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Familje- och socialtjänster
Ánsvarsområdesdirektör

Tjänster för barn, ungdomar och familjer

Resultatenhetschef 

Social- och hälsovårdsdirektör

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Resultatenhetschef

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

Resultatenhetschef

Mentalvårds-, missbrukar- och boendetjänster

Resultatenhetschef

Tjänster för tidigt stöd

Serviceansvarig

Barnskydd

Serviceansvarig

Specialtjänster

Serviceansvarig

Vuxensocialarbete

Serviceansvarig

Multiprofessionella socialtjänster

Serviceansvarig

Boendetjänster

Serviceansvarig

Multiprofessionella expertjänster

Serviceansvarig

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Serviceansvarig

Boendetjänster

Serviceansvarig

Chefsläkare, 
vårdarbetsdirektör, 
socialarbetsdirektör

Rådgivningsbyråtjänster

Serviceansvarig

Funktionella tjänster

Serviceansvarig

Kompetenscentrumstjänster

Västra området: Ansvarig hälsovårdare

Mellersta området: Ansvarig hälsovårdare

Östra området: Ansvarig hälsovårdare     

Elev- och studerandevårdstjänster

Serviceansvarig

Ledande psykolog

Ledande kurator

Ansvariga hälsovårdare

Ledande socialarbetare

Ledande handledare

Ledande socialarbetare

Enhetschefer

Ledande socialarbetare

Ledande socialarbetare

Enhetschefer

Enhetschefer

Enhetschefer

Enhetschefer



Gemensamma hälsovårdstjänster (inkl. specialsjukvård)
Ansvarsområdesdirektör

Hälsostationstjänster
Resultatenhetschef

(Regional överläkare inom öppenvård)

Social- och hälsovårdsdirektör

Tjänster för medicinsk rehabilitering
Resultatenhetschef

Munhälsovården
Resultatenhetschef

(Munhälsovården, regional övertandläkare)

Hälsovårdscentralsjukhustjänster
Resultatenhetschef

Regional överläkare, gemensamma →

Östra området

Västra området
Fysioterapitjänster

Serviceansvarig

Hjälpmedelstjänster

Serviceansvarig

Västra området

Övriga terapitjänster

Serviceansvarig

Överläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Mellersta området

Överläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Regional överläkare för preventionen

Överläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Övertandläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Mellersta området

Överläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Regional biträdande övertandläkare 
inom tandreglering

Östra området

Övertandläkare

Serviceansvarig (vårdarbete)

Avdelning 1 (Sibbo)

Avdelningsskötare

Avdelning 2 (Borgå)

Avdelningsskötare

Avdelning 3 (Borgå)

Avdelningsskötare

Avdelning 4 (Borgå)

Avdelningsskötare

Avdelning 5 (Lovisa)

Avdelningsskötare

Geriatriska specialtjänster

Serviceansvarig

Regional 

utbildningsöverläkare

och lärvårdare

Chefsläkare, 
vårdarbetsdirektör, 
socialarbetsdirektör



Tjänster för äldre
Ansvarsområdesdirektör

Tjänster för boende hemma

Resultatenhetschef

Klienthandledning och förebyggande åtgärder

bl.a. enhetschefer

Social- och hälsovårdsdirektör

Hemvårdstjänster

Resultatenhetschef

Boendetjänster

Resultatenhetschef

Hemvård, region 1

Ansvarig för regionala tjänster

Hemvård, region 2

Ansvarig för regionala tjänster

Serviceboende och familjevård

Serviceansvarig

Intensifierat serviceboende

Serviceansvarig

Hemvård, region 3

Ansvarig för regionala tjänster

Chefsläkare, 
vårdarbetsdirektör, 
socialarbetsdirektör



Personaltjänster
Personaldirektör

Digitala tjänster
Digital direktör

Kommunikations-

tjänster
Kommunikationsdirektör

Förvaltningstjänster
Förvaltningsdirektör

Ekonomitjänster
Ekonomidirektör

Utvecklingsenheten
Utvecklingsdirektör

• Sektionerande tjänster 

• Anställningstjänster

• Rekryteringstjänster

• Personalutvecklingstjänster

• Arbetarskyddstjänster

• Arbetshälsotjänster

• Personalenheten

• Datahantering

• Datasäkerhet

• Data- arkitektur

• Digital upphandling

• Driftstjänster

• Systemutveckling

• Ledning med information

• Tekniktjänster

• Säkerhetsteknik

• Intern kommunikation

• Extern kommunikation 

• Kommunikation för 

marknadsföring (arbete för 

varumärke) 

• Kriskommunikation

• Kommunikationssystem

• Juridiska stödtjänster

• Upphandlingstjänster

• Dokumentförvaltning och 

arkivering

• Demokrati- och 

valtjänster

• Näringsförsörjning, 

anstaltsskötsel och 

logistik 

• Fastighetstjänster

• Sekreterartjänster

• Dataskydd

• Ekonomiplanering

• Finansiering

• Fakturering

• Controller-tjänster

• Ekonomiexpertstöd

• Bokföring

• Riskanalys

• Produktifiering

• Försäkringar

• Förmedlingskonton, 

kassatjänster

• Forskning, utveckling, 

utbildning, innovation och 

undervisning

• Välbefinnande och hälsa

• Delaktighet

• Tillsyn och kvalitet

• Klient- och patientsäkerhet 

• Projekt

• Gemensam klienthandledning

Välfärdsområdesdirektör

Koncern- och strategitjänster



3.6.2022

Etunimi Sukunimi

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Chefsläkare Vårdarbetsdirektör Socialarbetsdirektör

• Chefsläkaren är en ledande 

tjänsteinnehavare för hälso- och sjukvård 

samt medicinsk vård (hälso- och 

sjukvårdslagen 57§)

• Professionell ledning och utveckling av 

uppgifter inom såväl hälso- och sjukvården 

som den medicinska sektorn i 

välfärdsområdet samt samarbete med 

specialsjukvården.

• Chefsläkaren verkar som medicinsk expert 

inom välfärdsområdet och har ansvaret för 

att tjänsterna för hälso- och sjukvård 

verkställs enhetligt och lagenligt inom 

välfärdsområdet. 

• Vårdarbetsdirektören är ledande 

tjänsteinnehavare för vårdarbetet inom 

välfärdsområdet.

• Professionell ledning och utveckling av 

uppgifterna inom vårdarbetet i Östra Nylands 

välfärdsområde.

• Vårdarbetsdirektören verkar som vårdexpert 

och har ansvaret för att tjänsterna verkställs 

enhetligt och lagenligt inom välfärdsområdet.

• Socialarbetsdirektören är ledande 

tjänsteinnehavare för socialarbetet inom 

välfärdsområdet.

• Professionell ledning och utveckling av 

uppgifter under socialvårdslagen (SvL 1301/ 

2014), i Östra Nylands välfärdsområde.

• Direktören för socialarbetet verkar som 

områdets expert i socialvårdsarbete och har 

ansvaret för att tjänsterna verkställs enhetligt 

och lagenligt inom välfärdsområdet.

Professiojohtajien

tehtävänä on

• johtaa palvelujen 

integroitumista 

asiakaslähtöisiksi ja 

laadukkaiksi 

kokonaisuuksiksi

• johtaa ammatillista 

osaamista ja 

kehittymistä

• toimia tutkimuksen, 

kehittämisen ja 

innovaatiotoiminnan 

kärjessä 

hyvinvointialueella



Familje- och 
socialtjänster

Ansvarsområdesdirektör

Gemensamma 
hälsovårdstjänster

(inkl. 
specialsjukvård)

Ansvarsområdesdirektör

Tjänster för 
äldre

Ansvarsområdesdirektör

Räddnings-
sektorns 
ledning
Ansvars-

områdeschef

Risk-
hantering

Ansvars-
områdeschef

Räddnings-
verksamhet

Ansvars-
områdeschef

Akutvård
Ansvars-

områdeschef

Beredskap och säkerhet

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesstyrelsen

Nämnden för ordnande av tjänster Välfärdsområdesdirektör

Revisionsnämnden

Äldrerådet

Ungdomsfullmäktige

Rådet för personer med 

funktionsnedsättning

Nationalspråksnämnden

Områdesvalnämnden

Nämnden för utveckling och samarbete

Nämnden för beredskap och säkerhet

Individsektionen

Social- och hälsovårdsdirektör Räddningsdirektör

Koncern- och 

strategitjänster

Tjänster för barn, 
ungdomar och familjer

Resultatenhetschef

Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning

Resultatenhetschef

Sociala tjänster

för personer i arbetsför ålder

Resultatenhetschef

Mentalvårds- och 
missbrukartjänster

Resultatenhetschef

Hälsostationstjänster

Resultatenhetschef

Munhälsovården

Resultatenhetschef

Hälsovårdscentralsjukhus

Resultatenhetschef

Medicinsk rehabilitering

Resultatenhetschef

Tjänster för boende 
hemma

Resultatenhetschef

Boendetjänster 
Resultatenhetschef

chefsläkare, 
vårdarbets-

direktör 
socialarbets-

direktör 

Hemvårdtjänster 
Resultatenhetschef




