
KEPA Uusimaa -projekti

Kehitysvammaisten palvelujen uudelleen organisointi ja järjestäminen 

Uudellamaalla 2021-2022 

Projektet för genomförande av ändringarna i social- och hälsovården 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning 1.8.2021–

31.12.2022.



Taustaa / Bakgrund

Eduskunta on hyväksynyt lait hyvinvointialueiden 

perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisestä. 

Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit 

lakkautetaan ja palveluiden järjestäminen siirtyy 

hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuosina 2022-2023.

Ehdotus kehitysvammaisten terveydenhuollon hoidon 

porrastukseksi Uudenmaan alueella on hyväksytty  

21.5.2021 Uudenmaan viiden alueen 

yhteistyöryhmässä. 

Samassa yhteydessä sovittiin jatkohankkeen tarpeesta 

ja että sen koordinoijana ja hallinnoijana toimii Espoon 

kaupunki. 

Alustava toimeenpanosuunnitelma esitettiin 

työryhmälle 18.6.2021.

Riksdagen har godkänt lagarna om 

välfärdsområden och om ordnande av social- och 

hälsovård och räddningsväsendet. 

De nuvarande specialomsorgsdistrikten för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning 

läggs ner och ordnandet av tjänsterna överförs till 

välfärdsområdena åren 2022–2023.

Förslaget om nivåindelningen av vården för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i 

Nyland godkändes den 21 maj 2021 i 

samarbetsgruppen av Nylands fem områden. 

Samtidigt kom man överens om behovet av ett 

uppföljningsprojekt och om att den ska koordineras 

och administreras av Esbo stad. 

Den preliminära verkställighetsplanen 

presenterades för arbetsgruppen den 18 juni 2021.



Projektin tavoitteet

Järjestää ja organisoida 
kehitysvammapalvelut 

lakimuutosten edellyttämällä 
tavalla

Turvata kehitysvammaisten 
henkilöiden tarvitsemien sosiaali-
ja terveyspalveluiden jatkuvuus

Turvata tarvetta vastaavien 
kehitysvammapalveluiden 
saatavuus Uudellamaalla 

yhdenvertaisesti

Varmistaa erityisosaamisen 
riittävyys ja osaamisen 

kehittäminen

Hallittu ja 
tarkoituksenmukainen 

siirtymä

3



Projektets mål

Ordna och organisera tjänsterna på 
det sätt som lagändringarna 

förutsätter

Trygga kontinuiteten i den social-
och hälsovård som personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 

behöver

Tillhandahålla enhetliga tjänster 
som svarar mot behovet i Nyland

Säkerställa tillräcklig 
specialkompetens och 

förutsättningar för 
kompetensutveckling

Hanterad och lämplig
övergång
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Projektin keskeiset tehtävät

Hoidon porrastuksen 
jalkauttamisen 

suunnittelu

Esitys 
kehitysvammaisten 1½-
tason terveyspalveluiden 

(poliklinikat) 
järjestämisestä

Esitys 
kehitysvammapsykiatrian 

ja erityishuollon 
järjestämisestä

Koordinoida ja tukea 
erityishuollon 

päiväaikaisen toiminnan 
ja asumispalveluiden 
järjestämisvastuun 

siirtoa hyvinvointialueille

Keva-
koulutuskokonaisuuden 

laajentaminen 
perustasolle

Perehdytyskonsepti

Esitys ruotsinkielisten 
palveluiden 

järjestämisestä
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Tehtävät / Uppgifter

• Kehitysvammaisten vaativien erityispalvelujen 

uudelleen organisointi ja järjestäminen Uudellamaalla

• Kehitysvammaisten sosiaalihuollon peruspalvelujen 

siirto erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueille 

• Kehitysvammaisten hoidon porrastuksen 

toimeenpanon suunnittelu ja toteutus

• Kehitysvammapoliklinikan keskittämisen suunnittelu 

ja toteutus

• Osaamisen kehittäminen: koulutukset ja koordinointi 

• Arvioida nykyisen Hus-kehitysvammapsykiatrisen 

palvelun kehittämistarpeet 

• Omorganisering och ordnande av krävande 

specialtjänster för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i Nyland

• Överföring av basservice inom socialvården för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning 

från specialvårdsdistrikt till välfärdsområden 

• Planering och genomförande av  nivåindelningen 

av vården för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning

• Planering och genomförande av centraliseringen 

av polikliniken för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning

• Kunskapsutveckling: utbildningar och samordning 

• Bedömning av utvecklingsbehoven hos den 

nuvarande HUS utvecklingsstörningspsykiatriska 

tjänsten 



Uudelleenorganisointihankkeen yleiset ja 
yhteiset tavoitteet (Tulevaisuuden sote-keskuksen tavoitteet)

Organisaation näkökulma

• Painopisteen siirtyminen 

peruspalveluihin

• Erikoisosaamisen konsultaatiot 

tukevat perustason työtä

• Ammattilaisten vahva osaaminen

• Turvata ammattitaitoisen 
työvoiman saanti

• Kustannusten nousun hallinta

Asiakkaan näkökulma

• Saavutettavuuden parantaminen

• Palveluiden saatavuuden 

parantaminen 

• Sote-ammattilaisten työnjako 

toimii asiakkaan parhaaksi

• Yhdenvertaiset ja laadukkaat 

palvelut kehitysvammaisille

• Palveluiden jatkuvuuden 

turvaaminen

• Tarpeen mukaiset palvelut oikea-

aikaisesti



Allmänna och gemensamma mål för 
omorganiseringsprojektet (Mål för det framtida social- och 

hälsovårdscentret) 

Organisationsperspektiv

• Flyttning av tyngdpunkten till 

basservice

• Konsultation med specialister 

stödjer arbetet på grundnivå

• Stark kompetens hos 

yrkesverksamma

• Säkerställande av tillgången till 
yrkeskunnig arbetskraft

• Hantering av kostnadsökningar

Klientperspektiv

• Förbättring av tillgängligheten

• Förbättring av tillgången till tjänster 

• Arbetsfördelningen mellan 

yrkesutbildade personer inom social-

och hälsovården tjänar klientens bästa

• Lika och högklassiga tjänster för 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning

• Säkerställande av kontinuitet i tjänster

• Behövliga tjänster i rätt tid



Taustaa / Backgrund: Kehitysvammaisten hoitopolut –projekti / Projektet för 
vårdkedjor för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
2020-2021

PKS-seudun sosiaali- ja terveysjohtajat päättivät kokouksessaan 7.2.2020 

käynnistää Uudenmaan alueella selvityksen kehitysvammaisten hoitopolkujen ja 

hoidon porrastuksen määrittämiseksi.

Tehtävään nimettiin alueen kuntien ja kuntayhtymien (Espoo, Helsinki, 

Karviainen, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Keusote, Porvoo, Sipoo, 

Vantaa), HUS:in, Eteva kuntayhtymän ja Kårkulla samkommunin edustajista 

koostuva johtoryhmä. Puheenjohtaksi nimettiin Espoon terveyspalvelujen johtaja 

Sanna Svahn. 

Tehtävät

• Kehitysvammaisten terveydenhuollon hoitopolkujen ja hoidon porrastuksen 

suunnittelu

• Määritellä Uudenmaan alueelle malli toteuttaa kehitysvammaisten 

terveyspalveluja ja palveluketjua huomioiden primaari, 

sekundaari, tertiaaritasot (terveysasema, poliklinikka, HUS psykiatria / 

ESH, Etevan kehitysvammapsykiatrinen hoito).

• Suunnitella hoidon porrastus, palvelusisällöt ja konsultaatiomuodot.

• Suunnitella yhdenmukaiset käytännöt Uudenmaan alueella toimiville 

kehitysvammapoliklinikoille sekä arvioida nykyisten 

kehitysvammapoliklinikoiden (Hki, Espoo, Vantaa, Eteva) 

mahdollinen keskittäminen alueellisen palvelun ja osaamisen turvaamiseksi.

• Arvioida nykyisen HUS kehitysvammapsykiatrisen palvelun kehittämistarpeet 

sekä mahdolliset laajentumiset / uudelleen suuntautumiset.

Projektiin on saatu HUS-integraatio -hankerahoitusta 65 000 euroa vuosille 2020-

2021.

Ett projekt för vårdkedjor för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

startade 7.2.2020 i Nyland

I projektet deltog kommunerna i Nyland, samkommunerna Eteva och Kårkulla 

samt HUS. Ordförande för projektets styrgrupp var hälsovårdsdirektören i Esbo 

Sanna Svahn och medlemmar var representanter för Helsingfors, Esbo, Vanda, 

Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Sibbo, Borgå, samkommunerna Keusote, 

Karviainen, Eteva, Kårkulla och HUS.

Uppgifter och mål

• Planera en nivåstrukturering av vården, innehåll i tjänsterna och ett fungerande 

samarbete mellan olika aktörer

• Definiera en modell för hälsovårdstjänster och servicekedjor för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i HUS-området. 

• Bedöma en eventuell sammanslagning av de nuvarande poliklinikerna för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning (Helsingfors, Esbo, Vanda, 

Eteva) och av kommunernas övriga enheter och funktioner som producerar 

hälsovård för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

• Trygga den regionala servicen och kompetensen samt att bedöma 

utvecklingsbehoven inom HUS nuvarande psykiatriska tjänster för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.

• Säkerställa att vi kan trygga tillgången till vård och habilitering samt 

kompetensen även i framtiden.

Projektet har fått finansiering som ett integrationsprojekt inom HUS 



Kehitysvammaisten hoitopolut –projekti / Projektet för 
vårdkedjor för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 2020-2021:

Kehitysvammaisten henkilöiden 
terveydenhuollon tasot  

Nivåindelningen av vården för 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning

1
Perustaso = Perusterveydenhuolto
• Somaattinen hoito kuten ei-kehitysvammaisilla henkilöillä 
• Suun terveydenhuolto, kuten ei-kehitysvammaisilla henkilöillä, ellei vaadi anestesiaa
• Psykiatrinen perustason hoito, ellei vaadi erityisosaamista
• Muut tavanomaiset perustason avopalvelut 
• Rajoittamistoimenpiteitä varten tarvittavat lääkäri- ja psykologiarviot
• Perustason kuntoutus ja sen suunnittelu. Kuntoutussuunnitelmia Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen poikkeustapauksissa

1
½

Perustason erityispalvelut = keskitetysti järjestetyt (ja/tai suurten kaupunkien omat) kehitysvammaisten 
terveyspalvelut
• Kuntoutussuunnitelmat Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten
• Kehitysvammaisuuden vuoksi tarvittavat arviot ja lausunnot. Kehitysvammaisille suunnatut erityispalvelut
• Erityishuolto-ohjelma (EHO) ja (rajoittamistoimenpiteitä varten tarvittavat lääkäri- ja psykologiarviot)
• Kehitysvammapsykiatrian konsultaatioita perustason palveluille

2
Sekundaaritaso = erikoissairaanhoidon peruspalvelut (HUS)
• Erikoissairaanhoito kuten ei-kehitysvammaisilla henkilöillä

• Mukaan lukien kehitysvammaisten henkilöiden neurologia
• Myös psykiatrinen erikoissairaanhoito, ellei vaadi selkeää erityisosaamista 

• Erityisjärjestelyjä (anestesiaa tms.) vaativat tutkimukset ja hoito
• Anestesiaa vaativa suun terveydenhuolto

3
Tertiääritaso = erikoissairaanhoidon erityistaso (HUS/HYKS)
• Tertiääritasolle kuuluva erikoissairaanhoito, kuten ei-

kehitysvammaisilla
• Erityisosaamista vaativa kehitysvammapsykiatria
• Erityisosaamista vaativa kehitysvammaisuuteen liittyvä 

neurologia
• Kehitysvammaisten perinnöllisyyslääketiede



Työskentelystä / Om arbetet

Toimeenpanohanketta ohjaaviksi periaatteiksi on tunnistettu 

muun muassa moninäkökulmaisen tiedon jakaminen ja

ratkaisumallien yhteinen pohdinta. 

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan 

hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, Eteva ja Kårkulla

kuntayhtymien johdon ja henkilöstön sekä muiden 

kehitysvamma-alan sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Konkreettiset työskentelytavat tarkentuvat syksyn aikana.

Som principer för genomförandeprojektet har identifierats 

bland annat utbyte av mångfacetterad information och

gemensam diskussion om lösningar. 

Projektet genomförs i nära samarbete med ledningen och 

personalen i Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad, 

samkommunerna Eteva och Kårkulla samt andra intressenter 

och klienter inom utvecklingsstörningsbranschen.

De konkreta arbetsmetoderna kommer att specificeras under 

hösten.



Sidosryhmät ja yhteistyötahot /
Intressenter och samarbetspartners

• Asiakkaat ja kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö ja johto

• Vammaisneuvostot ja järjestöt

• Uudenmaan hyvinvointialueet, Helsinki ja HUS

• Kuntien perusterveydenhuolto, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 

varhaiskasvatus, kehitysvammahuolto, asumis-, päivä- ja 

työtoiminnan yksiköt  

• Klienter samt personal och ledning i kommuner och 

samkommuner

• Handikappråd och organisationer

• Nylands välfärdsområden, Helsingfors och HUS

• Kommunernas primärvård, mental- och missbruksvård, 

skol- och studerandehälsovård, småbarnspedagogik, vård 

av utvecklingsstörda, enheter för boende-, dag- och 

arbetsverksamhet  



Projektin organisaatio / Projektets organisation
ohjausryhmä / 
ledningsgrubb jäsen / medlem varajäsen / alternativ

Länsi-Uusimaa / Västra 
Nyland

Markus Paananen, 
terveyspalvelujen 
johtaja, Espoo

Anu Autio, 
vammaispalvelujen 
päällikkö, Espoo

Vantaa-Kerava / Vanda-
Kervo Nina Linja, palvelujen 

valmistelujohtaja, VAKE

Minna Lahnalampi-
Lahtinen, vanhus-
ja vammaispalvelujen
johtaja, Vantaa

Itä-Uusimaa /Östra Nyland Marko Hyvärinen, 
palvelupäällikkö, Sipoo

Marika Ylärakkola, johtava 
lääkäri, Loviisa

Keski-Uusimaa / Mellersta
Nyland

Olli-Pekka Alapiessa, 
vammaisten palvelujen 
päällikkö, Keusote

Ari Laakkonen, terveyden ja 
sairaanhoidon keskitettyjen 
palvelujen päällikkö, Keusote

Helsinki / Helsingfors
Katja Raita, 
vammaistyön johtaja

Jonna Weckström, 
sosiaalityön johtaja

Helsinki / Helsingfors

Timo Lukkarinen, 
terveysasemien 
johtajalääkäri

Lars Rosengren, johtava 
ylilääkäri

HUS ESH / HUS

Risto Vataja, ylilääkäri, 
linjajohtaja, HUS gero,-
neuro-, 
riippuvuuspsykiatria

Tarja Linnankivi, ylilääkäri, 
linjajohtaja, HUS lasten ja 
nuorten sairauksien 
Lastenneurologian linja

HUS PTH / HUS

Anders Mickos, 
ylilääkäri, 
perusterveydenhuollon 
yksikkö

Kaisa Pasanen, 
kehittämispäällikkö, Socca

Eteva kuntayhtymä
Kirsi Leväpelto, 
palvelutoiminnan johtaja Lumikukka Socada, ylilääkäri

Kårkulla samkommun Otto Domars, 
verksamhetschef

Trude Jansson-Wenberg, 
regionchef, Västra Nyland

Uudenmaan yhteinen 
vammaisneuvosto / Nylands
gemensamma handikappråd

Mika-Erik Walls, Länsi-
Uusimaa

Johanna Aaltonen, Itä-
Uusimaa

Projektiryhmät / projektgrubber

1. Keskitetty kehitysvammapoliklinikka / Centraliserad poliklinik för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning

2. Sosiaalihuollon peruspalvelut / Basservice inom socialvården

3. Hoidon porrastuksen toimeenpano / Genomförande av 

nivåindelningen av vården

4. Osaamisen kehittäminen / Kompetensutveckling 

5. Kehitysvammapsykiatria ja kehitysvammahuollon erityispalvelut 

/ Utvecklingsstörningspsykiatri och specialtjänster inom vården 

av utvecklingsstörda 

6. Ruotsinkieliset palvelut / Svenskspråkiga tjänster

projektipäällikkö / projektchef Kati Sihvonen
projektiasiantuntija / projektexpert Tiina Hannikainen



• Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta - Voimaanpanolaki 
616/2021

• Laki hyvinvointialueesta 611/2021

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä Uudellamaalla 615/2021

• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 & Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista 380/1987 -> Uusi vammaispalvelulaki voimaan 
1.1.2023

• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 & 710/1982 (soveltuvin osin)

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
812/2000 & laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

• Mielenterveyslaki 1116/1990

• Kielilaki 423/2003

• Lag om genomförande av reformen av social- och 

hälsovården och räddningsväsendet och om införande 

av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021

• Lag om välfärdsområden 611/2021

• Lag om ordnande av social- och hälsovård 612/2021

• Lag om ordnande av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet i Nyland 615/2021

• Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

519/1977 & Lag om service och stöd på grund av 

handikapp 380/1987 → En ny lag om 

funktionshinderservice 1.1.2023

• Socialvårdslag 1301/2014 & 710/1082 (i 

förekommande fall)

• Hälso- och sjukvårdslag1326/2010

• Lag om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården 812/2000 & Lag om patientens ställning 

och rättigheter 785/1992

• Mentalvårdslag 1116/1990

• Språklag 423/2003

Hanketta säätelevää lainsäädäntöä / Lagstifning som styr projektet



Aikataulu

Voimaanpanolain määräajat

2021 2022 2023

§ 21 Selvitys 

sairaanhoitopiirien ja 

erityishuoltopiirien 

omaisuudestasopimuk

sista ja vastuista 

28.2.2022

§ 56 ja § 57 

Hyvinvointialueiden 

välinen sopimus 

toiminnan 

jatkamisesta 

31.05.2022/ työ- ja 

päivätoiminta & 

asumispalvelut

Sote järjestämislaki 
1.1.2023

§ 56

2-kielisten 

palveluiden 

yhteistoiminta-

sopimus

1.9.2023 



Schema

Några deadlines

2021 2022 2023

§ 21

Sammanställning över 

sjukvårdsdistriktens 

och 

specialomsorgsdistrikt

ens egendom, avtal 

och ansvar

28.2.2022

§ 56 och § 57 

Avtal mellan 

välfärdsområden 

31.5.2022 / 

boendeserviceenhet

er, samkommunens 

dagcenter- och 

arbetscenterverksam

het

Lag om ordnande av 
social- och hälsovård

1.1.2023

§ 56

Avtal om det 

samarbete mellan 

tvåspråkiga 

välfärdsområden

1.9.2023 



Viestintä ja osallisuus / Kommunikation och 
delaktighet

• Suomeksi ja ruotsiksi

• Tiedotteet yhteistyössä Etevan

ja Kårkullan kanssa

• Kuukausikirjeet

• Keskustelutilaisuudet ja 

esittelyt

• Työpajat

• Verkkosivut

• På finska och svenska

• Meddelande i samarbete med 

Eteva och Kårkulla

• Månadsbrev

• Diskussionsmöten och 

presentationer

• Verkstäder

• Web-sidor

Facebook:@EspoonVammaispalvelut
https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/sv/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/en/kepa-uusimaa

https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/sv/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/en/kepa-uusimaa


Tack! Kiitos!
Kati Sihvonen, projektipäällikkö/projektchef kati.sihvonen@espoo.fi

puh/tfn 0406369258

Tiina Hannikainen, projektiasiantuntija/projektexpert tiina.hannikainen@espoo.fi

puh/tfn 0405059727

Facebook: @EspoonVammaispalvelut
https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa https://www.espoo.fi/sv/kepa-uusimaa https://www.espoo.fi/en/kepa-uusimaa

mailto:kati.sihvonen@espoo.fi
mailto:tiina.hannikainen@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/sv/kepa-uusimaa
https://www.espoo.fi/en/kepa-uusimaa


Kårkullan uudelleen 
organisoituminen Helsingin 
kaupungille soteuudistuksessa

Sanna Huhtakallio 14.12.2021



Aikataulu

Kårkullan

kuntayhtymän 

Helsingin 

alueella olevien 

yksiköiden 

siirtoa

valmistelevan 

ohjausryhmä

Alatyöryhmä 

henkilöstöasia

t

Alatyöryhmä 

tukipalvelut

Alatyöryhmä 

kiinteistöasiat

SHP ja

erityishuoltopiirien

(21 §) selvitys

siirtyvistä

sitoumuksista, 

sopimuksista ja

vastuista sekä

olennaisista

toiminnallisista että

taloudellisista

riskeistä

§ 56 ja § 57 

Hyvinvointialueide

n välinen sopimus 

toiminnan 

jatkamisesta 

31.05.2022/ työ- ja 

päivätoiminta & 

asumispalvelut
SHP ja

erityishuoltopiirit

siirtyvät varoineen

ja velkoineen

yleisseuraantona

(20 §)

Kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimus 

on hyväksyttävä viimeistään 1.9.2023 

(voimaanpanolaki 56 §)

Viestintä: työntekijät, asiakkaat ja läheiset

Tietojärjestelmät; mm. Apotti

Koulutukset työntekijöille

Siirtyvien organisaatioiden HYVa välinen yhteistyö ja velvollisuus osallistua valmisteluun
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Ruotsinkieliset asiakkaat ja 
hyvinvointialueet 
• Suunnitelluista hyvinvointialueista kahdeksan tulee olemaan kaksikielisiä. 

Nämä ovat Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Länsi-Uusimaa, 

Vantaa-Kerava, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Helsinki.

• Suomen ruotsinkielinen väestö, kooltaan 290 000 henkilöä, on pääasiassa 

jakautunut näille kahdeksalle hyvinvointialueelle.

• Helsingissä 36 754 ruotsinkielistä asukasta (5,6%), tilastokeskus 31.12.2020

• Kårkullan palveluissa n.130 Helsinkiläistä asiakasta
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Helsingille siirtyvät Kårkullan yksiköt 
1/2
• Tämä tarkoittaa voimaanpanolain mukaisesti mm. että nykyiset Kårkullan

kuntayhtymän Helsingin alueella sijaitsevat yksiköt 

• 2 päivätoiminta 

• Octavens serviceenhet, Lästmakarvägen19

• Kårkulla Treklangens Serviceenhet, Pakarituvantie 4

• 3 asumispalveluyksikköä 

• Majparkens serviceenhet, Byholmsgränden 7 A

• Ringvägarnas serviceenhet, Andelslagsvägen 78 A

• Elovägens boende, Elovägen 56, 00660

siirtyvät toiminnan, kiinteistöjen ja henkilöstön osalta liikkeenluovutusperiaatteiden 

mukaisesti Helsingille. 
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Helsingille siirtyvät Kårkullan yksiköt 
2/2
• Henkilöstöä ko. yksiköissä on yhteensä n. 70.

• Asiantuntijapalvelut, erityistyöntekijät?

• Lähtökohtana tulee olla, että asiakkaat saavat erityishuollon palvelut 

omalta sosiaali- ja terveyskeskukselta ja että hyvinvointialueet voivat 

käyttää asiantuntijapalveluja konsultaatioon, ohjaukseen sekä 

henkilökuntansa jatkokoulutukseen
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Vammaispalvelulainsäädännön 
uudistus
• Uudistuksessa on tarkoitus säätää uusi vammaispalvelulaki. Uusi laki sisältäisi 

säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon 

erityispalveluista. 

• Samalla nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki kumotaan.

• Uusi yhteinen vammaislaki tulisi voimaan 1.1.2023. 

• Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden 

yksilölliset tarpeet otetaan jatkossa paremmin huomioon.
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Kaksikielisten hyvinvointialueiden 

yhteistyösopimus (sote-järjestämislaki 39 §)
• Kaksikielisten hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus 

ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi 

sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on 

sovittava

• asiantuntijatuesta, jota kaksikieliset hyvinvointialueet antavat 

toisilleen palvelujen toteuttamisessa

• työnjaosta sellaisissa palveluissa, joissa yhteistyö on 

välttämätöntä kielellisten oikeuksien ja riittävien sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen varmistamiseksi tai joita on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa vain osassa hyvinvointialueita 
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Sopimisvelvoitteen piiriin kuuluvia tehtäviä 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymältä 
hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 
siirtyvät 

• erityishuoltoon liittyvät asiantuntija- ja kehittämistukitehtävät 

(käsittävät sekä asiakkaille annettavia palveluja että asiantuntijoille 

annettavaa asiantuntijatukea ja kehittämistoimintaa)

• kehitysvammaneuvola-, asumis-, päivä- ja työkeskustoiminta, jos 

palveluja ei olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa kaikilla 

kaksikielisillä hyvinvointialueilla, ja riittävät palvelut voitaisiin 

toteuttaa työnjaon avulla

• Kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa voidaan 

sopia lisäksi muusta yhteistyöstä (vapaaehtoinen yhteistyö)
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Tehtäviä

• Yhteistyö kaupunginkanslian kanssa mm. omistajaohjauksen osalta

• Kaksikielisyyden huomioiminen toiminnan siirtyessä, 3. ja yksityisen sektorien 

ruotsinkielinen täydentävät palvelut alueella?

• Miten kaksikielisten hyvinvointialueiden kansalliskielilautakuntia tulee kuulla? 

• Minkälaisia sopimuksia prosessi edellyttää (sopimusjuridiikka)

• henkilöstön valmistelu ja tuki

• Yhteistyö muiden kuntien kanssa

• Erityisneuvolapalveluiden siirtyminen osaksi Helsingin toimintaa selvitettävä

• Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on vastuu sovittaa yhteen 

ruotsinkielisten palvelujen ja siihen liittyvän sopimuksen valmistelu
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Valmisteluun liittyvät työryhmät

• Ohjausryhmä nimetty toimialajohtajan päätöksellä 30.8.2021, pj Maarit 

Sulavuori

• Alatyöryhmät, aloittavat 12/2021: 

• Kiinteistöasiat

• Tukipalvelut

• Henkilöstöasiat

• ICT- ja asiakastiedonsiirto 1/2022

• Yhteistyö aloitettu:

• Helsingin ruotsinkielisen työryhmän kanssa

• Kaupungin kanslian kanssa

• Espoon Kati Sihvosen ja Tiina Hannikaisen kanssa (Kepa Uusimaa-hanke)
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Kiitos

Lähde: Papunet
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