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1. Yleistä 
 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 27§:n mukaisesti    
eräiden viranhaltijoiden päätösvallasta ja muusta päätösvallasta päätetään toimintasäännössä. 

Yhtymähallitus päättää toimintasäännöstä. Toimintasääntö sisältää yhtymähallituksen antamat 
tarkemmat määräykset toiminnan järjestämisestä ja sisällöstä sekä viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Toimintasääntöä tarkistetaan tarvittaessa. 
Kuntayhtymän johtaja vastaa tämän toimintasäännön ajanmukaisuudesta. 
 
Yhtymähallitus käsittelee sille hallintosäännön 20 §:n 31. kohdan nojalla kuuluvat asiat mukaan 
lukien yksilöasiat.  

 

2. Palvelualueiden tehtäväsisällöt 

 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueet: 

- aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältää aikuissosiaalityön sekä päihde- ja 
mielenterveyspalvelut. 

-lapsi- ja perhepalvelut sisältää kasvatus- ja perheneuvonnan, perheoikeudelliset palvelut, 

lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja 

varhaisen tuen. 

-vammaispalvelut sisältää vammaispalvelulain ja kehitysvammahuoltolain 

mukaiset avopalvelut sekä asumis- ja laitospalvelut. 

 Terveydenhuollon avopalveluiden tehtäväalueet: 

-avoterveydenhoidon palvelut, joka sisältää lääkärin vastaanottopalvelut, terveyden 
edistämisen palvelut, fysioterapiapalvelut ja  

 -suun terveydenhuolto 

-erityispalvelut, joka sisältää psykiatrisen työryhmän, psykologipalvelut, puheterapian ja 
kuntoutussuunnittelun 

 Koti-, sairaala- ja hoitopalveluiden tehtäväalueet: 

-sairaalapalvelut, joka sisältää terveyskeskussairaala osastot Harjavalta ja Eurajoki ja 
kotisairaalat 

-kotona asumista tukevat palvelut, joka sisältää ikääntyneiden palveluohjauksen ja 
neuvontapalvelut, kotihoidon palvelut (ml. kotisairaanhoito) ja tavallisen palveluasumisen 
sekä omaishoidon tuen 

-asumispalvelut, joka sisältää intervallihoidon, tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja 
ikääntyneiden perhehoidon palvelut 



4 
 

Hallintosäännön mukaan tehtäväalueilla toimii tarvittava määrä yksiköitä. Kuntayhtymän 
johtaja päättää yksiköt palvelualuejohtajia kuultuaan.  

Hallinto- ja tukipalveluiden tehtävät: 

Hallinto- ja tukipalvelut sisältää toimistopalvelut, ict-palvelut, teknisen huollon ja varaston 
palvelut, siivouspalvelut ja ruokahuollon palvelut. 

 

3. Johtoryhmä 
 

 Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja, palvelualuejohtajat ja johtava hoitaja.  
 
 Johtoryhmään voidaan kutsua tarvittaessa myös muita palvelualueiden ja yksiköiden 

esimiehiä tai muita asiantuntijoita. Johtoryhmä voi pitää lisäksi työkokouksia tarpeen 
mukaan.  

   
Johtoryhmän tehtävänä on: 

 koordinoida kuntayhtymän toimintaa ja toiminnan suunnittelua sekä vastata 
ydintehtävien ja tukipalveluiden ohjauksesta ja yhteensovittamisesta 

 valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio kuntayhtymän päättäville elimille  

 tehdä yhteistyötä yhtymähallituksen asioiden valmistelussa 

 seurata tavoitteiden toteuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta 
Kuntayhtymän luottamushenkilöhallinnolle 

 visioida ja tehdä esityksiä sekä aloitteita toiminnan kehittämiseksi 

 edistää kuntayhtymän sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa 

 tehdä yhteistyötä työn vaativuuden arvioinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä 

 seurata henkilöstöhallinnon kehittämistä ja tehdä sitä koskevia aloitteita 

 määritellä henkilöstön osaamisen kehittämisalueet 

 valmistella ja seurata kuntayhtymän tutkimus- ja kehittämistoimintaa  

 varmistaa kuntayhtymän sisäinen tiedonkulku 
  

Johtoryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii kuntayhtymän johtaja. Johtoryhmän kokoukset 
järjestetään vuosikellon mukaisesti n. kerran kuukaudessa ja niistä pidetään pöytäkirjaa. 
Henkilöstöjärjestöt nimeävät keskuudestaan edustajan johtoryhmään. 
 

Palvelualueiden johtoryhmät kokoontuvat palvelualuejohtajan määrittämällä tavalla ja kutsusta.  

 

4. Hoitotyön vastuualueen määrittely 
 

Hoitotyöllä tarkoitetaan sitä työtä, jota hoitohenkilökunta tekee eri palvelualueilla lääkärin välittömästä 

valvonnasta riippumatta koulutuksensa ja asiantuntemuksensa puitteissa osana henkilön terveyden- ja 

sairaanhoitoa. Hoitotyön vastuualueen vastuuhenkilönä on johtava hoitaja, joka toimii johtavan 

ylilääkärin alaisuudessa. 
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Johtava hoitaja toimii oman substanssialansa asiantuntijana ja ammatillisena johtajana vastaten 

laadukkaan, lakien ja asetusten mukaisen asiakas- ja potilasturvallisen hoitotyön toiminnan 

suunnittelusta, seurannasta ja koordinoinnista yhteistyössä johtavan ylilääkärin ja muiden 

palvelualuejohtajien kanssa.  

Johtavaa hoitajaa tulee kuulla päätettäessä hoitotyön vastuualueeseen kuuluvien henkilöstöresurssien 

kohdentamisesta. 

Johtava hoitaja vastaa hoitohenkilökunnan koulutuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä hoitotyön 

opiskelijoiden ohjauksesta ja opinnäytetöiden koordinoinnista. 

 

5. Viranhaltijoiden vastuut 
 

Toimintasäännössä täydennetään hallintosäännössä luvun 5 mukaista määriteltyä toimivallan jakoa 

seuraavasti:  

 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden viranhaltijat 

Palvelualuejohtaja  

1) päättää Lastensuojelulain mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta sekä 

huostassapidon lakkaamisesta, tahdonvastaisen huostaanoton hakemuksen vahvistamisesta hallinto-

oikeuteen  

2) vahvistaa lausunnot hallintotuomioistuimelle yhteistyössä tehtäväalueen esimiehen kanssa 

(lisätietojen antaja) 

3) päättää ostopalvelusopimuksista sekä maksusitoumusten antamisesta, milloin niiden arvo ylittää 

tehtäväalueen esimiehelle myönnetyn hankintarajan.  

4) päättää päihdehuoltolain 10§:n ja 12§:n mukaisesta henkilön tahdosta riippumattomasta hoidosta 

(väkivaltaisuusperuste) 

 

Johtava sosiaalityöntekijä  

1) päättää perhehoitosopimuksista, laitoshoidon sopimuksista sekä asumispalvelupäätöksistä 

2) päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta  

3) päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja päättämisestä 

4) päättää Lastensuojelulain mukaisista rajoittamistoimenpiteistä ja niihin liittyvistä muista 

toimenpiteistä 

5) päättää tahdonvastaisen huostaanoton hakemuksen valmistelemisesta hallintotuomioistuimelle 

6) päättää luvan hakemisesta hallintotuomioistuimelta lapsen tutkimista varten 

7) valmistelee lausunnot hallintotuomioistuimelle 
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8) käyttää sosiaalityöntekijän sekä palvelualuejohtajan päätösvaltaa tämän ollessa estyneenä ja 

kuntayhtymän johtajan erillisellä luvalla 

9) päättää vammaispalveluiden sekä kehitysvammahuollon mukaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä 

sekä rajoitustoimenpiteistä  

10) allekirjoittaa erityishuollon johtoryhmän hyväksymät erityishuolto-ohjelmat (tämän estyneenä 

vammaispalveluiden koordinaattori) 

11) vahvistaa lausunnon tai selityksen yksilö- ja perheasioissa muulle kuin hallintotuomioistuimelle 

12) vahvistaa hoidonkorvauksen määrän ja perimisen 

 

Lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja  

1) päättää elatussopimuksen vahvistamisesta 

2) päättää huollosta- ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten vahvistamisesta 

3) päättää isyyden selvittämistä 

4) päättää huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan selvityksen antamisesta tuomioistuimen pyynnöstä 

5) päättää sosiaalityöntekijän ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat (sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja) 

 

Sosiaalityöntekijä  

1) päättää täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin 

liittyvistä perintätoimenpiteistä 

2) päättää lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä, 

jälkihuollon järjestämisestä, lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta, sen jatkamisesta 

ja lopettamisesta  

3) päättää huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan selvityksen antamisesta tuomioistuimen pyynnöstä 

4) päättää kuntouttavaan työtoimintaan sijoittamisesta 

5) päättää päihdehuollon toimenpiteistä 

6) päättää yksityisvarojen (välitystili ja itsenäistymisvarat) käytöstä asiakkaiden kuluihin 

7) valmistelee lausunnon tai selityksen yksilö- ja perheasioissa muulle kuin hallintotuomioistuimelle 

 

Sosiaaliohjaaja (virkasuhteinen)  

1) päättää täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin 

liittyvistä perintätoimenpiteistä 

2) päättää sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä 

3) päättää kuntouttavaan työtoimintaan sijoittamisesta 

4) päättää vammaispalveluiden sekä kehitysvammahuollon mukaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä 
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5) päättää yksityisvarojen (välitystili ja itsenäistymisvarat) käytöstä asiakkaiden kuluihin 

6) valmistelee lausunnon tai selityksen yksilö- ja perheasioissa muulle kuin hallintotuomioistuimelle 

 

Avoterveydenhuollon palveluiden viranhaltijat 

Johtava ylilääkäri  

päättää kuntayhtymän Tartuntatautilain edellyttämät tartuntataudeista vastaavat lääkärit  

Avohoidon ylilääkäri 

1. vastaa kuntayhtymän asukkaiden lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja myöntää tarvittavat 

ostopalveluiden maksusitoumukset kuntoutukseen liittyen 

2. vastaa kuntayhtymän rintamaveteraanien kuntoutusta koskevista päätöksistä 

 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden viranhaltijat 

Palvelualuejohtaja  

1. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisista yksilöasioista, jollei asiaa ole 

määrätty muulle viranhaltijalle 

2. päättää em. palveluiden hoito- ja asiakasmaksuista sekä maksujen alentamisesta sekä 

maksusitoumusten myöntämisestä 

Valvontakoordinaattori  

1. päättää kotiin annettavien palvelujen palveluntuottajien rekisteriin hyväksymisestä 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

1. vastaa palvelualueen yksiköiden lääketieteellisestä toiminnasta 

2. päättää yksittäisen potilaan hoitoa koskevan tk sairaalapalveluiden ostopalveluista 

Avopalvelupäällikkö  

1. päättää tavallisen palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä sekä palvelusetelin arvosta 

2. päättää säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden myöntämisestä sekä palvelusetelin arvosta 

3. päättää yksittäisen asiakkaan hoitoa koskevan kotiin annettavien palveluiden ostopalveluista 

4. vastaa tehtäväalueensa veteraaniasioista 

Asumispalvelupäällikkö 

1. päättää ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä 

asiakasmaksuista ja maksujen alentamisesta 

2. Päättää ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä sekä asiakkailta 

perittävistä asiakasmaksuista ja maksujen alentamisesta 

3. Päättää ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä sekä 

palvelusetelin arvosta 

4. päättää ikääntyneiden pitkäaikaisen laitoshoidon myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä 

asiakasmaksuista ja maksujen alentamisesta 

5. päättää yksittäisen asiakkaan hoitoa koskevan asumispalveluiden ostopalveluista 
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Kotihoidon esimies 

1. päättää säännöllisen kotihoidon myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja 

maksujen alentamisesta 

2. päättää tavallisen palveluasumisen myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja 

maksujen alentamisesta 

Palveluohjaaja 

1. päättää tilapäisen kotihoidon sekä asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja maksujen 

alentamisesta 

2. päättää kotihoidon tukipalveluiden myöntämisestä asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja 

maksujen alentamisesta 

3. päättää tilapäisen kotihoidon palvelusetelin myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta 

4. päättää kotihoidon tukipalveluiden palvelusetelien myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta 

 

Palveluohjaaja / omaishoidon tuki 

1. päättää omaishoidon tuen myöntämisestä  

2. päättää omaishoidon tukeen liittyvistä toimeksiantosopimuksista 

Kotiutuskoordinaattori 

1. päättää lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä 

asiakasmaksuista ja maksujen alentamisesta 

2. päättää lyhytaikaisen perhehoidon myöntämisestä sekä asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja 

maksujen alentamisesta 

 

Hallinto- ja tukipalveluiden viranhaltijat 

Hallintosihteeri/laskentasihteeri 

1. päättää maksusuunnitelman laadinnasta ja maksupidennyksistä alle 30 päivää. 

2. hyväksyy laskuluettelot asiakasmaksujen osalta 

 

6. Vastuutahot valmiusasioissa 
 

Kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteinen valmissuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään 

ajanmukaisesti. Valmiussuunnitelmassa yhteistyötä ja yhteensovittamista tehdään jäsenkuntien kanssa 

yhteisesti. Kuntayhtymän johtaja vastaa valmiussuunnitelman päivittämisen koordinoinnista. 

7. Laskujen hyväksyjät 
 

Kuntayhtymän tilivastuullisia ja tulosvastuullisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja, 

palvelualuejohtajat, johtava hoitaja ja esimiehet ja muut erikseen määritellyt vastuulliset viranhaltijat 

(esim. projektityö).  
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Laskujen vastaanottajien on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu 

on saatu ja on sovitun/tilatun mukainen. Laskujen hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on 

muodollisesti ja ajallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu vastaava palvelus on merkitty 

vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toimittajatieto sekä oikea arvonlisäverokoodi. 

Hyväksyjä vastaa myös siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. 

Kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tarvittaessa kaikkia em. toimintaa 

koskevia laskuja. Lisäksi hyväksyjän sijaiseksi nimetyllä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus hyväksyä 

laskuja varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt. Laskujen hyväksyjät voivat perustellusti erillisellä 

delegointipäätöksellä siirtää toimivaltaa johtoryhmän hyväksynnällä. 

Laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain: 

Kustannuspaikka Hyväksyjä 

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT   

Valtuusto Kuntayhtymän johtaja 

Tarkastustoiminta Kuntayhtymän johtaja 

Hallitus Kuntayhtymän johtaja 

Yhteistoimintamenettely Talous- ja hallintojohtaja 

Ravintohuolto Talous- ja hallintojohtaja 

Kiinteistöhuolto Talous- ja hallintojohtaja 

Siivouspalvelut Talous- ja hallintojohtaja 

Varastotoiminta/Hoitotarvikkeet Talous- ja hallintojohtaja/johtaja hoitaja 

Toimistopalvelut Talous- ja hallintojohtaja 

Atk-palvelut Talous- ja hallintojohtaja 

Muu sos. Ja terv.huollon hallinto Kuntayhtymän johtaja 

Monialainen tiimityö Kuntayhtymän johtaja 

Perhekeskuksen jalkauttaminen Kuntayhtymän johtaja 

Liikuntapalveluketju lapset ja nuoret Kuntayhtymän johtaja 

Nuorten jalkautuva psykiatrinen työryhmä Kuntayhtymän johtaja 

PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT   

Johtaminen ja hallinto/ perhe ja sosiaalipalvelut Palvelualuejohtaja 

Päihde- ja mielenterv.palvelut Palvelualuejohtaja 

Päihdetyön asumispalvelut Palvelualuejohtaja 

Päihdetyön laitoshoito Palvelualuejohtaja 

Mielenterv.kunt. asumispalvelut Palvelualuejohtaja 

Mielenterv.kunt ympärivrk asumispalvelu Palvelualuejohtaja 

Ehkäisevä toimeentulotuki Palvelualuejohtaja 

Täydentävä toimeentulotuki Palvelualuejohtaja 

Työikäisten sosiaaliohjaus- ja sosiaalityö Palvelualuejohtaja 

Kuntouttava työtoiminta Palvelualuejohtaja 

Maahanmuuttajatyö Palvelualuejohtaja 

Kumu (päivätoimintakeskus) Palvelualuejohtaja 

Haiku (kohtaamispaikka) Palvelualuejohtaja 

Kasvatus- ja perheneuvonta Palvelualuejohtaja 

Perheoikeudelliset palvelut Palvelualuejohtaja 

Lastensuojelun avohuolto Palvelualuejohtaja 
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Lastensuojelun perhehoito Palvelualuejohtaja 

Lastensuojelun amm. perhehoito Palvelualuejohtaja 

Lastensuojelun laitoshoito Palvelualuejohtaja 

Lastensuojelun jälkihuolto Palvelualuejohtaja 

Lastensuojelun määrittelemätön sijaishuolto Palvelualuejohtaja 

Ensikotipalvelut Palvelualuejohtaja 

Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus Palvelualuejohtaja 

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö Palvelualuejohtaja 

Henkilökohtainen apu  Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

Vammaisten liikkumista tukeva palvelu Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

Vammaisten sos.työ ja -ohjaus ja päiväaikainen toiminta Palvelualuejohtaja 

Hovipaja Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

Toimintakeskus Toimari Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

Vammaisten päiväaikainen toiminta Palvelualuejohtaja 

Vammaisten perhehoito Palvelualuejohtaja 

Vammaisten muu asumisen tuki ja palvelut Palvelualuejohtaja 

Vammaisten tehostettu palveluasuminen Palvelualuejohtaja 

Vammaisten laitospalvelu Palvelualuejohtaja 

Kirsikkakoti Johtava sosiaalityöntekijä VPL 

    

TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT   

Johtaminen ja hallinto/terveyspalvelut Johtava ylilääkäri 

Lääkärin v-otto/Eurajoki Avohoidon ylilääkäri 

Lääkärin v-otto/Luvia Avohoidon ylilääkäri 

Lääkärin v-otto/Nakkila Avohoidon ylilääkäri 

Lääkärin v-otto/Harjavalta  Avohoidon ylilääkäri 

Lääkärin v-otto/Kokemäki Avohoidon ylilääkäri 

Ensiapu Avohoidon ylilääkäri 

Laboratorio Avohoidon ylilääkäri 

Röntgen Avohoidon ylilääkäri 

Somaattinen erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri 

Neuvola/Eurajoki Johtava hoitaja 

Neuvola/Harjavalta Johtava hoitaja 

Neuvola/Kokemäki Johtava hoitaja 

Neuvola/Nakkila Johtava hoitaja 

Neuvola/Luvia Johtava hoitaja 

Fysioterapia/H:valta ja Nla Avohoidon ylilääkäri 

Fysioterapia/Kokemäki Avohoidon ylilääkäri 

Fysioterapia/Eurajoki Avohoidon ylilääkäri 

Fysioterapia/Luvia Avohoidon ylilääkäri 

Suun terveydenhuolto/Eurajoki Ylihammaslääkäri 

Suun terveydenhuolto/Harjavalta Ylihammaslääkäri 

Suun terveydenhuolto/Kokemäki Ylihammaslääkäri 

Suun terveydenhuolto/Nakkila Ylihammaslääkäri 
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Suun terveydenhuolto/Luvia Ylihammaslääkäri 

Psykologipalvelut Johtava ylilääkäri 

Psykiatria Johtava ylilääkäri 

Puheterapia Johtava ylilääkäri 

Kuntoutusohjaus Avohoidon ylilääkäri 

KOTI-, SAIRAALA JA HOIVAPALVELUT   

Johtaminen ja hallinto / koti-, sairaala- ja hoivapalvelut Palvelualuejohtaja 

Tk sairaala Harjavalta Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

Tk sairaala Eurajoki Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

Kotisairaala Harjavalta Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

Kotisairaala Eurajoki Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

Palveluohjaus Avopalvelupäällikkö 

Kuntouttava päivätoiminta Eurajoki Avopalvelupäällikkö 

Kuntouttava päivätoiminta Harjavalta Avopalvelupäällikkö 

Kuntouttava päivätoiminta Kokemäen Avopalvelupäällikkö 

Kuntouttava päivätoiminta Nakkila Avopalvelupäällikkö 

Kotihoito Eurajoki Avopalvelupäällikkö 

Kotihoito Harjavalta Avopalvelupäällikkö 

Kotihoito Kokemäki Avopalvelupäällikkö 

Kotihoito Nakkila Avopalvelupäällikkö 

Kotokari Avopalvelupäällikkö 

Kotisairaanhoito Eurajoki Avopalvelupäällikkö 

Kotisairaanhoito Harjavalta Avopalvelupäällikkö 

Kotisairaanhoito Kokemäki Avopalvelupäällikkö 

Kotisairaanhoito Nakkila Avopalvelupäällikkö 

Vanhustentalot Avopalvelupäällikkö 

Kotihoidon tukipalvelut Avopalvelupäällikkö 

Veteraanien ja sotainv. kotipalvelu Avopalvelupäällikkö 

Omaishoidon tuki Avopalvelupäällikkö 

Palveluasumisen palvelusetelit Palvelualuejohtaja 

Ikääntyneiden perhehoito Asumispalvelupäällikkö 

Keinustooli, palveluasuminen Asumispalvelupäällikkö 

Vihtori (Henrikinhovi) Asumispalvelupäällikkö 

Aamunkajo (Hopearanta) Asumispalvelupäällikkö 

Ruskila (Hyppinki) Asumispalvelupäällikkö 

Karpalo (Jokisimpukka) Asumispalvelupäällikkö 

Suvanto (Jokisimpukka) Asumispalvelupäällikkö 

Hilma (Henrikinhovi) Asumispalvelupäällikkö 

Korte (Hyppinki) Asumispalvelupäällikkö 

Keinustooli Asumispalvelupäällikkö 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelit Palvelualuejohtaja 

Tammi (Jokisimpukka) Asumispalvelupäällikkö 

Iltatuuli (Hopearanta) Asumispalvelupäällikkö 

Vaahtera (Jokisimpukka) Asumispalvelupäällikkö 

Arantila (Hyppinki) Asumispalvelupäällikkö 
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