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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 §)

Siirtyvien organisaatioiden HYVa välinen yhteistyö ja velvollisuus osallistua valmisteluun

Koulutukset työntekijöille

Tietojärjestelmät; mm. Apotti

Viestintä: työntekijät, asiakkaat ja läheiset
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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
palvelujen yksiköt 1/2

• Tämä tarkoittaa voimaanpanolain mukaisesti mm. että oheiset, 

nykyiset Kårkullan kuntayhtymän tuottamat, Helsingin alueella 

sijaitsevat yksiköt siirtyvät toiminnan, kiinteistöjen ja henkilöstön 

osalta liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti Helsingille: 

• 2 päivätoiminta
• Octavens serviceenhet, Lästmakarvägen19

• Kårkulla Treklangens Serviceenhet, Pakarituvantie 4

• 3 asumispalvelu
• Majparkens serviceenhet, Byholmsgränden 7 A

• Ringvägarnas serviceenhet, Andelslagsvägen 78 A

• Elovägens boende, Elovägen 56, 00660
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Helsingille siirtyvät Kårkullan
palvelujen 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 asiakkaiden 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 asiakkaiden 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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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

14.12.2021 10


