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#hyväarkikaikille

Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-

Suomen kunnista. Kuntien vastuulta hyvinvointialueelle 

siirtyy asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen järjestäminen. 
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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 
alkaen keskisuomalaisten sosiaali- ja terveys- 
sekä pelastustoimen palveluista. Tehtävänämme 
on turvata hyvä arki asukkaillemme. Toiminnan 
tarkoitus tiivistyy kolmeen sanaan.  Hyvinvointi, 
terveys ja turvallisuus.  

Asukkaiden hyvinvointia tukee se, että tulemme tarjoamaan 

erilaisia matalan kynnyksen palveluita arjen sujuvoittamiseksi ja 

sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Esimerkkeinä erilaiset kotona 

asumista tukevat palvelut, toimeentuloon, yllättäviin kriiseihin ja 

mielenterveyden pulmiin liittyvät palvelut.  

Terveys on yksi hyvän elämämme peruskivistä. Keski-Suomen 

hyvinvointialue järjestää jatkossa kaikkien keskisuomalaisten 

lääkäri- ja hoitajapalvelut, sosiaalipalvelut, suun terveydenhuol-

lon palvelut, neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut sekä 

sairaalapalvelut eripuolilla maakuntaa. Ylpeytemme on Sairaala 

Nova, joka tarjoaa maamme laadukkaimpia erikoissairaanhoi-

don palveluita. Kehittämisen kärkenä ovat kasvavat digitaaliset 

palvelut.

Turvallisuus tarkoittaa meille hyvinvointialueella sitä, että asuk-

kaamme saavat eri puolella Keski-Suomea apua silloin, kun hätä 

on suurin. Turvallisuutta edistäviä Keski-Suomen hyvinvointi-

alueen vastuulle kuuluvia palveluita ovat muun muassa palo- ja 

pelastustoimi sekä ensihoito mutta myös ympärivuorokautinen 

lääkäripäivystys, kriisipalvelut, lastensuojelu ja moni muu palve-

lu, jotka toimivat 24/7 tuoden turvaa elämäämme.   



Hyvinvointialueen vastuulle 
kuuluvia palveluita ovat muun 
muassa

• Terveysasemien palvelut

• Sosiaalipalvelut

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Hammashoitoloiden palvelut

• Työikäisten palvelut

• Ikääntyneiden palvelut

• Vammaispalvelut

• Erikoissairaanhoidon palvelut,  
Sairaala Novan palvelut

• Pelastustoimi ja ensihoito,  
Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelut



Muutoksen myötä hyvinvointialueen tehtävänä on tuottaa 

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon 

yhdenvertaisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien asukkaille. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen Keski-Suomen 

asukas saa palvelut samoilla kriteereillä ja ehdoilla. Palvelut 

toteutetaan yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukoko-

naisuuksina sekä keskisuomalaisten tarpeet huomioiden, lähellä 

asiakkaita.  

 

Hyvinvointialueen lisäksi kunnat vastaavat uudistuksen jälkeen 

asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Esimer-

kiksi päivähoito, opetus, liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika pysyvät 

jatkossakin kuntien järjestäminä palveluina. Kunnat, järjestöt ja 

Keski-Suomen hyvinvointialue tekevät arjessa tiivistä yhteistyö-

tä, jotta esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tukea 

saumattomasti eri palveluiden yhteistyönä. 

Muutoksella varmistetaan se, että kaikkien kuntien asukkaat 

ovat palveluiden suhteen samassa asemassa Keski-Suomessa.  



Laadukkaat palvelut  
kaiken ikäisille asukkaille 

Uudistuksella halutaan varmistaa se, että rahat riittävät myös 

tulevaisuudessa ikääntyvän väestön palveluiden hoitamiseen 

ilman, että esimerkiksi lasten ja nuorten ennalta ehkäisevistä 

palveluista joudutaan leikkaamaan. Uudistuksella halutaan 

myös helpottaa hoitoon ja palveluihin pääsyä. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon painopiste tullaan Keski-Suomessa siirtämään 

oikea-aikaisiin ja toimiviin peruspalveluihin. Oikea-aikaisella 

hoidolla voidaan ongelmien puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja 

edistää siten asukkaiden hyvinvointia. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin käytettävä rahoitus 

on noin miljardi euroa vuodessa, joka tulee hyvinvointialueelle 

suoraan valtiolta. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.  

Hyvinvointialueen palvelukseen kuuluu Keski-Suomessa noin 

11 500 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen ja 

ensihoidon huippuammattilaista. Hyvinvointialue on maakun-

tamme suurin työnantaja. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen 

palvelukseen kunnista, kuntayhtymistä, Keski-Suomen sairaan-

hoitopiirin ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. 

Uudistus pyrkii siihen, että rahat riittä-

vät myös tulevaisuudessa ikääntyvän 

väestön palveluiden hoitamiseen il-

man, että esimerkiksi lasten ja nuor-

ten ennalta ehkäisevistä palveluista 

joudutaan leikkaamaan.


