samråd med fackföreningarna en representant samt en ersättare till ledningsgruppen. 
Grundtrygghetsdirektören har rätt att vid behov kalla in andra personer till ledningsgruppen. 
 
Till grundtrygghetsverket som lyder under grundtrygghetsnämnden hör hälsocentralen som ansvarar för 
hälsovårdstjänster, servicecentralen för äldreomsorgstjänster och servicecentralen för socialservicetjänster. 
Därtill hör till grundtrygghetsverket även administrations- och stödtjänster samt bostadsförvaltning. 

 

 

 

 



   

3 
 

5 § HÄLSOCENTRALEN 

 
Hälsocentralen ansvarar för: 

1. hälsofrämjande innefattande mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, 
barn- och ungas mottagningsverksamhet 

2. hälso- och sjukvård innefattande poliklinik och mottagningsverksamhet, 
bäddavdelningsvård, medicinsk rehabilitering samt specialsjukvård som 
köptjänst 

3. företagshälsovård 
4. mental- och rusvårdsarbete 
5. munhälsovård 
6. för verksamheten nödvändig stödservice 
7. patientombudsmannaverksamheten omfattande stadens 

hälsovårdsenheter 
 
Ledande läkarens uppgifter och beslutanderätt 
 

 leda, utveckla och övervaka resultatområdets verksamhet och ekonomi samt svara för 
uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av resultatområdets budget och andra planer 

 ansvara för servicecentralens samarbete med andra servicecentraler, förvaltningar och 
myndigheter 

 fungera som beredare för nämnden i de ärenden grundtrygghetsdirektören har överfört för 
beredning 

 delta som hälsovårdscentralens expert i grundtrygghetsnämndens sammanträden 

 föredra hälsocentralens ärenden i individsektionen 

 utföra övriga av nämnden och grundtrygghetsdirektören förordnade uppgifter samt sådana 
uppgifter som enligt sakens natur hör till ledande läkarens uppgifter 

 fungera som läkarnas, ansvariga tandläkarens och farmaceutens förman och besluta om 
placeringen av läkarna.  Svara för information i anslutning till folkhälsoarbetet 

 sköta samarbetet inom folkhälsoarbetet och specialsjukvården 

 delta i kliniskt motagningsarbete 

 bevilja frontveteranrehabilitering 

 besluta om ordnande av hälso- och sjukvård, om inte uppgiften har ålagts en annan 
tjänsteinnehavare samt ge anvisningar om detta till de andra läkarna inom ämbetsverket 

 besluta om tjänstledigheter, semestrar, utbildning, tjänsteresor för läkarna, ansvariga tandläkarens 
och farmaceuten samt övriga ärenden som hör till personalförvaltningen i enlighet med 
förvaltningsstadgan  

 besluta om forskningstillstånd gällande den egna servicecentralen 

 besluta om betalningsförbindelser till vårdplatser  

 för den egna servicecentralens del godkänna betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska 
konsekvenser, om inte godkännande av dem hör till grundtrygghetsdirektörens eller 
grundtrygghetsnämndens beslutanderätt 

 
Ledare läkares behörighetsvillkor: legitimerad specialläkare i allmän medicin eller annan lämplig 
specialisering (Lag och förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 559/94, 564/94) 
och tillräcklig ledarskapsförmåga.  Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera 
inhemska språket.  
 
Om det inte finns en ledande läkare i staden som ansvarar för primärvården i sin helhet sköts 
hälsocentralens administrativa uppgifter av grundtrygghetsdirektören och grundtrygghetsdirektören 
fungerar som förman för ansvarig tandläkare, företagshälsovården läkare och farmaceuten. De medicinska 
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uppgifterna sköts av en utnämnd ansvarsläkare medan en utnämnd tjänsteläkare handhar tjänsteärenden 
och övervakar den medicinska verksamheten. 
 
Ledande skötarens uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara för hälsocentralens vårdarbete 

 sköta samarbetet och ett jämlikt utvecklande av vårdarbetet inom respektive verksamhetsområden 

 fungera som koordinator och utvecklare av vårdarbetet och det hälsofrämjande arbetet inom hela 
grundtryggheten 

 bistå ledande läkaren i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens förverkligande samt 
sköta andra av ledande läkare delegerade uppgifter 

 rapporterar till ledande läkare ärenden angående vårdarbetet samt i övrigt göra nära samarbete 
med ledande läkare 

 bereda ärenden till grundtrygghetsnämnden 

 samarbeta med de parter som ordnar yrkesutbildning inom hälsovårdssektorn samt koordinera den 
verksamhet som ansluter sig till detta samt underteckna avtal i anslutning därtill 

 fungera som personaladministrativ förman för förmännen inom hälsofrämjande verksamhet, 
poliklinik och mottagningen, bäddavdelningen, arbetsplatshälsovården (om inte läkare) samt för 
mental- och missbrukarvårdsenheten samt för kanslisterna och besluta om tjänstledigheter, 
semestrar, utbildning, tjänsteresor för dessa samt övriga ärenden som hör till 
personalförvaltningen i enlighet med förvaltningsstadgan 

 välja underställda tjänste- och befattningsinnehavare för högst 12 månaders visstidsanställning 
inom ramen för godkänd budget 

 planera och utveckla vårdpersonalens hälso- och sjukvårdsutbildning i samarbete med 
servicecentralernas chefer och förmän 

 besluta om sänkning av eller befrielse från vårdavgifter inom hälsovården 

 besluta vid behov i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till serviceområdets övriga 
tjänsteinnehavare då tjänsteinnehavaren är förhindrad 

 ansvara för att statistik som hänför sig till hälsocentralen blir insamlad och rapporterad till 
vederbörlig instans 

 ansvarar för arkivering av dokument som hänför sig till hälsocentralen såsom det särskilt är 
bestämt 

 dataskyddsansvarig (Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 
159/2007 och Lag om elektroniska recept 61/2007) 

 avdelningens säkerhetsansvarig 
 följa med vårdarbetets utveckling och göra framställningar om detta till ledningsgruppen 

 utföra övriga av nämnden och grundtrygghetsdirektören förordnade uppgifter samt sådana 
uppgifter som enligt sakens natur hör till ledande skötaren 
 

Ledande skötarens behörighetsvillkor: magisters examen i hälsovetenskap eller högre yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) 
samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration och förvaltning och god ledarförmåga samt goda 
muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket.   
 
Då det inte finns en ledande läkare som har ett helhetsansvar för hälsocentralen deltar ledande skötare i 
grundtrygghetsnämndens möten. 
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Hälsofrämjande verksamhet 
 
Den hälsofrämjande verksamheten innefattar mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård 
samt barn- och ungdomsmottagning. 
 
Förmännen för den hälsofrämjande verksamheten, uppgifter och beslutanderätt 
 

 följa med verksamhetsområdets utveckling och göra framställningar om det till      
       ledande skötaren 

 delta i kliniskt arbete 

 bistå ledande skötare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens        
       förverkligande samt andra planer 

 besluta om vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till                       
personalförvaltningen hörande ärenden 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 

Uppgiften som förman inom hälsofrämjande verksamhet är en uppgift vid sidan om annan ordinarie tjänst 
och väljs bland dem som arbetar inom avdelningen. Uppgiften kan delas upp så att mödra- och 
barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården har en egen förman och barn- och 
ungdomsmottagningen har en egen förman.  
 
Poliklinik och mottagning 
 
Hälso- och sjukvården innefattar pkl och mottagningsverksamhet med läkar- och sjuk-
/hälsovårdarmottagningar 
 
Ansvariga sjukskötaren för mottagningen, uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara, leda, utveckla och övervaka verksamhetsområdets verksamhet 

 delta som sjukskötare i kliniskt arbete 

 bistå ledande skötare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens        
förverkligande samt andra planer 

 besluta om vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till personalförvaltningen 
hörande ärenden 

 välja korttidsvikarier (max 6 mån) till enheten inom ramen för godkänd budget 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 

Ansvariga skötarens behörighetsvillkor: yrkeshögskolaexamen som sjukskötare eller hälsovårdare eller 
motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i ledarskap och 
administration eller tidigare godkänd behörighet som avdelningsskötare och legitimitet enligt lag om 
yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994), tilläcklig erfarenhet av området samt goda muntliga 
och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket.  
 
Om det inte finns en ledande läkare som ansvarar för hela primärvården eller om poliklinik och mottagning 
sköts av annan serviceproducent än staden bör det finnas en utnämnd ansvarsläkare för poliklinik och 
mottagning samt en utnämnd ansvarsskötare. Dessutom bör det finnas en utnämnd tjänsteläkare.  
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Bäddavdelning 
 
Verksamhet innefattande kort- eller långvård, intervallvård samt medicinsk rehabilitering på 
primärvårdsnivå.  
 
Bäddavdelningens avdelningsskötares uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara, leda, utveckla och övervaka verksamhetsområdets verksamhet  

 bistå ledande skötare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens        
förverkligande samt andra planer 

 besluta om vårdpersonalens arbetsscheman och om personalens tjänstledigheter, utbildning, 
arbetsledigheter, semestrar samt övriga ärenden som ansluter sig till personalförvaltningen 

 välja korttidsvikarier (max 6 mån) till enheten inom ramen för godkänd budget 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 

Avdelningsskötarens behörighetsvillkor:  yrkeshögskoleexamen som sjukskötare eller hälsovårdare eller 
motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i ledarskap och 
administration eller tidigare godkänd  behörighet som avdelningsskötare och legitimitet enligt lag om 
yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994), tilläcklig erfarenhet av området samt goda muntliga 
och skriftliga kunskaper i vardera inhemska språk.  
 
Företagshälsovård 
 
Företagshälsovården säljer företagshälsovårdstjänster åt staden och företag. 
 
Förmannen för företagshälsovården, uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara, leda, utveckla och övervaka verksamhetsområdets vårdarbete 

 delta i kliniskt arbete 

 bistå ledande skötare eller ledande läkare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens 
förverkligande samt andra planer 

 besluta om vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till                       
 personalförvaltningen hörande ärenden 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 
Uppgiften som förman inom företagshälsovården är en uppgift vid sidan om annan ordinarie tjänst och 
väljs bland dem som jobbar inom avdelningen. Företagsläkaren ansvarar för företagshälsovårdens 
medicinska arbete och utveckling och rapporterar till ledande läkare.  
 
Mental- och missbrukarvårds enhet 
 
Hälsocentralens mental- och missbrukarvårdsenhet innefattar alkohol- och drogarbete, mentalvårdsarbete 
samt dagcenterverksamhet.  
 
Förmannen för mental- och missbrukarvårdsenheten, uppgifter och beslutanderätt 
 

 följa med verksamhetsområdets utveckling i samråd med övriga experter inom mental- och 
rusvårdsenheter och göra framställningar om det till ledande skötaren 

 delta i kliniskt arbete 
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 bistå ledande skötare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens        
förverkligande samt andra planer 

  besluta om vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till                       
personalförvaltningen hörande ärenden 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 
Uppgiften som förman inom mentalvårds- och drogarbetet är en uppgift vid sidan om annan ordinarie 
tjänst och väljs bland dem som jobbar inom avdelningen.  
 
Munhälsovård 
 
Uppgiften är att ordna tandvårdsservice för befolkningen. 
 
Ansvariga tandläkarens uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara, leda, utveckla och övervaka verksamhetsområdets vårdarbete 

 delta i kliniskt arbete 

 bistå ledande läkare i uppgörande av budget och uppföljningen av budgetens        
förverkligande samt andra planer 

 besluta om vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till                       
personalförvaltningen hörande ärenden 

 välja korttidsvikarier (max 6 mån) till enheten inom ramen för godkänd budget 

 göra framställningar om resultatområdets anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvarig 
 
Ansvariga tandläkarens behörighetsvillkor är legitimerad tandläkarbehörighet och legitimitet enligt lag om 
yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration och 
förvaltning och god ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket.   
 
Stödtjänster och specialsjukvård 
 
Till stödtjänster räknas apotekstjänster samt specialsjukvårdens tjänster. 
Ledande läkaren ansvarar för apotekstjänster och övervakar specialsjukvården. 
 
LEDNINGSGRUPP 
 
I hälsocentralen fungerar en ledningsgrupp som leds av ledande läkaren. Till ledningsgruppen hör ledande 
skötaren samt förmännen för den hälsofrämjande verksamheten, pkl. och mottagningen, bäddavdelningen, 
företagshälsovården, mental- och missbrukarvårdsenheten samt munhälsovård. Om det inte finns en 
ledande läkare i staden som ansvarar för primärvården i sin helhet leder grundtrygghetsdirektören 
ledningsgruppen eller delegerar detta till ledande skötare. Då hör även den utnämnda ansvarsläkaren för 
pkl och läkarmottagningen till ledningsgruppen. 
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6 § SERVICECENTRALEN FÖR ÄLDREOMSORGSTJÄNSTER  
 
Servicecentralen för äldreomsorgstjänster ansvarar för 
 

1. till äldre riktade förebyggande tjänster, till vilka hör 
servicehandledning och utredning av servicebehov, stödtjänster, 
närståendevårdens helhet, minnesrådgivning och minnesskötares 
mottagning, välmåendeträffar och hälsogranskningar, kartläggning av 
behov av hjälpmedel, motionsrådgivning och övriga fysioterapitjänster 
samt tjänster för veteraner. 

2. för öppenvård till vilken hör rehabiliterande dagverksamhet, 
hygienservice, effektiverad hemrehabilitering och hemvård. 
Hemvården innefattar hemservice och hemsjukvård. 

3. för serviceboende, till vilket hör stadens egen organiserade resurserat 
serviceboende och som köptjänst anskaffad resurserat serviceboende 
 

Servicecentralen för äldreomsorgstjänster ger vid alla skeden av servicen handledning och rådgivning om 
klientavgifter och ansökan av sociala förmåner 
 
Äldreomsorgschef, uppgifter och beslutanderätt 
 

 leda, utveckla och övervaka servicecentralens verksamhet  

 sköta och svara för uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av resultatområdets 
budget och andra planer 

 svara för servicecentralens samarbete med andra servicecentraler, förvaltningar och 
myndigheter 

 fungera som beredare för nämnden i de ärenden grundtrygghetsdirektören har överfört för 
beredning 

 delta som expert gällande servicecentralen för äldrevårdstjänster i grundtrygghetsnämndens 
sammanträden 

 föredra servicecentralens ärenden i individsektionen 

 fungera som förman för servicehandledare, minnes- och hälsovårdare, fysioterapeut, 
förmannen för öppenvård och förmannen för serviceboende samt för kanslipersonal  

 för den egna servicecentralens del godkänna betalningsförbindelser och avtal som har 
ekonomiska konsekvenser, om inte godkännande av dem hör till grundtrygghetsdirektörens 
eller grundtrygghetsnämndens beslutanderätt 

 utföra övriga av nämnden och grundtrygghetsdirektören förordnade uppgifter samt sådana 
uppgifter som enligt sakens natur hör till äldrevårdschefen.  

 ansvarar för köptjänster och konkurrensutsättning av dessa, samt för dem till nämnden för 
beslut att påbörja konkurresutsättning, fastställande av kriterier samt det slutliga valet av 
producent  

 ansvara för kvalitetskontroll av egna serviceboendeenheter samt köptjänster 

 ansvara för att statistik som hänför sig till äldrevårdscentralen blir insamlad och rapporterad 
till vederbörlig instans 

 dataskyddsansvarig (Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården 159/2007 och Lag om elektroniska recept 61/2007) 

 ansvarar för arkivering av dokument som hänför sig till äldrevårdscentralen såsom det 
särskilt är bestämt 

 avdelningens säkerhetsansvarig 

 välja underställda tjänste- och befattningsinnehavare för högst 12 månaders 
visstidsanställning inom ramen för godkänd budget 
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 besluta om tjänst-/arbetsledigheter, semestrar, utbildning, tjänsteresor för servicecentralens 
förmän samt övriga ärenden som hör till personalförvaltningen i enlighet med 
förvaltningsstadgan 

 besluta om användningen av utbildningsanslagen för servicecentralens personal 

 besluta om forskningstillstånd gällande den egna servicecentralen 

 besluta om stöd för närståendevård i enlighet med fastställda direktiv 

 besluta vid behov i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till serviceområdets 
övriga tjänsteinnehavare då tjänsteinnehavaren är förhindrad 

 göra kontrakten för närståendevård 

 göra servicebeslut och betalningsförbindelse för veterantjänster 

 besluta om beviljandet av service och serviceavgifter i de fall då nedan nämnda 
tjänsteinnehavare är förhindrad 

 besluta om sänkning av eller befrielse från vårdavgifter inom äldreomsorgen 
 
Behörighetsvillkor för äldreomsorgschef: magisters examen i hälsovetenskap eller högre högskoleexamen i 
vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller högre yrkeshögskole-
examen inom social- eller hälsovård och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården 
(559/1994) eller socialvården (817/2015) samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration och förvaltning 
och god ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket.   
 
Förebyggande tjänster 
 
I förebyggande tjänster ingår servicehandledning och karläggning av servicebehovet, stödtjänster 
(trygghetsalarm, mat-, transport- och butikstjänster), närståendevårdens helhet, minnesrådgivning och 
minnesskötares mottagning, välfärdsträffar och hälsogranskningar, karläggning av behov av hjälpmedel, 
motionsrådgivning och övriga fysioterapitjänster samt tjänster för veteraner. 
 
Servicehandledare, uppgifter och beslutanderätt 
 

 ansvara för klienternas servicerådgivning, kartläggning av servicebehovet och samordning 
av tjänster  

 bereda och besluta om beviljande av stödtjänster inom äldreomsorgen (färdtjänst, 
trygghetstelefon, hygien-, lunch- och butikservice, klubb- och dagverksamhet) och om 
avgifter för dem i enlighet med fastställda direktiv 

 verka som föredragare och sekreterare i SAS-gruppen 

 bereda beslut angående närståendevård enligt fastslagna kriterier 

 planera korttidsvård samt göra beslut och betalningsbeslut angående korttidsvård 

 ansvara för verksamhetsstatistik 
 
Serviceledarens behörighetsvillkor: utbildning på yrkeshögskolenivå inom social eller hälsovården eller 
motsvarande tidigare examen på institutnivå och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom 
hälsovården (559/1994) eller socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
vartdera inhemska språket. 
 
Öppenvård  
 
Öppenvården omfattar hemvård (sammanslagen områdesbunden hemservice och hemsjukvård), Holken 
samt effektiverad hemrehabilitering, rehabiliterande dagverksamhet och hygienservice.  Klubbverksamhet 
ordnas i Holken. Öppenvården leds av öppenvårdens förman.  
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Förman för öppenvård, uppgifter och beslutanderätt 
 

 leda, utveckla, övervaka och ansvara för den egna verksamheten  

 sköta och ansvara för uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av det egna 
verksamhetsområdets budget och andra planer 

 ansvara för klientdokumentation och uppgörande av service- och vårdplaner 

 ansvara för uppgörande av förbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

 ansvara för verksamhetsstatistik 

 besluta om kortvariga vikarier för högst 6 månader och personalens arbetsscheman, utbildning, 
arbetsledigheter, semestrar samt övriga ärenden som ansluter sig till personalförvaltningen inom 
ramen för äldrevårdschefens delegering 

 besluta om verksamhetsområdets anskaffningar 

 besluta om beviljandet av hemvårdsservice och klubbverksamhet i Holken samt om serviceavgifter i 
enlighet med fastställda direktiv 

 fungera som huvudanvändare för Mediatri inom servicecentralen för äldrevårdstjänster 

 ansvara för egenkontroll i öppenvården 

 fungera som enhetens säkerhetsansvariga 
 
Behörighetsvillkor för förmannen för öppenvård: magisters examen i hälsovetenskap eller högre 
högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller högre 
yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom 
hälsovården (559/1994) eller socialvården (817/2015) samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration 
och förvaltning och god ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska 
språket.   
 
Ansvariga skötaren för hemvården, uppgifter: 
 

 leda, utveckla, övervaka och ansvara över hemvårdens vårdarbete  

 följa med hemvårdens utveckling och göra framställningar om det till förmannen för öppenvård 

 ansvara för klientdokumentation och uppgörande av service-, vård- och klientplaner 

 delta som sjukskötare i kliniskt arbete vid behov 

 bistå förmannen för öppenvård i uppgörandet av budgeten samt sörja för uppföljningen av 
hemvårdens budget 

 planera vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till personalförvaltningen hörande 
ärenden 

 göra framställningar om hemvårdens anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvariga 
 
Ansvariga skötarens behörighetsvillkor: utbildning på yrkeshögskolenivå inom social eller hälsovården eller 
motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i ledarskap och 
administration och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) eller 
socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket. 
 
Ansvariga skötaren för hemrehabilitering, uppgifter 
 

 leda, utveckla, övervaka och ansvara över hemrehabiliteringens verksamhet 

 följa med hemrehabiliteringens utveckling och göra framställningar om det till förmannen för 
öppenvård 

 ansvara för klientdokumentation och uppgörande av service-, vård- och klientplaner 

 delta i kliniskt arbete  
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 bistå förmannen för öppenvård i uppgörandet av budgeten samt sörja för uppföljningen av 
hemrehabiliteringens budget 

 planera vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till personalförvaltningen hörande 
ärenden 

 göra framställningar om hemrehabiliteringens anskaffningar 

 fungerar som enhetens säkerhetsansvariga 
 
Ansvariga skötarens behörighetsvillkor: utbildning på yrkeshögskolenivå inom social eller hälsovården eller 
motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i ledarskap och 
administration och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) eller 
socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket. 
 
Ansvariga handledaren i dagcentralen, uppgifter 
 

 leda, utveckla och övervaka dagcentralens verksamhet  

 följa med dagcentralens utveckling och göra framställningar om det till förmannen för stödtjänster 

 delta som handledare i praktiskt arbete 

 planera personalens arbetsscheman, semestrar och övriga till personalförvaltningen hörande 
ärenden 

 ansvara för klientdokumentation och uppgörande av serviceplaner 

 göra framställningar om dagcentralens anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvariga 
 
Ansvariga handledarens behörighetsvillkor: utbildning på yrkeshögskolenivå inom social eller hälsovården 
eller motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i ledarskap och 
administration och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) eller 
socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket. 
 
Serviceboende 
 
Serviceboende finns ordnat både som stadens egen verksamhet och som köptjänst. För eget serviceboende 
och köptjänster av serviceboende ansvarar förman för serviceboende.  
 
Förman för serviceboende, uppgifter och beslutanderätt 
 

 leda, utveckla, övervaka och ansvara för den egna verksamheten  

 sköta och svara för uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av det egna 
verksamhetsområdets budget och andra planer 

 ansvara för uppgörande av förbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

 ansvara för verksamhetsstatistik 

 besluta om kortvariga vikarier för högst 6 månader och personalens arbetsscheman, utbildning, 
arbetsledigheter, semestrar samt övriga ärenden som ansluter sig till personalförvaltningen inom 
ramen för äldrevårdschefens delegering 

 besluta om verksamhetsområdets anskaffningar 

 granska vård- och serviceplan för boendeklienter inom egen regi och köptjänster 

 göra egenkontrollplaner och räddningsplaner för de egna serviceboendeenheter 

 granska egenkontrollplaner för köptjänster 

 göra servicebeslut med stöd av SAS-gruppens klientval  

 göra avgiftsbeslut för klienter inom serviceboende i enlighet med grundtrygghetsnämnden 
fastställda direktiv 

 fungera enhetens säkerhetsansvariga 
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Behörighetsvillkor för förmannen inom serviceboende: magisters examen i hälsovetenskap eller högre 
högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller högre 
yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom 
hälsovården (559/1994) eller socialvården (817/2015) samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration 
och förvaltning och god ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska 
språket.   
 
Ansvariga skötaren för serviceboendeenhet, uppgifter  
 

 följa med boendeenhets utveckling och göra framställningar om det till förmannen för 
serviceboende  

 leda, utveckla, övervaka och ansvara för boendeenhets vårdarbete  

 ansvara för klientdokumentation och uppgörande av service-, vård- och klientplaner 

 delta som sjukskötare i kliniskt arbete 

 hjälpa förmannen för serviceboende i uppgörandet av budgeten samt sörja för uppföljningen av 
serviceboendets budget 

 planera vårdpersonalens arbetsscheman, semestrar och övriga till personalförvaltningen hörande 
ärenden 

 göra framställningar om boendeenhetens anskaffningar 

 fungera som enhetens säkerhetsansvariga 
 
Serviceboendeenhetens ansvariga skötares behörighetsvillkor: utbildning på yrkeshögskolenivå inom social 
eller hälsovården eller motsvarande tidigare examen på institutnivå kompletterat med tilläggsutbildning i 
ledarskap och administration och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården 
(559/1994) eller socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska 
språket. 
 
Ledningsgrupp 
 
Vid avdelningen för äldreomsorgstjänster fungerar en ledningsgrupp som leds av äldreomsorgschefen. Till 
ledningsgruppen hör förutom äldreomsorgschefen även förmannen för öppenvård och förmannen för 
serviceboende.  
 
SAS-grupp  

 
SAS-gruppen behandlar bostadsansökningar, utreder äldre klientens behov av serviceboendeplats och gör 
beslut av klientens placering till hinderlös- eller serviceboende enligt Lag om stödjande av den äldre 
befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt Socialvårdslagen.   
 
Till SAS-gruppen hör servicehandledare, förmannen för öppenvård, förmannen för serviceboende samt 
bäddavdelningarnas avdelningsskötare.  SAS-gruppen sammankommer varannan vecka eller enligt 
överenskommelse. Som gruppens sekreterare fungerar servicehandledaren. 
 
Utvidgad SAS-grupp 
 
Utvidgad SAS-grupp till vilken hör förutom ovannämnda även äldreomsorgschef och representanter för 
köptjänstproducenter för serviceboende.  
 
Utvidgade SAS-gruppens uppgift är att ta upp samarbetsfrågor samt följa upp kvaliteten i serviceboendet. 
Gruppen sammankommer 2 gånger per år. 
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Träder i kraft 1.4.2018  
 
§ 7 SOCIALSERVICECENTRALEN 
 
Socialservicecentralen ansvarar för: 
 

1. tjänster för barn- och familjer innefattande barnskydd, service enligt 
socialvårdslagen, familjerättslig service samt 
familjecenterverksamhet, 

2. tjänster för vuxna innefattande vuxensocialarbete, beviljande av 
ekonomiskt stöd, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbete med 
flyktingar. Handikappservice innefattande institutions- och 
stödtjänster för utvecklingshämmade och personer med handikapp 
samt rus- och mentalvårdsservice enligt socialvårdslagen. 

 
Familjecentret Pikku-Lillan med öppen daghemsverksamhet samt gruppverksamhet, verkar som en del av 
det förebyggande arbetet med barn och familjer. Familjecentret har ett tätt samarbete med stadens övriga 
aktörer och intressenter. 
 
Under enheten service för barnfamiljer beviljas service utgående från socialvårdslagen. Under denna enhet 
arbetar också kommunens barnatillsyningsman. Övervakat umgänge mellan barn och föräldrar koordineras 
via service för barnfamiljer och sker i familjecentret Pikku-Lillans utrymmen. Kommunens lagstadgade 
adoptionsrådgivning handhas av Rädda Barnen.   
 
Barnskyddet består av öppenvårdens stödåtgärder, vård utom hemmet samt eftervård. 
 
Enheten vuxensocialarbete består av socialhandledning och rådgivning, initialbedömning av kontakt till 
socialvården och anmälningar, ekonomiskt stöd, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbete med flyktingar, 
handikappservice samt rus- och mentalvårdstjänster enligt socialvårdslagen och eftervårdstjänster för 
myndiga i samarbete med barnskyddet. 
 
LEDNINGSGRUPP 
 
Vid socialservicecentralen fungerar en ledningsgrupp som leds av socialservicechefen. Till ledningsgruppen 
hör ledande socialarbetaren, ansvariga socialarbetaren eller annan av socialservicechefen utnämnd 
ansvarsperson.  
 
Socialservicechefens uppgifter och beslutanderätt: 
 

 ansvara, leda, utveckla och övervaka servicecentralens verksamhet 

 fungera som förman för socialservicecentralens personal och kanslipersonal 

 sköta och svara för uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av resultatområdets budget 

och andra planer 

 ge utlåtanden som berör socialservicecentralens verksamhetsområde 

 underteckna servicecentralens brev och andra dokument om inte annat stadgats 

 svara för servicecentralens samarbete med andra servicecentraler, förvaltningar och myndigheter 
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 fungera som beredare för nämnden i de ärenden grundtrygghetsdirektören har överfört för 

beredning 

 delta som expert gällande socialservicecentralen vid grundtrygghetsnämndens sammanträden 

 fungera som föredragare och sekreterare i grundtrygghetsnämndens individsektion 

 för den egna servicecentralens del godkänna betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska 
konsekvenser, om inte godkännande av dem hör till grundtrygghetsdirektörens eller 
grundtrygghetsnämndens beslutanderätt 

 utföra övriga av nämnden och grundtrygghetsdirektören förordnade uppgifter samt sådana  
uppgifter som enligt sakens natur hör till socialservicechefen 

 ansvarar för köptjänster och konkurrensutsättning av dessa, samt för dem till nämnden för beslut 
att påbörja konkurresutsättning, fastställande av kriterier samt det slutliga valet av producent  

 ansvara för att statistik som hänför sig till socialservicecentralen blir insamlad och rapporterad till 
vederbörlig instans 

 dataskyddsansvarig (159/2007) 

 ansvarar för arkivering som hänför sig till socialservicecentralen såsom det särskilt är bestämt 

 besluta om köp av extern vård utom hemmet  

 välja underställda tjänste-och befattningsinnehavare för högst 12 månaders visstidsanställning 
inom ramen för godkänd budget 

 besluta om tjänstledigheter, semestrar, utbildning, tjänsteresor samt tjänsteförrättningsresor för 
servicecentralens personal samt övriga ärenden som hör till personalförvaltningen i enlighet med 
förvaltningsstadgan 

 besluta om forskningstillstånd gällande den egna servicecentralen 

 besluta vid behov i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till serviceområdets övriga 
tjänsteinnehavare då tjänsteinnehavaren är förhindrad 

 besluta om sänkning av eller befrielse från avgifter inom socialservicecentralen 

 besluta om förbud att hålla privat placerat barn i privathem 

 besluta om åtgärder i enlighet med barnskyddslagen (13.4.2007/417) var beslutanderätten är hos 

ledande tjänsteinnehavare  

 avdelningens säkerhetsansvariga 

 

Behörighetskrav för socialservicechef: högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts 

huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne 

(Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015) samt tilläggsutbildning i ledarskap, 

administration och förvaltning eller tillräcklig ledarförmåga. Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga 

kunskaper i vartdera inhemska språket. 

Uppgifter och beslutanderätt för den ledande socialarbetaren (enheten service för barnfamiljer och 
barnskydd): 
 

 ansvara för initialbedömningen av kontakt till socialvården och anmälningar gällande enheten 
service för barnfamiljer samt barnskyddet 

 leda, utveckla, övervaka och ansvara för verksamheten 

 bereda och handha uppföljningen av verksamhetsområdets budget och andra planer i samarbete 

med socialservicechefen  

 ansvara för uppgörande av betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

 besluta om serviceavgifter 

 besluta om klientavgifter 
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 ansvara för klientdokumentation och uppgörandet av service- och klientplaner 

 ansvara för, och bereda utlåtanden 

 ansvara för verksamhetsstatistik 

 besluta om tjänsteförrättningsresor för enhetens personal 

 delta vid behov i hembesök och klientpalavrer  

 besluta om åtgärder i enlighet med barnskyddslagen 13.4.2007/417 var beslutanderätten i enlighet 

med barnskyddslagen är hos ledande tjänsteinnehavare 

 handha av socialservicechefen delegerade arbetsuppgifter  

 utveckla det sektoröverskridande samarbetet 

 delta i socialservicecentralens ledningsgrupp 

 ansvara för och ge socialhandledning och rådgivning 

 besluta om kortvariga vikariat för högst 6 månader, och personalens arbetsscheman, utbildning, 
arbetsledigheter, semestrar samt övriga ärenden som ansluter sig till personalförvaltningen inom 
ramen för socialservicechefens delegering 

 ansvara för handhavandet av processen kring upphyrda lägenheter inom den egna enheten 

 enhetens säkerhetsansvariga 

 besluta vid behov i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till serviceområdets övriga 
tjänsteinnehavare då tjänsteinnehavaren är förhindrad 

 

Behörighetskrav för ledande socialarbetare: högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken 

fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett 

huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga. 

Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. 

Uppgifter och beslutanderätt för socialarbetaren inom enheten service för barnfamiljer: 
 

 utveckla, övervaka och ansvara för den egna verksamheten 

 delta i hembesök och klientpalavrer 

 ansvara för bedömning av servicebehovet i samarbete med enhetens socialhandledare 

 ansvara för klientdokumentation och uppgörandet av service- och klientplaner 

 göra tjänsteinnehavarbeslut gällande öppenvårdens stödåtgärder samt besluta om åtgärder i 

enlighet med barnskyddslagen (13.4.2007/417) där beslutanderätten är hos en socialarbetare 

 göra tjänsteinnehavarbeslut gällande service i enlighet med socialvårdslagen för barn som behöver 

särskilt stöd  

 handha uppgifter och besluta i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till 
barnskyddets socialarbetare då tjänsteinnehavaren är förhindrad 

 ansvara för uppgörande av betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

 bereda och handha uppföljningen av verksamhetsområdets budget och andra planer i samarbete 

med den ledande socialarbetaren eller socialserviceschefen  

 bereda utlåtanden i samarbete med ledande socialarbetaren 

 ansvara för verksamhetsstatistik 

 utveckla sektoröverskridande samarbete 

 delta i socialservicecentralens ledningsgrupp 

 ansvara för socialhandledning och rådgivning 

 ansvara för processen kring den egna enhetens upphyrda lägenheter 
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 besluta om serviceavgifter 

 besluta om klientavgifter och återkrav av förmåner 

 

Behörighetskrav för socialarbetare: högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts 

huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne 

(Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015). Arbetsuppgifterna förutsätter goda 

muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. 

Uppgifter och beslutanderätt för socialhandledaren inom enheten service för barnfamiljer: 
 

 ansvara för inskrivning av kontakt till socialvården och anmälningar 

 handha bedömningen av servicebehovet för klienter inom enheten service för barnfamiljer samt 

barnskydd 

 ansvara för inskrivning av bedömning av servicebehov 

 delta i hembesök och ge socialhandledning och rådgivning i familjer 

 dokumentera samt uppgöra klient-och serviceplaner 

 ansvara för öppenvårdens stödperson- och stödfamiljverksamhet 

 besluta om beviljandet av stödåtgärder inom öppenvården 

 utveckla det sektoröverskridande samarbete 

 handhar processen kring övervakat umgänge mellan barn och föräldrar 

 ansvara för och handha telefondejoureringen 

 handhar processen kring den egna enhetens upphyrda lägenheter 

 besluta om klientavgifter för öppenvårdens stödåtgärder 

 

Behörighetskrav för socialhandledare: lämplig yrkeshögskoleexamen (Lag om yrkesutbildade personer inom 

socialvården, 817/2015) samt goda kunskaper i finska eller svenska språket och tillfredsställande muntliga 

och skriftliga kunskaper i det andra språket 

Uppgifter och beslutanderätt för familjearbetare inom enheten service för barnfamiljer  
 

 uppgöra klient- och serviceplaner tillsammans med enhetens övriga personal 

 utföra familjearbete  

 bereda beslut, och besluta om beviljande av stödperson eller stödfamilj (tjänsteinnehavare): 

 delta i övervakat umgänge mellan barn och föräldrar 

 ansvara för egen klientdokumentation 

 handha telefondejourering 

 ge socialhandledning och rådgivning 

 

Behörighetskrav för familjearbetare: lämplig yrkeshögskoleexamen (Lag om yrkesutbildade personer inom 

socialvården, 817/2015 eller Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 559/1994) samt 

goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket och tillfredsställande muntliga och 

skriftliga kunskaper i det andra språket 
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Uppgifter och beslutanderätt för barnatillsyningsmannen: 

 

 fastställande av avtal gällande underhåll samt uppgöra avtal om boende, vårdnad om barn och 

umgängesrätt  

 faderskapsutredning  

 ansvara i samarbete med utnämnt arbetspar från socialservicecentralen för utredning av 

förhållanden till tingsrätten  

Behörighetsvillkor för uppgifterna som barnatillsyningsman: Uppgiften som barnatillsyningsman får enligt 
socialvårdslagen skötas av en socialarbetare eller en person som har någon annan för uppgiften lämplig 
högre högskoleexamen. Bestämmelserna i 1 mom. gäller också den till vars uppgifter hör att svara för 
beredningen av de avtal som avses i 8 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt eller i 8 § i 
lagen om underhåll för barn. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i bägge 
inhemska språken.  
 
Uppgifter och beslutanderätt för barnskyddets socialarbetare: 
 

 besluta om stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård 

 besluta om brådskande placering enligt barnskyddslagen 

 besluta om placering i familjevård eller anstaltsvård som stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård 

 bereda i enlighet med barnskyddslagen 13.4.2007/417 § 43 beslut gällande omhändertagande och 

placering i vård utom hemmet.  

 besluta om beviljande av eftervård och ansvara för uppgörandet av eftervårdsplan 

 besluta om serviceavgifter 

 besluta om klientavgifter 

 besluta om återkrav av förmåner 

 handha av den ledande socialarbetaren eller socialservicechefen delegerade arbetsuppgifter 

 dokumentera och uppgöra service- och klientplaner  

 ge socialhandledning och rådgivning 

 uppgöra betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

 bereda utlåtanden i samarbete med den ledande socialarbetaren 

 handha uppgifter och besluta i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till 
socialarbetaren inom enheten service för barnfamiljer då tjänsteinnehavaren är förhindrad 
 

Behörighetskrav för socialarbetare: högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts 

huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne 

(Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015). Arbetsuppgifterna förutsätter goda 

muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. 

 

Uppgifter och beslutanderätt för ansvariga socialarbetaren inom vuxensocialarbete: 

 

- ansvara för ledning, utveckling och övervakning av vuxensocialarbete 

- ansvara för socialhandledning och rådgivning 

- delta i hembesök och klientpalavrer 

- göra initialbedömning av anmälningar och kontakt till socialvården (yhteydenotto) 
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- ansvara för dokumentation av anmälan samt ansvara för bedömning av servicebehovet 

- ansvara för klientdokumentation och uppgörande av klientplaner 

- besluta om beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd i enlighet med lagen om 

utkomststöd 

- ansvara för ärenden gällande stöd för närståendevård samt bedömning av stöd för närståendevård 

gällande klienter underlydande socialservicecentralen 

- besluta om antagande av nya förmedlingsklienter  

- besluta om jämkning av klientavgifter gällande den egna enhetens verksamhet 

- ansvara för uppgörande av betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser 

- ansvara för, och bereda utlåtanden 

- ansvara för verksamhetsstatistik 

- utföra och besluta av socialservicechefen eller av grundtrygghetsdirektören förordnade uppgifter 

som berör den egna enheten då den egentliga tjänsteinnehavaren är förhindrad 

- besluta vid behov inom den egna enheten i ärenden som i denna verksamhetsstadga delegerats till 

serviceområdets övriga tjänsteinnehavare då tjänsteinnehavaren är förhindrad  

- bereda och ansvara för uppföljningen av verksamhetsområdets budget och andra planer i 

samarbete med socialservicechefen 

- delta i socialservicecentralens ledningsgrupp 

- delta i ledningsgruppen inom TYP och TE-centralen samt ansvara för denna helhet 

- utveckla det sektoröverskridande samarbetet 

- besluta om tjänsteförrättningsresor för enhetens personal 

- besluta om kortvariga vikariat för högst 6 månader och personalens arbetsscheman, utbildning, 

arbetsledigheter, semestrar samt övriga ärenden som ansluter sig till personalförvaltningen inom 

ramen för socialservicechefen delegering 

- enhetens säkerhetsansvarig 

 

      Behörighetskrav för ansvarig socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver 

vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete 

motsvarande ett huvudämne samt tillräcklig ledarförmåga (Lag om yrkesutbildade personer inom 

socialvården, 817/2015). Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de 

båda inhemska språken. 

 

 Uppgifter och beslutanderätt för handikappservicens socialarbetare: 

 

- utveckla handikappservicen och ansvara för den egna verksamheten 

- ge socialhandledning och rådgivning 

- deltar vid behov i bedömning av servicebehov för klienter med särskilt stöd 

- deltar vid behov i bedömning av servicebehov i samarbete med andra socialhandledare 

- ansvara för klientdokumentation och uppgörande av klientplaner  

- besluta om beviljandet av service i enlighet med handikappservicelagen och lagen om 

specialomsorger för utvecklingshämmade samt avgifterna för dessa i enlighet med av 

grundtrygghetsnämndens fastställda direktiv 

- besluta om klientärenden gällande närståendevård underlydande socialservicecentralen samt för 

bedömning av behovet av närståendevård 
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- ansvara för uppgörande av beslut, betalningsförbindelser och avtal som har ekonomiska 

konsekvenser 

- ansvara för egen verksamhetsstatistik 

- bereda och handha uppföljningen av verksamhetsområdets budget och andra planer i samarbete 

med enhetens ansvariga socialarbetare 

 

Behörighetskrav för socialarbetare inom vuxensocialarbete är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller 

utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete 

motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015). 

Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och 

tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket 

 

 

Uppgifter och beslutanderätt för socialhandledaren inom rehabiliterande arbetsverksamhet: 

 

- ansvara för den rehabiliterande arbetsverksamheten 

- ge socialhandledning och rådgivning 

- uppgör aktiveringsplaner 

- beslutar om rehabiliterande arbetsverksamhetens klientskap 

- bereder och beslutar om beviljandet av kompletterande utkomststöd för klienter inom 

rehabiliterande arbetsverksamhet 

- följer upp arbetscentraler där det sker rehabiliterande arbetsverksamhet 

- ansvara för uppföljning av processer kring den rehabiliterande arbetsverksamheten 

- delta i samarbetet med arbetsgrupperna samt fungera som arbetspar inom TYP och TE-centralen 

 

 Behörighetskrav för socialhandledare: lämplig yrkeshögskoleexamen (Lag om yrkesutbildade 

personer inom socialvården, 817/2015) samt goda kunskaper i finska eller svenska språket och 

tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket 

 

 Uppgifter och beslutanderätt för socialhandledare (1) inom vuxensocialarbete: 

 

- ansvara för rus- och mentalvårdsklienternas servicehelhet inom ramen för socialvårdslagen 

- ge socialhandledning och rådgivning 

- deltar i bedömning av servicebehov för enhetens klienter i samarbete med den ansvariga 

socialarbetaren eller socialhandledaren 

- ansvarar för bedömning av servicebehov för klienter inom det egna ansvarsområdet 

- bereder rus- och mentalvårdsklienternas beslut om service för de klienter som uppfyller kriterierna 

för socialvårdslagen (30.12.2014/1301) 3 § och beslutar enligt givna rättigheter om service för 

övriga rus- och mentalvårdsklienter 

- handhar myndiga barnskyddsklienters eftervård och gör beslut enligt eftervårdsplanen gällande  

beviljandet av medel för eget hushåll och för stödåtgärder 

- ansvara för klientdokumentation och uppgörande av klientplaner  

- ansvara för uppgörande av beslut, avtal och betalningsförbindelser som har ekonomiska 

konsekvenser  
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- bereda och handha uppföljningen av verksamhetsområdets budget och andra planer i samarbete 

med ansvariga socialarbetaren 

- ansvara för egen verksamhetsstatistik 

- utveckla det sektoröverskridande samarbete så att alkohol- och drogarbetet som utförs inom 

socialvåden planeras och genomförs så att det bildar en fungerande helhet med det övriga alkohol- 

och missbrukararbetet i kommunen 

- utveckla det sektoröverskridande samarbete så att mentalvårdsarbete som utförs inom 

socialvården planeras och genomförs så att det bildar en fungerande helhet med den övriga social-, 

hälso- och sjukvården 

 

Behörighetskrav för socialhandledare: lämplig yrkeshögskoleexamen (Lag om yrkesutbildade personer 

inom socialvården, 817/2015) samt goda kunskaper i finska eller svenska språket och tillfredsställande 

muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket  

 

 

 Uppgifter och beslutanderätt för socialhandledare (2) inom vuxensocialarbete: 

  

- ge socialhandledning och rådgivning 

- bereda och besluta om beviljandet av kompletterande utkomststöd 

- bereda beslut om beviljandet av förebyggande utkomststöd 

- beslutar och handhar ärenden i anknytning till förmedlingsklienter  

- deltar i bedömning av servicebehovet tillsammans med ansvariga socialarbetaren och andra 

socialhandledare 

- handhar helheten för invandrarverksamheten och uppföljandet av integreringsprocesser och 

integreringsplaner 

- uppgör aktiveringsplaner 

- deltar i TYP-arbetet och rehabiliterande arbetsverksamhet som representant för vuxensocialarbete 

- deltar i det sektoröverskridande samarbetet 

- handha processen kring upphyrda lägenheter inom den egna enheten 

 

Behörighetskrav för socialhandledare: lämplig yrkeshögskoleexamen (Lag om yrkesutbildade personer 

inom socialvården, 817/2015) samt goda kunskaper i finska eller svenska språket och tillfredsställande 

muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket  
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§ 8 Administration- och stödtjänster, bostadsförvaltning 

 

Grundtrygghetsdirektören leder verksamheten. Resultatområdet innefattar allmänna förvaltnings- och 

kanslitjänster samt bostadsförvaltning samt arkivering såsom det särskilt är bestämt 

 

Kanslifunktioner   

 

Grundtrygghetsdirektören ansvarar för verksamheten 

 

Bostadsförvaltning 

   

Bostadsförvaltningens sköter räntestödslån för byggande, grundförbättring och anskaffning av bostäder, 

övervakning av hyresgästvalen i statsbelånade hyresbostäder, rådgivning och handledning i 

bostadsärenden 

 

Bostadssekreterarens uppgifter och beslutanderätt 

 

 beviljande av lagstadgade räntestöd 

 fastställande av hyresgästval till statligt belånade hyresbostäder 

 val av hyresgäster 

 undertecknar hyresavtal för stadens upphyrda och ägda bostäder 

 rådgivning och handledning i bostadsfrågor 

 grundtrygghetsnämndens berednings, - sekreterar- och verkställighetsuppgifter samt 

färdigställande av individsektionens föredragningslista och verkställighet 

 
 


