
KÅRKULLA SAMKOMMUN 

KUNTAYHTYMÄ 



Kårkulla kuntayhtymä 

• Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä 
vammaispalveluita.  

• Toiminta aloitettiin 20.8.1960. 

• Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 
kaksikielistä kuntaa (paitsi Ahvenanmaan 
kunnat). 

• Ensisijainen tehtävämme on tarjota hoiva- ja 
hoitopalveluita vammaisille henkilöille. 

• Toimintamme on laajentunut vuosien varrella. 
Toiminnan käynnistyessä tarjosimme hoivaa 
ja hoitoa kehitysvammaisille. Nyt 
palvelumme kattavat myös asumis- ja 
työtoiminnan, perhehoidon sekä 
päihdehuollon. 



Kårkulla lyhyesti 

• 42 palveluyksikköä ja noin 100 
toimintapaikkaa 

• 880 työntekijää (31.12.2015) 

• Tarjoaa palveluita noin 1600 
henkilölle 

• Väestöpohja; 250 000  

• Talousarvio 61 641 700 € (2016) 



Toiminta 

• Toimintamme painottuu 
monialaisen tiimin 
erityisosaamiseen, jota 
tarjoamme paikallisesti, 
alueellisesti ja 
kansallisesti. 

• Kårkulla tuottaa palveluita 
asiakkaan tarpeen 
mukaan. Ensisijainen 
tavoitteemme on tarjota 
asiakkaillemme 

lähtökohdat hyvään 
asumiseen ja elämiseen 
omalla paikkakunnalla. 

• Tavoitteenamme on pystyä 
tarjoamaan ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat 
itsenäisen ja mielekkään 
elämän, jossa fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen 
hyvinvointi on huomioitu 
kokonaisvaltaisesti. 



Palvelut 

• Asumispalvelut 

• Päivä- ja työtoiminta 

• Kriisi-, tutkimus- ja 
kuntoutuspalvelut 

• Erityisneuvolapalvelut 

• Perhehoito ja tukipalvelut 

• Päihdehuolto 



Asumispalvelut 

• Asumispalvelut ovat Kårkullan 
keskeinen palvelumuoto. Haluamme 
tarjota asiakkaillemme koteja, jotka 
täyttävät yksilölliset tarpeet ja tukevat 
heitä arjessaan.  

• Asumismuotodot: 
– Asumisvalmennus ja lyhytaikainen 

hoito 

– Opiskelija-asuntola 

– Tukiasuminen/satelliitiasuminen  

– Asuntoryhmä 

– Ryhmäkoti 

– Laitosasuminen 



Päivä- ja työtoiminta 

• Kårkulla tarjoaa asiakkailleen 
työtehtäviä asiakkaiden 
tarpeiden ja kykyjen mukaan. 

• Päivä- ja työtoiminta: 
– Osallisuuteen orjentoituva palvelu 

(LO) 

– Työhön orjentoituva palvelu (ALO) 
• Ulkoistettu työtoiminta 

• Tuettu työ 

• Sosiaalihuoltolain mukainen suojatyö 



ALO ja LO 

• Työhön orjentoituva palvelu 
(ALO, arbetslivsorienterande 
verksamhet) käsittää tuotteiden ja 
palveluiden tuotannon ja 
valmistuksen, sekä alihankintatyön 
tai yksillöllisesti räätälöidyt 
työtehtävät. Työn lisäksi voidaan 
tarjota fyysisiä aktiviteettejä sekä 
kulttuurikokemuksia tai 
aikuisopintoja sekä sosiaalisten 
taitojen harjoittelua. Palvelu voidaan 
tarjota toimintayksikössä tai 
ulkoistettuna työtoimintana jollakin 
työpaikalla. 
 

• Osallisuuteen orjentoituva 
palvelu (LO, livsorienterande 
verksamhet) käsittää yksilöllisesti 
räätälöidyn toiminnan sekä fyysiset 
aktiviteetit ja kokemuksia 
stimuloivasta ympäristöstä, joka 
mahdollistaa sosiaaliset kontaktit. 
Toiminnan lähtökohtana ovat 
säännöllisyys ja struktuuri, jotka 
luovat turvallisen ympäristön 
vuorovaikutukselle ja 
kommunikaatiolle. 

 



Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutustoiminta 

• Kårkullalla on asiantuntija- 
ja kehityskeskus (EUC, 
Expert- och 
utvecklingscentret), joka 
koostuu asiantuntija-, 
kliinisestä- ja 
kehittämisyksiköstä.  

• EUC:n työryhmä tarjoaa 
erityisosaamistaan kun 
kyseessä on monitahoiset 

ongelmat, jotka liittyvät 
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen 
toimintakykyyn sekä 
haastavaan käytökseen.  

• EUC:n tutkimus- ja 
kuntoutusyksikkö sijaitsee 
Paraisilla. 



Erityisneuvolapalvelut 

• Kårkullalla on seitsemän 

erityisneuvolaa, jotka sijaisevat 

Pietarsaaressa, Vaasassa, 

Närpiössä, Paraisilla, Raaseporissa, 

Helsingissä ja Porvoossa. 

Erityisneuvolat toimivat 

yhteydenottopaikkana 

palvelutarpeen syntyessä. 

• Erityisneuvolat ovat keskeisessä 

roolissa asiakkaan, lähiomaisen, 

kotikunnan ja kuntayhtymän välillä. 

• Erityisneuvolat tarjoavat neuvontaa, 

tukea ja informaatiota sekä 

mahdollisuuden arviointeihin ja 

testeihin. 

• Erityisneuvolan henkilöstö koostuu; 

– Sosiaalityöntekijästä 

– Psykologista 

– Kuntoutusohjaajasta 

 

• Tarvittaessa erityisneuvolan tiimiä 

täydentävät EUC:n 

erityisasiantuntijat (lääkäri, 

puheterapeutti, autismiohjaaja). 



Perhehoito ja tuettu toiminta 

• Perhehoito tarjoaa 
hoivaa, hoitoa ja 
kasvatusta oman kodin 
ulkopuolella. 
Tavoitteena on tarjota 
mahdollisuus 
asumiseen perheessä, 
hyviin ihmissuhteisiin, 
tukea elämänhallintaan 

ja sosiaaliseen 
kehitykseen. 

• Perhehoito voi olla 
tilapäistä tai jatkuvaa. 

• Tuettu toiminta on 
tukihenkilötoimintaa tai 
henkilökohtaista apua 
(vammaispalvelulain 
mukaisesti). 



Päihdehuolto 

• Kårkulla hallinnoi 
Pixneklinikkaa, joka 
tarjoaa ruotsinkielistä 
päihdehuoltoa. 

• Pixneklinikka tarjoaa 
palveluitaan sekä 
miehille että naisille. 

• Pixneklinikka tarjoaa 

kursseja alkoholi-, lääke- 
ja/tai 
huumeongelmaisille 
sekä keskusteluja ja 
kursseja lähiomaisille. 
Klinikka tarjoaa myös 
avopalveluita ja 
jatkohoitoa. 



• Porvoo 

• Espoo 

• Kauniainen 

• Hanko 

• Helsinki 

• Inkoo 

• Pietarsaari 

• Kokkola 

• Kaskinen 

• Kemiönsaari 

• Mustasaari 

• Korsnäs 

• Kristiinan- 

kaupunki 

• Kruunupyy 

• Kirkkonummi 

• Lapinlahti 

• Luoto 

• Lohja 

• Loviisa 

• Maalahti 

• Myrskylä 

• Uusikaarlepyy 

Jäsenkuntamme 

• Närpiö 

• Parainen 

• Pedersöre 

• Pyhtää 

• Raasepori 

• Sipoo 

• Siuntio 

• Vantaa 

• Vaasa 

• Vöyri 

• Turku 


