
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ 

PÄÄTTÄMINEN 

JA  

RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA 

 

  



 

 

 

  Karviaisen voimassa olevan Hallintosäännön § 25 mukaan:  
 

  Kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän delegointisäännön, jossa   

  määritetään tarkemmin kunkin viranhaltijan päätösvalta sosiaali- ja    
  terveydenhuollon lainsäädännön mukaisissa yksilöasioissa sekä muissa kyseisen 
  viranhaltijan  tehtäviin kuuluvissa asioissa. 

 
  Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 7.4.2022  
  Kuntayhtymän johtajan § 15 päätöksen mukaiseksi.  
 
 

 Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen   
liittyvistä toimenpiteistä päättää kuntayhtymän alainen viranhaltija lakeja ja asetuksia 
noudattaen ja kuntayhtymän vahvistamien soveltamisohjeiden ja päätösten   
mukaisesti siten kuin tässä toimintaohjeessa ja erityispäätöksillä määrätään.   

 
Päätöksentekijän poissa ollessa ratkaisuvalta yksilöasioissa on hänen sijaisekseen 
kulloinkin nimetyllä varahenkilöllä. Mikäli sijaista ei ole määritelty, ratkaisuvalta on 
päätöksentekijän esimiehellä.   
 
 

  



 

 
TALOUS, HALLINTO JA HANKINTAYKSIKKÖ   

 

 Laatupäällikkö   
 

1.  antaa kuntayhtymää koskevat yksityisten sosiaali- tai terveyspalveluiden   
valvontaa koskevat lausunnot   

2.  antaa lausunnot yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen luvan- ja   
ilmoituksenvaraisista palveluista   

3.  päättää ilmoituksenvaraisten sosiaali- tai terveyspalvelujen merkitsemisestä   
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen rekisteriin 

4.  Päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä ja poistamisesta         
    Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sääntökirjan hyväksymiskriteereiden      
    mukaisesti palvelusetelituottajiksi  

 

 TERVEYSPALVELUT   
 

   Terveysjohtaja  
 

1.  päättää veteraanikuntoutuksesta,    
2.  antaa lausunnot palvelualueeltansa viranomaisten pyyntöihin (esim.   

Aluehallintovirasto, Valvira, Eduskunnan oikeusasiamies ja Hallinto-oikeus),   
3.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin terveydenhuollon potilaslain   

mukaisiin muistutuksiin ja muihin palautteisiin lääkäripalvelujen alueella   
4.  myöntää maksusitoumukset potilaan hoitoa ja kuntoutusta varten   
5.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla palvelualueellaan.   
 

 Lääkäripalvelut   
 

  Perhekeskuksen ylilääkäri   
 

1.  päättää lasten ja nuorten lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja apuvälineistä   
kuntoutustyöryhmän valmistelun perusteella.   

 

  Suun terveydenhuollon johtava hammaslääkäri   
 

1.  päättää suun terveydenhuollon asiakasmaksujen perimättä jättämisestä,   
2.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin terveydenhuollon potilaslain   

mukaisiin muistutuksiin, muihin palautteisiin ja potilasvakuutuskeskuksen   
selvityspyyntöihin hammaslääkäreiden osalta   

3.  myöntää erityistapauksissa maksusitoumukset yksityiseen hammashoitoon,   
4.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan   
 

Muut erityiset vastuualueet   
 

Kuntoutustyöryhmän lääkäri   
 

1.  päättää aikuisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta,   
2.  päättää kuntoutuksen osastonhoitajan ollessa estyneenä myös siihen   

liittyvistä apuvälineistä kuntoutustyöryhmän valmistelun perusteella.   

 

Virkasuhteessa oleva lääkäri   
 

1.  kuntayhtymän palveluksessa oleva virkasuhteinen lääkäri päättää   
rajoitustoimenpiteiden käytöstä erityishuollossa,   



2.  päättää asiakaskohtaisen maksusitoumuksen myöntämisestä   
erikoislääkäriostoihin.   

 

Tartuntatautilääkäri   
 

1.  kuntayhtymän virassa oleva tartuntatautilääkäri päättää yleisvaaralliseen   
tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön   
määräämisestä olemaan poissa ansiotyöstä, karanteeniin tai eristämisestä.   

 

Terveyspalvelukeskus   
 

Terveyspalvelupäällikkö    
 

1.  päättää asumispalvelujen myöntämisestä ostopalveluna SAS -työryhmän   
lausunnon perusteella,   

2.  päättää keskuksensa asiakasmaksujen alentamisesta ja tasamaksujen   
perimättä jättämisestä,   

3.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin terveydenhuollon potilaslain   
mukaisiin muistutuksiin ja muihin palautteisiin terveyspalvelukeskuksen   
alueella,   

4.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 
Osastonhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumispalvelut  

 
1.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

  luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   
 

Osastonhoitaja, kuntoutus   
 

1.  päättää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden myöntämisestä   
kuntoutustyöryhmän valmistelun perusteella,   

2.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Osastonhoitajat, vuodeosastot   
 

1.  päättävät pitkäaikaishoidon asiakkailta perittävistä, asiakkaan maksukyvyn   
mukaan määräytyvistä, maksuista,   

2.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Osastonhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut, avopalvelut   
 

1.  päättää mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kotiin vietävien   
palvelujen myöntämisestä,   

2.  päättää mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden laitosvieroituksen ja   
laitoskuntoutuksen ostopalvelujen myöntämisestä   

3.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Sosiaaliohjaaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumispalvelut   
 

1.  päättää asumispalvelujen myöntämisestä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille   
SAS -työryhmän lausunnon perusteella Perusturvakuntayhtymä Karviaisen   
omiin asumispalveluyksiköihin,   

2.  päättää asumispalvelusta asiakkailta perittävistä, asiakkaan maksukyvyn   
mukaan määräytyvistä, maksuista.   



 
SOSIAALIPALVELUT  
 

Palvelualueen johtaja   
 

1.  antaa lausunnot palvelualueeltansa viranomaisten pyyntöihin (esim.   
Aluehallintovirasto, Valvira, Eduskunnan oikeusasiamies ja Hallinto-oikeus),   

2.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla palvelualueellaan.   

 

Perhekeskus   
 

Perhekeskuspäällikkö  
  

1.  päättää asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä sekä   
takaisinperinnästä,   

2.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin sosiaalihuollon asiakaslain ja   
terveydenhuollon potilaslain mukaisiin muistutuksiin ja muihin palautteisiin   
perhekeskuksen alueella,   

3.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Osastonhoitaja terveysneuvontapalvelut   
 

1.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut    
 

1.  päättää lastensuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaisesta huostaanotosta ja   
sijaishuollosta,   

2.  päättää huostaanoton 43 §:n 2 momentin mukaisesta sijaishuoltopaikan   
muuttamisesta,   

3.  päättää lastensuojelulain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen   
tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaan ottamiseksi ja siihen liittyvän   
sijaishuollon järjestämiseksi,   

4.  päättää lastensuojelulain 47 §:n mukaisesti huostassa pidon lopettamisesta,   
5.  päättää lastensuojelulain 38 §:n 3 momentin mukaisen kiireellisen sijoituksen   

jatkamisesta,   
6.  päättää lastensuojelulain 72 §:n 2 momentin mukaisesta erityisen   

huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta,   
7.  päättää yhteydenpidon rajoittamisesta lastensuojelulain 63 §:n mukaisissa   

kiireellisissä tilanteissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän   
valmisteltua asian,   

8.  päättää lastensuojelulain 28 §:ssä tarkoitetusta lapsen tutkimusta koskevan   
hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle,   

9.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   
10. päättää lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksun alentamisesta,   

takaisinperinnästä tai perimättä jättämisestä.   
11. päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan   
 

Lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
   

1.  päättää virka-apupyynnön tekemisestä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan   
asemasta ja oikeuksista 22 §),   

2.  päättää suostumuksen antamisesta huostassa olevan lapsen   
passihakemukseen (PassiL 7 §),   



3.  päättää lastensuojelulain 38 §:n mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta,   
4.  päättää lastensuojelulain 39 §:n mukaisesta kiireellisen sijoituksen   

lakkaamisesta,   
5.  päättää yhteydenpidon rajoittamisesta lastensuojelulain 63 §:n mukaisesti   

kiireellisiin sijoituksiin liittyvissä tapauksissa tai tarvittaessa muissa   
kiireellisissä tilanteissa,   

6.  päättää lastensuojelulain 72 §:n 3 mukaisesta erityisen huolenpidon   
lopettamisesta,   

7.  ilmoittaa lastensuojelulain 25 §:n 4 momentin mukaisessa tilanteessa   
muutosta lapsen uudelle kotikunnalle tai 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulle   
asuinkunnalle,    

8.  päättää lastensuojelulain 34 §:n ja 36 §:n mukaisista avohuollon tukitoimista,   
9.  päättää lastensuojelulain 75 §:n mukaisesta jälkihuollosta alle 18-vuotiaiden,   

jälkihuoltoon oikeutettujen osalta,   
10. päättää asiakaslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti salassa pidettävien   

tietojen pyytämisestä rahalaitokselta,   
11. päättää lastensuojelulain 22 §:n mukaisesta hakemuksen tekemisestä   

edunvalvojan määräämiseksi huoltajan sijaiseksi,   
12. päättää lastensuojelun asiakkailta perittävistä, asiakkaan maksukyvyn   

mukaan määräytyvistä, maksuista    
13. päättää lapsen tulojen, saamisten ja korvausten perimisestä   

(lastensuojelulaki 19 §),   
14. päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä.   

 
Erityissosiaaliohjaaja  
   

1.  edustaa lasta lastensuojelulain 24 §:n 2 momentin mukaisissa asioissa   
lapsen edun turvaamiseksi,   

2.  päättää ehkäisevän toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä   
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän laatiman asiakassuunnitelman   
mukaisesti,   

3.  päättää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän laatiman   
asiakassuunnitelman mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta,   

4.  päättää huoltajuusjärjestelyn tuesta (lastensuojelulaki 32 §)   
5.  päättää lastensuojelun asiakkailta perittävistä, asiakkaan maksukyvyn   

mukaan määräytyvistä maksuista,    
6.  päättää lapsen tulojen, saamisten ja korvausten perimisestä   

(lastensuojelulaki 19 §).   
 

Sosiaaliohjaaja, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut   
 

1.  edustaa lasta lastensuojelulain 24 §:n 2 momentin mukaisissa asioissa   
lapsen edun turvaamiseksi,   

2.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista.   
 

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelulain mukaiset palvelut  
  

1. edustaa lasta lastensuojelulain 24 §:n 2 momentin mukaisissa asioissa   
lapsen edun turvaamiseksi   

 

Lastenvalvojana toimiva sosiaalityöntekijä   
 

1.  päättää isyyden/äitiyden selvittämisen uudelleen aloittamisesta/selvittämisen   
keskeyttämisestä.   

2.   päättää isyysasioiden / äitiysasioiden yhteydessä edunvalvojan ja/tai   
huoltajan hakemisesta lapselle 

3.   edustaa lasta tuomioistuimessa isyyden/äitiyden   
vahvistamisoikeudenkäynnissä    



4.   päättää lapsen elatussopimuksen ja koulutusavustussopimuksen   
vahvistamisesta    

5.   nostaa kanteen ja/tai toimii edustajana isyys- (ja elatus-) asiassa   
tuomioistuimessa isyyslain mukaisesti    

6.   päättää lapsen oikeusavun hakemisesta    
7.   päättää lapsen huoltoa ja elatusta koskevan sopimuksen vahvistamatta   

jättämisestä.   
8.  toimii käräjäoikeuden määräämänä täytäntöönpanosovittelijana   

 

Johtava terapeutti   
  

1.  antaa terveys- ja terapiapalveluiden yksilöasioita koskevat lausunnot,   
2.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   
3.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan   
 

Sosiaalipalvelukeskus   
 

Palvelupäällikkö, sosiaalipalvelut  
  

4.  päättää asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä sekä   
takaisinperinnästä,   

5.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin sosiaalipalvelukeskusta koskeviin   
sosiaalihuollon asiakaslain mukaisiin muistutuksiin ja muihin palautteisiin,   

6.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   

 

Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus   
 

1.  päättää asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä sekä   
takaisinperinnästä,   

2.  päättää toimeentulotukilain mukaisesta ehkäisevän ja täydentävän   
toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä,    

3.  päättää asiakaslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti salassa pidettävien   
tietojen pyytämisestä rahalaitokselta,    

4.  päättää lastensuojelulain mukaisista toimista täysi-ikäisten jälkihuollon   
asiakkaiden osalta,   

5.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   
6.  päättää kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä,   
7.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   

oikeuksista 22 §),   
8.  päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta   

(päihdehuoltolaki 12 §).  
9.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
     luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   
  

 

Vastaava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja   
sosiaalinen kuntoutus   
 

1.  päättää toimeentulotukilain mukaisesta ehkäisevän ja täydentävän   
toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä,   

2.  päättää lastensuojelulain mukaisista toimista täysi-ikäisten jälkihuollon   
asiakkaiden osalta,   

3.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   
4.  päättää kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä.   
5.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   

oikeuksista 22 §),   



 

 

 Sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 
 
  1.  päättää toimeentulotukilain mukaisesta ehkäisevän ja täydentävän   
        toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä,   

2.     päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   
3.     päättää kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä.   

 
Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut   
 

1.  päättää asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä sekä   
takaisinperinnästä,    

2.  päättää vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista   
annetun lain sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja   
tukitoimista annetun asetuksen mukaisten palvelujen myöntämisestä,    

3.  päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja   
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen mukaisten palvelujen   
myöntämisestä,   

4.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä   
5.  päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista   

     rajoitustoimenpiteistä (§ 42).  
6.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   
 7.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   

oikeuksista 22 §),   
 

  
Vastaava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut   
 

1.  päättää vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista   
annetun lain sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja   
tukitoimista annetun asetuksen mukaisten palvelujen myöntämisestä,    

2.  päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja   
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen mukaisten palvelujen   
myöntämisestä 

          3.  päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista   
             rajoitustoimenpiteistä (§ 42).  

4.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä.  
5.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   

oikeuksista 22 §),   
 

 
Erityissosiaaliohjaaja, vammaispalvelut   
 

1.  päättää vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista   
annetun lain sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja   
tukitoimista annetun asetuksen mukaisten palvelujen myöntämisestä, 

2. päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja    
    kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen mukaisten palvelujen 
    myöntämisestä, lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteitä (§ 42), 
3.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä.   

 

Johtava sosiaalityöntekijä, ikäihmisten sosiaalipalvelut   
 

1.  päättää asiakkaan asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä   
sekä takaisinperinnästä,   

2.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,   



3.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   
luovuttamisesta omalla toimialueellaan,   

4.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   
oikeuksista 22 §). 

5.  päättää tehostetun palveluasumisen myöntämisestä ikääntyneille 
 

Vastaava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä, ikäihmisten sosiaalipalvelut   
 

1.  päättää asiakkaalta perittävästä, asiakkaan maksukyvyn mukaan   
määräytyvistä maksuista ja tasamaksuista,   

2.  päättää tehostetun palveluasumisen myöntämisestä ikääntyneille  
3.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä.   
4.  päättää virka-apupyynnöstä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja   

oikeuksista 22 §) 
 

Veteraanineuvoja, ikäihmisten sosiaalipalvelut  (yhdistetään sos.ohj. as.ohj) 
 

1.  päättää asiakkaalta perittävästä, asiakkaan maksukyvyn mukaan   
määräytyvistä maksuista ja tasamaksuista,   

  2.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä,  
3.  päättää sotainvalidien ja veteraanien palveluista, pois lukien laitoskuntoutus .   

 

Sosiaaliohjaaja, ikäihmisten sosiaalipalvelut, asiakasohjaaja  
 

1.  päättää asiakkaalta perittävästä, asiakkaan maksukyvyn mukaan   
määräytyvistä maksuista ja tasamaksuista,   

2.  päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämisestä   
 

Kotiin annettavat palvelut   
 

Palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut   
 

1.  päättää asiakasmaksun alentamisesta, perimättä jättämisestä sekä   
takaisinperinnästä,   

2.  antaa vastauksen asiakkaiden antamiin sosiaalihuollon asiakaslain ja   
terveydenhuollon potilaslain mukaisiin muistutuksiin ja muihin palautteisiin   
kotiin annettavien palvelujen palvelukeskuksen alueella,   

3.  päättää kotiin vietävien palveluidenostopalvelujen myöntämisestä,    
4.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   
 

Kotihoidon osastonhoitajat   
 

1.  päättää kotona annettavista palveluista asiakkaalle,    
2.  päättää kotihoidon tukipalveluiden myöntämisestä kotihoidon asiakuudessa   
3.  päättää asiakkaalta perittävästä, asiakkaan maksukyvyn mukaan   

määräytyvistä maksuista ja tasamaksuista,    
4.  päättää asiakkaalle myönnettävästä palvelusetelistä kotiin annettaviin   

palveluihin,   
5.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja   

luovuttamisesta omalla toimialueellaan.   
 

Toivokodin osastonhoitaja   
 

1.  päättää asiakkaalta perittävästä, asiakkaan maksukyvyn mukaan   
määräytyvistä maksuista ja tasamaksuista,   

2.  päättää tietopyynnön kohteena olevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta   
omalla toimialueellaan.   


