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Keski-Suomen 
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Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Kati Kallimo

Lasten, nuorten 
ja perheiden 

palvelut
Päivi Kalilainen

Koti- ja 
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sosiaali- ja 

terveyskeskus
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Pelastustoiminta

Riskienhallinta

Ensihoito

Opiskeluhuollon 
palvelut

Perheiden 
peruspalvelut

Lastensuojelun 
palvelut

Lasten ja nuorten 
mielenterveys- ja 
perheneuvola-
palvelut

Keskitetty asiakas-
ja palveluohjaus

Kotihoito- ja 
tukipalvelut

Ikääntyneiden 
asumispalvelut

Erityisryhmien 
kotiin vietävät 
palvelut ja 
asumispalvelut

Avosairaanhoito

Sosiaalipalvelut

Suunterveyden-
huollon palvelut

Konservatiivinen 
palvelualue

Operatiivinen 
palvelualue

Psykiatrian 
palvelualue

Päivystys ja 
ensihoito

Sairaalapalvelut 
Nova

Alueellinen 
osastotoiminta

Ruokapalvelut

Puhtauspalvelut

Välinehuolto

Hankinta ja 
logistiikka

Valmius, 
varautuminen, 
turvallisuus ja 
riskienhallinta

Tietojohtaminen

Strategia ja 
palveluiden 
järjestäminen

Osallisuus ja 
verkostot

Hallintopalvelut

HR-palvelut

Viestintäpalvelut

Tietohallinto-
palvelut

Talouspalvelut

Tilahallintopalvelut

Organisaatiosta päätetty palvelualuetasolle asti.

Johtajaylilääkäri

Johtajaylihoitaja

Sosiaalihuollon 

johtaja



Kiinteistö- ja tekniikkapalvelut

Välinehuolto 

Hankinta ja logistiikka

Puhtauspalvelut

Ruokapalvelut

Hallintopalvelut

Tietohallintapalvelut

Viestintäpalvelut

HR-palvelut

Talouspalvelut

Hyvinvointialuejohtaja

Strategia ja palveluiden järjestäminen

Osallisuus ja verkostot

Tietojohtaminen

Strateginen johtaminen ja 
järjestäminen

Johtamisen tukipalvelut Palvelutuotannon 
tukipalvelut

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Konsernipalvelut
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Tilahallintopalvelut

SOTE Palveluotannon alueellinen 
ohjaus ja poikkileikkaavat toiminnot

Valmius, varautuminen, turvallisuus ja riskienhallinta
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Professiot: 
lääketiede, 
hoitotiede, 

sosiaalihuolto

Pelastustoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
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Aluehallitus

Aluevaltuusto
Aluevaalilautakunta

Palvelutuottajien 
vaikuttamistoimielin

Nuorisovaltuusto

Vanhusneuvosto

Järjestöjen ja seurakuntien 
vaikuttamistoimielin

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta TurvallisuuslautakuntaTyöikäisten ja ikääntyneiden lautakunta

Tutkimuksen, 
koulutuksen, 

kehittämisen ja 
innovaatioiden  

neuvottelukunta

Yksilöasiainjaosto

Henkilöstöjaosto

Riskienhallintajaosto

Tarkastuslautakunta

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielinrakenne

Vammaisneuvosto


