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Vammaispalveluiden ja erityishuollon asiakkaille ja heidän omaisilleen 

Vammaispalveluiden ja erityishuollon 
myöntämisperusteita yhdenmukaistetaan 
Keski-Suomen hyvinvointialueella  

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen 
sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Palveluiden siirtyminen ei vaadi 
asiakkailta toimenpiteitä tai erillisiä yhteydenottoja, vaan yhteistyö jatkuu kuten 
nykyisin. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat hyvinvointialueella 
aiempien suunnitelmien mukaisesti. Kotona asumista tukevat palvelut kuten 
päivätoiminta sekä hyvinvointialueen asumispalvelut jatkuvat edelleen 
tutuissa toimipisteissä.    

Hyvinvointialueelle siirtyvien, nykyisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelma 
tarkistetaan hyvinvointialueen myöntämisperusteiden ja toimintaohjeen mukaiseksi 
vuoden 2023 aikana. Myös vammaispalveluja koskeva lainsäädännön uudistuminen voi 
tuoda muutoksia myöntämisperusteisiin. Hyvinvointialueelta ollaan yhteydessä 
henkilökohtaisesti kaikkiin asiakkaisiin, joiden palveluihin tulee muutoksia.  

Keski-Suomen hyvinvointialue    

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  Asukkaille, asiakkaille ja 
potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa. Tutut ammattilaiset jatkavat 
tutuissa toimipisteessä ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Keski-Suomen 
hyvinvointialueen verkkosivu on osoitteesta www.hyvaks.fi.     

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta 
palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle 
keskisuomalaiselle. Nykyisten asiakkaiden palvelut ja asiakassuhteet jatkuvat 
hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti.     

Hyvinvointialueella eri palveluiden myöntämisperusteita yhtenäistetään 
siirtymäaikojen kuluessa.     

Keskeinen tehtävämme hyvinvointialueella on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja 
muiden toimijoiden kanssa.     

Tervetuloa jatkamaan yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.    

Asiakastiedote 

5.12.2022 
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Mukavaa joulunodotuksen aikaa!    

 

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää!     

 

Terveisin,     

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja ja sosiaalityöntekijä 

Satu Kokkonen 

0400 742 383 

 

Sosiaaliohjaaja 

Jenni Göös 

040 738 2457 (Soittoaika ma-ke ja pe klo 9 – 10) 
Sosiaaliohjaus, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat 
välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen, määrärahasidonnaiset avustukset. 

 

Sosiaaliohjaaja  

Susanna Arasalo 

040 572 3534 (Soittoaika ma-ke ja pe klo 9 – 10) 

Henkilökohtaisen avun neuvonta, aikuisten ohjaus ja neuvonta, kuljetuspalvelut, 
vammaisneuvoston sihteeri. 

 

Palveluohjaaja 

Marjut Niskanen 

040 550 3718 (Soittoaika ma-ke ja pe klo 9 – 10) 

Lapsiperheiden ja nuorten ohjaus ja neuvonta, perhehoidon yhteyshenkilö, 
tukihenkilötoiminta. 
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Vammaispalveluohjaaja 

Hanna Korpinen 

040 726 5660 

Kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut. 

 
Palvelupäällikkö 

Anne Mari Koukka 

0400 249 885 (Arkisin klo 8:00 – 16:00) 

Saran ja Niemen asuntojen, Vuokaaren sekä Taitojen talon toiminnasta vastaaminen. 

 

Omaishoidon asiakasohjaaja 

Tiina Hellman  

050 339 0490 (Soittoaika arkisin klo 8-11:30.) 

Omaishoidon tuki ja ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito. 
 

 

Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat 31.12.2022 asti: 

etunimi.sukunimi@laukaa.fi 

 

Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen: 

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi 

 


