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Nationalspråksnämnden
(5)

Välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen (11)

Välfärdsområdesfullmäktige (59)

Revisionsnämnden (7)

Områdesdelegationen

Ungdomsfullmäktige

Klientrådet

Äldrerådet

Rådet för personer med 
funktionsnedsättning

Välfärdområdes-
valnämnden (5) 

Samarbetsorganet

Välfärds- och
framtidsnämnden (9) 

Säkerhets- och
räddningsnämnden (9) 

Individsektionen (5)
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Socialdirektören

Chefsöverskötaren

Chefsöverläkaren
Vård och 
omsorg

Hälso- och 
sjukvårds-

tjänster

Familjernas
tjänster

Räddnings-
väsendet, 

beredskap och
säkerhet 

Organisatör

Verksamhetsområden

Koncerntjänster (verksamhetsområde)

Serviceområden

Ansvarsområden

Välfärdsområdesdirektören
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Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamhet 
Karleby

Mottagningsverksamhet i 
Lestijokidalen och Perho 

ådal

Munhälsovård

Munhälsovården i 
Karleby

Munhälsovården i 
Lestijokidalen och Perho 

ådal

Tand- och munsjukdomar 
och jouren

Jour- och sjukvårdstjänster

Samjouren, jour- och 
övervaknings-
avdelningen

Förstavården

Radiologi Patologi

Enheten för 
förebyggande av 

infektioner
Sjukhusapoteket

Instrumentvården Laboratoriet Nordlab

Somatik

Kvinnokliniken

Kirurgi och onkologi

Polikliniken för 
hudsjukdomar, öron-, 

näs-och halssjukdomar 
och ögonsjukdomar

Anestesi, operationer, 
intensiven och dialysen

Kardiologi och
avdelningarna för inre 

medicin och
lungsjukdomar

Serviceområdet för 
rehabilitering och neurologi

Neurologi

Rehabilitering för barn
och unga

Rehabilitering för 
vuxna/personer i 
arbetsför ålder

Rehabilitering för äldre

Fysiatri och
kronisk smärta

Hjälpmedelscentralen
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Vård och omsorg

Klienthandledning och
öppenvårdstjänster

Klienthandledning och
stödtjänster i hemmet

Närståendevård, 
familjevård och
dagverksamhet

Hemvård

Östra hemvården

Södra hemvården

Västra hemvården

Norra hemvården

Seniorboende, 
Kuusikumpu

Hemvården

i Perho ådal

Hemvården i 
Lestijokidalen

Hemvårdens center 
för verksamhets-

styrning

Serviceboende och
institutionsvård

Kannelma Iltarusko

Kotipirtti Jalmiina

Männistö Harjukoti

Hopijakumpu Leporanta

Lepola Tervakartano

Furuåsen

Fiona

Intervallvård och effektiverad
hemrehabilitering

Effektiverad
hemrehabilitering

Intervallvård
(Honkavire, Ventus 2,3 

+ Vaiho)

Allmänmedicinska sjukhustjänster
och geriatri

Allmänmedicinska
avdelningen Y1ALL och

geriatriska kompetenscentret

Allmänmedicinska
avdelningen Y0 och palliativa 

polikliniken

Allmänmedicinska
avdelningen och

hemsjukhuset, Kannus

Allmänmedicinska
avdelningen och

hemsjukhuset, Dunkars

Hemsjukhuset + nattpatrullen
Enheter för 
köptjänster
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Familjernas tjänster

Familjecenter-
tjänster

Socialservice för 
barnfamiljer

Barnskyddet

Psykologtjänster

Rådgivning, skol-
och studerande-

hälsovård

Elevhälsa  

Utvecklings-
polikliniken och sociala 

arbetet inom 
funktionshinderservice

Utvecklings-
polikliniken och

sakkunnigtjänster
inom specialomsorger

Sociala arbetet inom
funktionshinder-

servicen

Specialtjänster
för barn och

unga

Somatiska
sjukdomar hos barn

och unga

Mentalvårdstjänster
för barn och unga

Mentalvårdstjänster
och service för 

missbrukare

Vuxenpsykiatrisk
avdelningsvård

Vuxenpsykiatrisk
öppenvård

Boende- och
stödtjänster för 
personer som

genomgår
mentalvårds-
rehabilitering

Service vid
missbruk och
beroenden

Boendetjänster och 
verksamhet som ordnas 

dagtid

inom funktionshinderservice

Maria-Katarina Mesil grupphem

Pilventupa Mattilakoti

Runebergsgatans
gruppboende

Soldalens
boendetjänster och

verksamhet som 
ordnas dagtid

Pihlajatupa 
boendetjänster och

verksamhet som 
ordnas dagtid

Pesäpuu 
boendetjänster och

verksamhet som 
ordnas dagtidAamuruskos

boendetjänster och
verksamhet som 

ordnas dagtid Tallvinden

EKE-tuote och
Kaustby

verksamhetscenter

Verksamhets-
centret Kompassi

Lumikon-
kortteli

Öppenvårds-
teamet

Socialtjänster för 
vuxna

Vuxensocial-
arbetet

Specialtjänster

Hälsosocial-
arbetet och
socialjouren

Köptjänst-
enheterna
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Räddningsväsendet, beredskap och säkerhet

Räddningstjänster

Räddningsväsendet

Verksamhetsberedskap

Första insatsen

Förebyggande av olyckor Säkerhets- och
beredskapstjänster
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Koncerntjänster

Personaltjänster

Anställningsärenden

Resurscentralen och
rekrytering

Utbildningstjänster, 
kvalitet, säkerhet och

arbetshälsa

Sekreterar-, 
textbehandlings- och
översättningstjänster

Ekonomi- och
förvaltningstjänster

Informations-
hanterings- och

administrationstjänster

Ekonomi- och
statistikföringstjänster

Kommunikation och
marknadsföring Delaktighet och stöd för 

undersökning, utveckling
och innovation

Upphandlingstjänster
Logistiktjänster

Dataadministration

IT-tjänster

Programstöd

Lokaler och tekniska
tjänster

Lokaler och tekniska
tjänster

Matförsörjning
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Organisering och strategiskt ledarskap

Genomförandet av lagstadgad servicenivå och 
servicelöftet

Välfärds- och servicestrategi
Planering av produktion och ekonomi
Strategisk ekonomi och upphandling

Styrning och tillsyn av serviceproduktionen
Strategisk kommunikation

Samarbete, partnerskap, delaktighet och utveckling
Kunskapsledning

Strategisk personalledning
Intern kontroll och riskhantering

Välfärdsområdesdirektören
Välfärdsområdesstyrelsen 

föredragande
Koncerndirektören

Koncerntjänster

Verksamhetsområdet
för hälso- och

sjukvård

Verksamhetsområdet
för vård och omsorg

Familjernas 
tjänster

Räddningsväsendet, 
beredskap och

säkerhet

Koordination av 
sociala arbetet, 

vårdarbetet och det
medicinska arbetet

Stöd för 
undersökning, 
utveckling och

innovation
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