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”Palveluita lapsiperheille,
nuorille, aikuisille ja
ikääntyneille.”
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KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ
Kårkullan kuntayhtymä on Suomen ruotsinkielisten alueiden johtava
sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja. Kuntayhtymä koostuu kaikista Suomen kaksikielisistä kunnista, joita on 33. Toimipisteitä on Suomen
ruotsinkielisillä alueilla yhteensä noin sata ja työntekijöitä noin tuhat.
Kuntayhtymän palveluita käyttää noin 1 300 henkilöä, ja palveluiden
alueella asuu noin 250 000 ihmistä. Kårkulla tarjoaa palveluita Suomen
kaikilla ruotsinkielisillä alueilla, pohjoisimpana Kokkolassa ja itäisimpänä
Pyhtäällä.
Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on tarjota jatkuvaa yksilö- ja perhekeskeistä kuntoutusta ja palveluita henkilöille, joilla on kehitysvamma
tai joiden toimintakyky on muutoin alentunut. Kårkullan kuntayhtymä
tarjoaa palveluita lapsiperheille, nuorille, aikuisille ja ikääntyneille.
Kuntayhtymä tarjoaa asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioivia laadukkaita palveluita. Kaikessa toiminnassa on mukana terveyden kehittämisen teoriaan (salutogeneesi) ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen
perustuva arvopohja. Avainsanoja ovat ymmärrettävyys, hallittavuus ja
merkityksellisyys.
Palveluvalikoima kattaa osallisuutta ja työllistymistä edistävät palvelut,
tilapäiset ja pitkäaikaiset asumispalvelut sekä asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen erityispalvelut.

Asiakkaiden tarpeet
ja toiveet otetaan
huomioon.
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MITEN KÅRKULLAN
KUNTAYHTYMÄSTÄ
SAA PALVELUA?

Palveluiden ja päätösten
perusteet

•

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Kuntayhtymän alueelliset asiantuntijatiimit muodostavat ensimmäisen yhteyden
Kårkullaan ja toimivat linkkinä asiakkaan,
hänen kotikuntansa ja kuntayhtymän
välillä. Palvelut suunnitellaan asiakkaan
yksilöllisten tarpeiden ja kotikunnan toiveiden mukaisesti. Palvelun sisältö määritellään erityishuolto-ohjelmassa tai maksusitoumuksessa. Kunnan tulee ilmoittaa
palvelun lopettamisesta kuntayhtymälle
kohtuullisessa ajassa.

•

Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(380/1987)

•

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
(189/2001)

•

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista (812/2000)

•

Tietosuojalaki (1050/2018)

•

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
(254/2015)

•

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
(159/2007)

•

Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

•

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (734/1992)

•

Hallintolaki (434/2003)

•

Kuntalaki (410/2015)

•

Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999)

•

Päihdehuoltolaki (41/1986)

•

Lastensuojelulaki (417/2007)

• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
(519/1977) ja sen muutossäädös (381/2016)

Kårkullan arvopohjan
muodostavat ymmärret
tävyys, hallittavuus ja
merkityksellisyys.
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OSALLISUUS, ITSEMÄÄRÄÄ
MINEN, YHDENVERTAISUUS JA
ITSENÄISYYS
Kuntayhtymän ihmiskäsitys ja koko palvelutuotanto pohjautuvat asiakkaan osallisuuteen ja itsemääräämiseen YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen mukaisesti. Itsemääräämisoikeus ja osallisuus perustuvat siihen, että asiakas määrittelee omat tarpeensa itse tai tarvittavan
tuen avulla ja toiminta turvaa nämä tarpeet yksilöllisin ratkaisuin. Osallisuus tarkoittaa, että vammainen henkilö on osa yhteiskuntaa ja hänellä
on samat asumisen, työnteon, opiskelun ja itsensä toteuttamisen perusoikeudet kuin kaikilla muillakin kunnan asukkailla. Jotta tässä voidaan
onnistua, tarjolla on oltava henkilön tarpeita vastaavaa tukea ja palveluita ja henkilön itse on voitava osallistua palveluiden suunnitteluun.
Itsemääräämisen ja osallistumisen tukemiseksi Kårkullan kuntayhtymässä hyödynnetään sosiaalipedagogista ja henkilökeskeistä työskentelytapaa. Tämä tarkoittaa, että asiakasta autetaan toimintaan suuntautunein sosiaalipedagogisin keinoin hyödyntämään omia resurssejaan.
Henkilöstön tehtävänä on tukea asiakasta käyttämään omaa puhevaltaansa, tarjota mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä omilla valinnoillaan sekä aktivoida asiakasta ja avata ovia yhteiskunnan toimintaan
osallistumiselle.

Lähtökohtiamme ovat
asiakkaiden osallisuus,
itsemäärääminen ja
valinnanvapaus.
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Sertifiointi
Kårkullan kuntayhtymä on sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin
mukaisesti. Sertifiointi on todiste organisaation asiakaslähtöisestä
laatutyöstä. Se myös tukee toiminnan jatkuvaa parantamista.
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OSALLISUUTTA JA
TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ
TOIMINTA
Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta koostuu työelämään
tutustuttavasta (TET) ja elämään orientoivasta (EO) toiminnasta. Palvelut
perustuvat yksilön tarpeisiin ja toiveisiin. Palveluiden suunnittelussa ja
toteutuksessa hyödynnetään henkilökeskeistä suunnittelua, joka on
sekä ajattelutapa että joukko konkreettisia työkaluja. Henkilökeskeisen
suunnittelun perusajatuksena on parantaa asiakkaiden osallisuutta ja
itsemääräämistä.
Toimintaa kehitetään osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa
koskevien kansallisten laatukriteerien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että
asiakas saa tukea valintoihinsa ja tulevaisuudensuunnitelmiinsa, muutoksiin ja siirtymävaiheisiin, lähiympäristön toimintaan osallistumiseen,
koulutukseen ja työhön pääsemiseen, mahdollisimman suureen itsenäisyyteen, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, itseilmaisuun ja
luovuuteen sekä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen.
Kotikunta myöntää palvelun, ja alueellinen asiantuntijatiimi selvittää sopivan toimintamuodon yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa.

Tallilla asiakas oppii
vastuuta ja osallisuutta.
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TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUTTAVA TOIMINTA

Merkityksellistä
arkea työtehtävien
kautta.

Työelämään tutustuttavan toiminnan tavoitteena on tarjota mielekkäitä työtehtäviä ja toimintoja henkilökeskeisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Toimintaa

voidaan järjestää kuntayhtymän palveluyksiköissä tai asiakkaan omassa lähiympäristössä.

Tuettu työtoiminta. Tuetun työtoiminnan palvelut tarjoavat tukea ja ohjausta
asiakkaalle, joka yleensä on työnhakija ja
tarvitsee yksilöllisesti mukautettua tukea
sijoittuakseen avoimille työmarkkinoille.
Palvelukokonaisuuteen kuuluu asiakkaan
taitojen, toiveiden ja mahdollisuuksien kartoitus, avustus työpaikan haussa ja valinnassa, työpaikalla oppiminen ja tehtävien
mukauttaminen sekä tuen ja tiedon tarjoaminen työnantajalle ja kontaktit työnhakijan verkostoon. Tuetun työtoiminnan palveluita voidaan järjestää samanaikaisesti
muiden työmarkkinapoliittisten ja kuntouttavien toimien kanssa.

Työelämään tutustuttava toiminta
toimintayksikössä. Toiminta koostuu
tuotteiden valmistamisesta ja palveluiden tuottamisesta. Erilaisten työtehtävien
lisäksi tarjotaan mahdollisuus fyysisiin
aktiviteetteihin ja kulttuuritoimintaan
sekä opiskeluun. Toimintayksikkö maksaa
asiakkaalle työkorvausta.

Työelämävalmentaja tarjoaa yksilöllistä tukea tuettuun työtoimintaan ja
ulkoiseen työtoimintaan osallistuville.
Työelämävalmentajalla on tietoa
työelämään liittyvistä kysymyksistä ja
työmarkkinapoliittisista toimista.

Ulkoinen työtoiminta. Ulkoinen työtoiminta järjestetään lähellä asiakasta
olevissa työpaikoissa. Asiakas voi osallistua ulkoiseen työtoimintaan osan viikosta tai päivästä tai osallistua yksinomaan
tähän työtoiminnan muotoon. Asiakas
saa tukea työelämävalmentajalta tai toimintayksikön ohjaajalta. Asiakas saa toimintayksiköltä työkorvausta. Ulkoisessa
työtoiminnassa asiakas ei ole työsuhteessa
työnantajaan. Tavoitteena on vähentää ulkoista työtoimintaa ja siirtyä työsuhteisiin.
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ELÄMÄÄN ORIENTOIVA TOIMINTA
Elämään orientoivien palveluiden tarkoitus on edistää asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä sekä ylläpitää ja tukea asiakkaan
toimintakykyä. Palvelu on suunnattu asiakkaille, joiden avun ja tuen
tarve on laajaa ja jatkuvaa.
Toiminnan tavoitteena on tarjota kuntoutusta, ohjausta ja virikkeellistä
toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminnan yhteydessä tarjotaan työtä, virikkeitä, fyysisiä aktiviteetteja ja mahdollisuuksia sosiaaliseen yhdessäoloon. Kommunikaatiota ja kognitiivisia toimintoja tukevat
apuvälineet ovat tärkeitä työkaluja, joilla voidaan parantaa asiakkaan
edellytyksiä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.
Elämään orientoiva toiminta ei aina tarkoita, että toimintaan on osallistuttava tietyssä fyysisessä yksikössä, vaan se voi sisältää esimerkiksi
osallistumista erilaisiin toimintoihin asiakkaan lähiympäristössä tai niin,
että toiminta toteutetaan asiakkaan kotona.

Aamu- ja iltapäivähoito
Aamu- ja iltapäivähoito on suunnattu omaistensa
kanssa asuville henkilöille, jotka tarvitsevat huolenpitoa
aamulla tai iltapäivällä. Palvelu tarjotaan sopivassa
läheisessä toimintayksikössä.
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MUUT PALVELUT
Kuntouttava työtoiminta. Työtoimintaa järjestää kunta kuntouttavasta työtoiminnasta säädetyn lain mukaisesti. Kunta voi sopia Kårkullan
kanssa kyseisen toiminnan järjestämisestä. Työtoiminnan tavoitteena
on parantaa henkilön elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.
Kuntouttavassa työtoiminnassa henkilön ja toimintaa järjestävän tai
toteuttavan tahon välille ei muodostu työsuhdetta.
Kårkulla tarjoaa kahta kuntouttavan työtoiminnan muotoa. Ensimmäinen muoto koostuu työtehtävistä ja toiminnasta työelämään tutustuttavassa yksikössä, jossa henkilö saa aktiivista tukea yksikön ohjaajilta.
Toisessa muodossa henkilö työskentelee yksikössä itsenäisesti. Työtehtävät mukautetaan henkilön kykyihin, ja hänelle tarjotaan kevyttä sosiaalista tukea.

Päivätoiminta alle 18vuotiaille. Päivätoimintaa voidaan tarjota alle
18-vuotiaille henkilöille loppuun saatetun perusopetuksen tai mukautetun ammatillisen koulutuksen jälkeen tai koulujen loma-aikoina. Toiminta suunnitellaan asiakkaan iän ja toimintakyvyn mukaan. Tavoitteena on
tukea kuntoutumista aikuiselämään tarjoamalla osallisuutta edistäviä
toimintoja ja työtä.
Työssäoppiminen. Työelämään ja elämään orientoivan toiminnan
yksiköt voivat tarjota työssäoppimisjaksoja oppilaitoksen ja kotikunnan
kanssa sovitusti. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja muuhun toimintaan joko Kårkullan TET-/EO-yksikössä, ulkoisessa työtoiminnassa tai molemmissa.

Työelämään tai elämään orientoivan
toiminnan päättäminen
Viimeistään 60 vuoden iässä arvioidaan, onko jatkossa
tarkoituksenmukaista tarjota säännöllistä työelämään tai
elämään orientoivaa toimintaa. Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisiä ratkaisuja
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”Pärjään itse.”
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ASUMISPALVELUT
Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa asumista tukevia palveluita kaiken ikäisille ihmisille. Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan, hänen
verkostonsa ja kotikunnan kanssa. Tuki perustuu yhteisiin sopimuksiin
ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden perusteella laadittuun
suunnitelmaan. Palvelu suunnitellaan kattamaan asiakkaan toimintakyvyn rajoitteesta aiheutuva tuen tarve.
Asumispalvelut kattavat avun ja tuen päivittäisissä asioissa sekä asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvittavat palvelut.
Palvelussa tuetaan myös valintojen ja päätösten tekemistä, uusien asioiden oppimista ja kehittymistä, viestintää sekä sosiaalisten suhteiden
ylläpitoa, ja tarvittaessa tarjotaan myös kattavaa hoitoa ja hoivaa.
Toiminnassa tuetaan asiakkaan osallisuutta omassa elämässään ja palvelun kokoamisessa henkilökeskeisen suunnittelun avulla. Asumispalvelut
tuotetaan kansallisten yksilöllisen tuen, asuntojen ja asumisympäristön
laatukriteerien pohjalta.
Kotikunta myöntää palvelun, ja alueellinen asiantuntijatiimi selvittää
sopivat asumispalvelut yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa.

Kotona.
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TILAPÄISET ASUMISPALVELUT
Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa vanhempiensa tai muiden omaistensa
kanssa asuville lapsille ja aikuisille tilapäisiä asumispalveluita lyhytaikaishoidon ja asuntola-asumisen muodossa. Palvelun sisältö suunnitellaan yksilöllisesti, ja siihen voi kuulua esimerkiksi asumisharjoittelua
tai apua omaisille arjessa jaksamiseen. Lyhytaikaishoidossa oleskellaan
suunnitellusti sovitulla aikavälillä alueella sijaitsevassa yksikössä.

Omaishoitajalle voidaan tarjota apua jaksamiseen lyhytaikaishoitona perheen tilanteen niin vaatiessa. Hoito tarjotaan turvallisessa ympäristössä sekä suunnitellaan ja sopeutetaan asiakkaan iän ja toimintakyvyn mukaan.
Aikuisten lyhytaikaishoito tukee kodin arjen sujumista. Toiminta
suunnitellaan asiakkaan iän ja toimintakyvyn mukaan, ja tavoitteena on
ylläpitää olemassa olevia valmiuksia ja tukea kehitystä.
Asumisharjoittelua ja muuttoon valmistautumista tarjotaan
lyhytaikaishoitoa tarjoavissa yksiköissä ja muissa asumisyksiköissä.
Yksikössä vietettynä aikana asiakasta tuetaan toimimaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Muuttoon valmistautumisen tavoitteena on
kartoittaa asiakkaan toiveita ja valmiuksia ennen pysyvän asumismuodon valintaa. Lapsuudenkodista muuttoon valmistautuminen tapahtuu
aktiivisessa yhteistyössä omaisten kanssa.
Asuntolaasuminen on asumismuoto, joka tukee itsenäistymisprosessia ja kuntoutumista kohti aikuiselämää. Se on tarkoitettu toisen asteen
opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen kouluviikkojen aikana.
Asuntolapaikka myönnetään yhteistyössä oppilaitoksen ja kotikunnan
kanssa. Asuntola-asuminen on suunniteltu kolmivuotiseksi jaksoksi, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa tukea opiskelijaa mahdollisimman itsenäiseksi.

Aamu- ja iltapäivähoito
Aamu- ja iltapäivähoito on suunnattu omaistensa
kanssa asuville henkilöille, jotka tarvitsevat huolenpitoa
aamulla tai iltapäivällä. Palvelu tarjotaan sopivassa
läheisessä toimintayksikössä.
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MUUTTOVALMISTELUT
Muuttovalmisteluita tarjotaan järjestämällä teemailtoja
sekä jakamalla tietoa asiakkaille ja heidän omaisilleen
asiakkaan ollessa muuttamassa lapsuudenkodistaan
omaan kotiin tai asunnosta tai asumismuodosta toiseen.
Muuttovalmisteluita voidaan tarjota henkilökohtaisesti tai
ryhmässä. Muuttovalmistelujen tarkoituksena on valmistaa
asiakasta ja hänen omaisiaan uuteen kotiin muuttamisen
mukanaan tuomaan elämänmuutokseen.
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Ikääntyneiden asumispalveluita tarjotaan alueen seniorikodeissa.
Seniorikotien toiminta perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Seniorikotien arkielämään kuuluu aktiviteetteja ja aistivirikkeitä, mutta
myös lepoa ja rauhaa. Henkilökunnalla on tietämystä ikääntyvistä asiakkaista, ja saatavilla on myös sairaanhoitajan palvelut. Alueen seniorikotien
tavoitteena on, että asiakkaat voivat asua siellä loppuun saakka. Seniorikodeissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden

Tilapäiset lisäresurssit
Tilapäisiä lisäresursseja voidaan tarjota esimerkiksi tilapäisten
terveystilanteen muutosten vuoksi, sairaalassa olon tai toimenpiteiden jälkeen tai elämän viimeisiin vaiheisiin. Lisäresurssit
voidaan myöntää korkeintaan neljäksi kuukaudeksi kerrallaan.
Tämän jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan.
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PITKÄAIKAISET ASUMISPALVELUT
Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia pitkäaikaisia asumispalveluita henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, apua tai hoivaa kotonaan. Asumisen tuki suunnitellaan yksilön tarpeiden perusteella huomioiden asiakkaan omat taidot, resurssit ja vahvuudet.

Tuettu itsenäinen asuminen. Tuettu itsenäinen asuminen on palvelumuoto, jossa asiakas vuokraa tai omistaa asuntonsa itse ja saa tukea ja
ohjausta kotiinsa voidakseen asua itsenäisesti. Tuki voi koskea hygienian
ja kodin hoitoa, ruoanlaittoa tai sosiaalisia suhteita, osallisuutta yhteiskuntaan tai valintojen ja päätösten tekemistä. Tuki on suunniteltu etukäteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ja henkilökunta tulee läheisestä
tukipisteestä. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä henkilökuntaan akuuteissa tilanteissa.
Tuetusti itsenäisesti asuvilla asiakkailla voi olla mahdollisuus osallistua
sosiaalisia taitoja tukevaan ryhmätoimintaan kunnan kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti.

Asuminen ryhmäkodissa tai erillisessä asunnossa tuen lähellä.
Jos asiakas tarvitsee tehostettua päivittäistä apua asumiseen, hänelle tarjotaan mahdollisuus asua yhdessä muiden kanssa ryhmäkodissa
tai omassa asunnossa muiden vastaavaa tukea tarvitsevien asiakkaiden
lähellä.

Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden pitkäaikaiset
asumispalvelut suunnitellaan yhteistyössä
perheen ja kotikunnan kanssa.

Ryhmäasumisessa asiakas vuokraa huoneen, jossa usein on oma kylpyhuone,
ja käyttää muiden asukkaiden kanssa samaa keittiötä, olohuonetta ja saunaa.
Erillisessä asunnossa asuvilla asiakkailla on usein pääsy yhteiseen oleskelutilaan. Molemmissa tapauksissa vuokralainen solmii vuokrasopimuksen ja
vastaa omaan talouteensa liittyvistä kuluista.
Pitkäaikaisia asumispalveluita voidaan tarjota myös pitkäaikaisena asumisharjoitteluna. Asumisessa kehitetään erilaisia valmiuksia, tuetaan itsenäistymistä ja selvitetään asiakkaan taitoja. Lähtökohtana on, että asiakas muuttaa
toiseen asumismuotoon, kun tuntee olevansa siihen valmis ja kun sopiva
asumismuoto löytyy.
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ASIANTUNTIJA- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN PALVELUT
Kårkullan kuntayhtymän asiantuntija- ja kehittämiskeskus vastaa keskitetysti kuntayhtymän neuvonnasta, ohjauksesta, konsultoinnista ja
täydennyskoulutuksesta sekä kriisi-, tutkimus- ja kuntoutustoiminnasta
(kris-, undersöknings- och rehabiliteringsverksamhet, KUR). Asiantuntijaja kehittämiskeskus seuraa alan tutkimusta, ja sillä on keskeinen asema
erityispalveluiden kehittämisessä kuntayhtymässä.

Erityispalvelut,
konsultaatiot ja
koulutus.
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ASIANTUNTIJAPALVELUT
Alueellisen asiantuntijatiimin palvelut
Kårkullan kuntayhtymän alueelliset asiantuntijatiimit Pietarsaaressa,
Vaasassa, Närpiössä, Paraisilla, Raaseporissa, Helsingissä ja Porvoossa muodostavat asiakkaan ensimmäisen kontaktin kuntayhtymään.
Kontakti luodaan esimerkiksi kotikunnan vammaispalveluiden kautta tai sairaanhoidon kautta lääkärikäynnin tai tutkimusjakson jälkeen.
Tiimiin voi ottaa yhteyttä myös henkilö itse tai hänen läheisensä. Kotikunta myöntää palvelun.
Tiimien palvelut on tarkoitettu pääasiallisesti henkilöille, joilla on kehitysvamma tai joiden toimintakyky on muutoin alentunut, sekä heidän
omaisilleen. Tiimit tarjoavat neuvontaa, ohjausta, tukea ja tietoa sekä
mahdollisuuden arviointeihin ja tutkimuksiin kotikunnan kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti. Palveluita tarjotaan asiakkaan kotona, asiantuntijatiimin palvelupisteessä tai esimerkiksi päivähoitoyksikössä, koulussa
tai muussa toimintayksikössä.
Palvelut suunnitellaan ja koostetaan henkilökohtaisesti. Tiimi seuraa
asiakkaan kehitystä ja tuentarvetta sekä ohjaa asiakasta ja omaisia elämän eri vaiheissa.

Erityishuolto-ohjelmat ja
maksusitoumukset
Palvelumuodoista ja niiden laajuudesta sovitaan kotikunnan vammaispalvelun kanssa. Asiakkaalle ja hänen
perheelleen myönnetyt palvelut kirjataan erityishuoltoohjelmaan tai maksusitoumukseen.

Kokonaisvaltaisen kuntoutustyön tukemiseksi asiantuntijat tarjoavat
erilaisiin toimintakyvyn rajoituksiin liittyvää asiakaskeskeistä ohjausta ja
konsultointia myös ulkopuolisille toimijoille.
Moniammatilliset alueelliset asiantuntijatiimit koostuvat sosiaalityöntekijästä, psykologista ja kuntoutusohjaajasta.
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Lähtökohtana asiakkaan
elämäntilanne.

Sosiaalityöntekijä selvittää, mitä palveluita asiakas tai hänen perheensä tarvitsevat. Asiakkaan
elämäntilannetta ja palvelutarpeen muutoksia seurataan jatkuvasti. Asiakkaalle ja hänen perheelleen
tarjotaan sosioekonomisia asioita sekä kuntien palvelurakenteita ja -muotoja koskevaa neuvontaa ja
ohjausta. Sosiaalityöntekijä tarjoaa perheille tukea
ja ohjausta sosiaalietuuksiin sekä Kansaneläkelaitokselle ja kunnalle laadittaviin hakemuksiin liittyen.
Psykologi tarjoaa keskusteluapua ja tietoa kehitysvammoista ja muista toimintakyvyn rajoituksista.
Psykologi kartoittaa taitoja ja valmiuksia ja suorittaa
pyynnöstä psykologisia tutkimuksia ja arviointeja
sekä kirjoittaa lausuntoja, todistuksia ja suosituksia.
Asiakkaalle ja omaisille tarjotaan konsultaatiota ja
tukitoimia haastaviin elämäntilanteisiin.
Kuntoutusohjaaja on erikoistunut kartoittamiseen, viestintään, virikkeiden tarjoamiseen,
haasteelliseen käytökseen ja kognitiiviseen tukeen.
Kuntoutusohjauksen tavoitteena on kehittää
asiakkaan valmiuksia, tukea hänen verkostoaan ja
sujuvoittaa asiakkaan ja hänen verkostonsa arkea.
Kuntoutusohjaaja kartoittaa ja seuraa asiakkaan
valmiuksia ja yksilöllisiä tarpeita.
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Liikkuvat asiantuntijapalvelut
Asiantuntija- ja kehittämiskeskus tarjoaa liikkuvia
asiantuntijapalveluita koko kuntayhtymän alueella.
Kuntayhtymän eri yksiköt sekä kuntayhtymän ulkopuoliset laitokset, kuten koulut ja päiväkodit, saavat
keskuksen asiantuntijoilta ohjausta, konsultaatioita
ja täydennyskoulutusta. Ohjaus voidaan toteuttaa
myös asiakkaan kotona. Keskuksen henkilökunta
tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten asiantuntijatiimien ja asiakkaiden koko verkoston kanssa.
Johtavan sosiaalityöntekijän, johtavan kuntoutusohjaajan, johtavan psykologin ja ylilääkärin lisäksi
liikkuvia asiantuntijapalveluita tarjoavat seuraavat
henkilöt:
Musiikkiterapeutti arvioi asiakkaan toiminnallisia
valmiuksia, erityisesti psyykkistä vointia, toiminnallisen musiikkiterapian (FMT) ja/tai perinteisen musiikkiterapian keinoin. Musiikkiterapeutti ohjaa henkilökuntaa työpaikan äänimaisemaan liittyvissä asioissa
sekä musiikin käytössä arjessa.
Nepsy-ohjaaja tarjoaa ohjausta ja konsultaatiota
autismikirjon häiriöiden ja muiden neuropsykiatristen häiriöiden tapauksissa. Nepsy-ohjaajan palvelut
on suunnattu asiakkaille, omaisille ja ammattilaisille.
Tavoitteena on tehdä asiakkaan elämästä ennustettavampaa, sisällökkäämpää ja hallittavampaa.
Nepsy-ohjaaja tarjoaa myös autismikirjoon liittyviä

kartoituksia sekä asiantuntemusta esimerkiksi aistipoikkeamista, haastavasta käytöksestä ja ympäristön mukauttamisesta. Nepsy-ohjaaja tarjoaa tukea
myös asiakkaille, joilla ei ole autismikirjon häiriötä
tai neuropsykiatrista häiriötä mutta jotka tarvitsevat
selkeän tai jäsennellyn ympäristön.
Puheterapeutin palveluihin kuuluu säännöllinen
puheen ja kommunikaation kehityksen seuranta
sekä näihin liittyvä ohjaus ja kuntoutus. Puheterapeutti tutkii ja arvioi kieltä, puhetta, kommunikointia, ääntä, syömistä, nielemistä ja suun motoriikkaa.
Puheterapeutti myös arvioi vaihtoehtoisten kommunikointitapojen tarvetta silloin, kun puhe ei ole
mahdollista. Puheterapeutti tarjoaa konsultaatiota
myös esimerkiksi asiakkaan omaisille, päiväkodille,
koululle tai palveluyksikölle.
Fysioterapeutti tarjoaa konsultaatiota alueellisille
asiantuntijatiimeille asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Fysioterapeutti myös arvioi
fysioterapian tarvetta Kelan järjestämän vaativan
lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmien laadinnan tai uusinnan yhteydessä.
Toimintaterapeutin palvelut liittyvät kodin tai asumisyksikön fyysisen ympäristön muokkaamiseen,
apuvälineiden käyttöönottoon ja muihin ratkaisuihin, joiden avulla asiakkaan arjesta saadaan aktiivista ja osallistuvaa. Toimintaterapeutti myös arvioi

toimintaterapian tarvetta Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmien laadinnan tai uusinnan yhteydessä.
Lääkäri on erikoistunut hoivatyön lääketieteellisiin
osa-alueisiin ja vastaa lääketieteellisistä tutkimuksista, diagnosoinnista sekä lääkehoidon määräyksistä ja seurannasta. Lääkäri kirjoittaa lausuntoja ja
todistuksia eri viranomaisille ja kunnille sekä laatii
lääketieteelliset kuntoutussuunnitelmat yhdessä terapeuttien kanssa. Erityisalueita ovat muun muassa
ravitsemus, elämäntavat ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto.

KUNTOUTUSSUUNNITELMAN
LAATIMINEN KANSANELÄKELAITOKSELLE (KELA)
Vaativa lääketieteellinen kuntoutus perustuu asiakkaan, lääkärin ja moniammatillisen tiimin kanssa yhteistyössä laadittuun
kuntoutussuunnitelmaan. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu usein myös ulkopuolisia
terapeutteja. Suunnitelma laaditaan 1–3
vuodeksi. Tiimin seurantaa, arvioita ja suosituksia tarvitaan kuntoutussuunnitelmaa
uusittaessa.
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KURTOIMINTA
Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen KUR-erikoisyksikkö tarjoaa kriisi-,
tutkimus- ja kuntoutusjaksoja, jos asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluita
avohuollon kautta laajan hoidontarpeensa tai haasteellisen käytöksensä
vuoksi. Tällaiset jaksot ovat aina tavoitteellisia, ja ne tarjotaan vain tietyksi
ajaksi. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijatiimi vastaa tutkimuksista ja selvityksistä. Tiimiin kuuluu lääkäri, johtava psykologi, johtava sosiaalityöntekijä, nepsy-ohjaaja, puhe-, fysio-, toiminta- ja musiikkiterapeutti sekä konsultoiva hammaslääkäri, hammashoitaja ja silmälääkäri.
Tarvittaessa käytettävissä on myös neurologi, psykiatri ja gynekologi
sekä ulkoisia tutkimuspalveluita, kuten laboratorio, ultraääni, EEG, EKG
ja röntgen.

Kriisihoito
Kriisihoitoa tarjotaan asiakkaille, jotka tarvitsevat akuutisti hoitoa esimerkiksi perhekriisin tai kestämättömän asumistilanteen vuoksi. Kriisihoitopaikka selvitetään virka-aikana, ja sisäänottopäivä suunnitellaan
mahdollisimman pian. Kriisihoitoa järjestetään tarvittaessa erityisesti
mukautetuissa tiloissa, joiden henkilökunta on koulutettu aiheeseen.
Hoito sisältää usein tehostettuja henkilöstöresursseja ja päivittäisen
asiantuntijan osallistumisen.
Kriisihoito sisältää kokonaisvaltaisen kartoituksen, jonka suorittaa Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijatiimi yhdessä asiakkaan kotipaikan verkoston kanssa, ja sen tuloksena laaditaan henkilökohtainen
suunnitelma. Kriisihoidon aikana suljetaan pois somaattisten sairauksien mahdollisuus. Mahdolliset neurologiset ja psykiatriset sairaudet
diagnosoidaan samassa laajuudessa kuin tutkimusjakson yhteydessä.
Jatkohoito suunnitellaan kriisihoitojakson aikana aktiivisessa yhteistyössä
asiakkaan verkoston kanssa.
Kriisihoitojakso voi kestää yhden tai useampia viikkoja, ja sitä seuraa
tavallisesti kuntoutusjakso ennen asiakkaan paluuta kotipaikkaansa.

KURerityisyksikkö tarjoaa
määräaikaisia ja tavoitteellisia
palveluita haastavissa
elämäntilanteissa.
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Tutkimus
Tutkimusjakso sisältää tutkimuksia, selvityksiä ja kartoituksia asiakkaan
somaattisesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Se on tehokas
tapa selvittää muutoksia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Palvelu
sisältää hoitoa ja hoivaa, lääkehoidon valvontaa ja arviointia, terapeutin
arviointeja, kommunikaation ja apuvälineiden tarpeen selvityksen sekä
yksilöllisesti mukautettua päivittäistä työtoimintaa. Palveluun kuuluu
myös asiakkaan oman asumis- ja toimintaympäristön arviointi yhdessä
kotikunnan kanssa.
Tutkimusjakso suunnitellaan etukäteen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen moniammatillinen
tiimi arvioi tarpeet yhdessä asiakkaan ja hänen kotipaikkansa verkoston
kanssa. Jakso kestää yhdestä viikosta useampaan viikkoon, ja sen päätteeksi laaditaan lausuntoja ja suosituksia jatkohoidosta, kuntoutuksesta
ja palveluista.

Kuntoutus
Kuntoutusjakson tavoitteena on, että asiakas saavuttaa parhaan mahdollisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja voi palata
henkilökohtaisesti mukautettuun asumismuotoon ja työhön. Jaksoa
varten laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jossa mainitaan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Kuntoutusjakson aikana asiakas kokeilee erilaisia asumismuotoja ja työ- tai päivätoimintoja.
Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijatiimi osallistuu asiakkaiden kuntoutukseen säännöllisellä seurannalla sekä suorittamalla
tutkimuksia ja laatimalla lausuntoja ja suosituksia. Kuntoutusjakso toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan kotipaikan verkoston kanssa.
Kuntoutusjakso voi kestää muutamista viikoista useisiin kuukausiin.
Jaksoa edeltää usein tutkimus- tai kriisihoitojakso.

Tutkimukset, selvitykset
ja kartoitukset.
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Pitkäaikaiskuntoutus
Pitkäaikaiskuntoutusta tarjotaan rajatulle määrälle asiakkaita, joille ei
ole voitu tarjota tarkoituksenmukaista asuinpaikkaa avohoidon kautta.
Pitkäaikaiskuntoutuksessa on saatavilla Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijapalveluita, ympärivuorokautisia asumisen palveluita
sekä osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa.

Lähetteet ja rahoitus
Aloite tutkimus-, kriisihoito- tai kuntoutusjakson
käynnistämiseksi voi tulla asiakkaan läheisiltä, lääkäriltä,
kotikunnalta tai asiakkaalta itseltään. Asuminen rahoitetaan maksusitoumuksella, jonka myöntää alueellisen
asiantuntijatiimin pyynnöstä asiakkaan kotikunta.
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Moderni ja Suomen ainoa
ruotsinkielinen kriisi, tutkimus
ja kuntoutuskeskus.
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Lue lisää osoitteessa:
www.karkulla.fi

Seuraa meitä Instagramissa:
www.instagram.com/karkullasamkommun
Tykkää sivustamme Facebookissa:
www.facebook.com/Karkullasamkommun
Seuraa meitä Twitterissä:
@karkullaskn

KÅRKULLAN
KUNTAYHTYMÄ

Kårkullantie 142, 21610 Kirjala
Puh. 0247 431 222
(vaihde avoinna arkisin klo 9–15)
etunimi.sukunimi@karkulla.fi
info@karkulla.fi

kårkulla.fi

