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Kaupunginhallitus
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015

HEL 2012-008260 T 00 01 06

Sosiaalivirasto toteaa lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
seuraavaa: Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 
vuosille 2013-2015 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) 
määriteltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston 
ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut hoitavat osan sosiaalityöstä 
ja ohjauksesta ja koordinoivat Helsingin ruotsinkielisten palveluja. 
Yksikön työntekijät osallistuvat asiakkaiden erityishuolto-ohjelmien 
laatimiseen ja hyväksyvät ne omalta osaltaan ennen niiden esittämistä 
Kårkullan kuntayhtymän johtoryhmän päätettäviksi.

Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa 
oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 % asuu Helsingissä ja loput 
muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa 
esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelmassa on huomioitu tällä 
hetkellä tiedossa olevat kuluvan vuoden aikana tapahtuvat muutokset. 
Muutoksista käydään vuoden aikana neuvotteluja Kårkullan edustajien 
ja ruotsinkielisen sosiaalipalveluyksikön välillä.

Kårkullan johdon linjauksena on ollut suunnitella toiminta 
mahdollisimman kustannusneutraalisti. Kårkullan vuoden 2013 
hintoihin ehdottama keskimääräinen korotus on 4,0 % (kustannustason 
nousu 2,4 %, korkokustannusten kasvu 0,5 % ja poistojen muutos 1,1 
%). Kårkullan palveluissa arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 140 
helsinkiläistä kehitysvammaista asiakasta. Liitteessä nro 2 ovat tiedot 
Helsingin käyttöpäivistä vuodelta 2011 ja arviot vuoden 2012 ja vuoden 
2013 käyttöpäivistä sekä tiedot kustannuksista vuodelta 2011 ja arviot 
vuoden 2012 ja vuoden 2013 osalta.

Kårkullan kuntayhtymä on raportoinut kuluvan vuoden toukokuun 
toteutuman eri palvelumuodoittain. Tämän pohjalta tehty arvio 
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Helsingin kaupungin ostamien palvelujen kustannuksiksi vuodelle 2012 
on 4 877 729 euroa. Vähennystä tilinpäätökseen 2011 on noin 0,3 %. 
Kårkullan kuntayhtymän vuodelle 2013 ehdottaman taloussuunnitelman 
mukainen Helsingin kaupungin asiakaspalveluostojen kustannusarvio 
on 5 138 353 euroa (ei sisällä päihdehuoltoa, josta käydään 
erillisneuvottelut).

Sosiaalivirasto edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa  
taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin kaupungin vuoden 2013 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa palvelujen ostojen 
kustannustason nousun on arvioitu olevan Kårkullan esittämää 
korotusta pienempi. 

Sosiaalivirasto toteaa, että lopulliset hoitopäivähinnat ja 
käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan 
kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaalilautakunnan 
vuodelle 2013 asettamia määrärahalinjauksia. 
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