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KUNTAYHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS

Kuntayhtymällä on takanaan jo 59 toimintavuotta. 

Vuoteen mahtui paljon turbulenssia: sote-uudistus oli 
edelleen työn alla ja kuntien talous tiukalla, ja viranomai-
set asettivat sosiaali- ja terveydenhuollolle yhä enem-
män tehtäviä ja velvoitteita. Tämä on vaikeasti ratkaista-
va yhtälö. Kuntayhtymä pyrki tehostamaan toimintaansa 

ja vastaamaan kuntien toiveisiin jäsenkuntien yhdenver-
taisen kohtelun sallimissa rajoissa. 

Jotkin kunnat suunnittelivat järjestävänsä osan kunta-
yhtymältä ostetuista palveluista itse. Henkilöstöresurs-
sien sopeuttaminen palveluiden kysynnän mahdolliseen 
vähenemiseen on välttämätöntä. Koska kunnat tilaavat 
palveluita kuntayhtymältä vuosittain, olemme tottuneet 
siihen, että henkilöstötarpeet voivat vaihdella paljonkin 
eri vuosina. 

Vuoden aikana tehtiin runsaasti töitä asiakasryhmien 
ruotsinkielisten palveluiden tarpeen esiin tuomiseksi 
tilanteissa, jossa asiakasmäärät ovat liian pieniä, jotta 
ruotsinkielisiä palveluita voitaisiin ylläpitää joka maa-
kunnassa. Folktinget on yhdessä useiden ruotsinkielis-
ten toimijoiden, Kårkullan kuntayhtymä mukaan lukien, 
luovuttanut kannanoton perhe- ja peruspalveluministe-
ri Krista Kiurulle sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa- 
arvon ministerille Thomas Blomqvistille. Kannanotossa 
nostetaan esille, että ruotsinkielisten palveluiden turvaa-
miseksi tarvitaan lakisääteinen ja maakuntarajat ylittävä 
yhteistoiminta-alue. 

Profiloituneen toiminnan tarpeisiin vastaamiseksi 
vuoden aikana on otettu käyttöön senioritalo, yksikkö 
asiakkaille, joilla on psykososiaalisia haasteita, yksikkö 
asiakkaille, joilla on suuri tarve hoidolle ja apuvälineil-
le, sekä asuntoasumisyksikkö. Korvaavien yksiköiden 

asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi muuttaneet muista 
kuntayhtymän yksiköistä. Yksi laitoshoitoyksikkö voitiin 
tämän ansiosta sulkea samalla kun laitoshoidon kehit-
täminen jatkuu. Sitä vastoin kuntayhtymä ei ole voinut 
ottaa vastaan kaikkia kriisihoitoa tarvitsevia asiakkaita, 
koska tässä toiminnassa ei ole ollut heille tilaa. Monet 
laitoshoidon ja asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen 
kiinteistöistä olivat niin huonossa kunnossa, etteivät vi-
ranomaiset sallineet niiden käyttöä. Maaliskuussa 2020 
valmistuu uusi kiinteistö kriisi-, tutkimus- ja kuntoutus-
toiminnalle. 

Kuntayhtymä ottaa ympäristönäkökulmat huomioon 
työssään. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän ympäris-
töstrategian ja toimintasuunnitelman vuonna 2018. 
Strategia ja sen konkreettiset ohjeet helpottavat eko-
logista toimintaa yksiköissä. Kaikissa palveluyksiköissä 
on esimerkiksi ympäristövastaava, ja henkilöstö suosii 
kimppakyytejä ja videokokouksia mahdollisuuksien 
mukaan. Jokaisessa yksikössä on jätteiden lajittelumah-
dollisuus, ja päivätoiminnan tuotteissa käytetään paljon 
kierrätysmateriaaleja. Kaikissa uudisrakennuksissa käy-
tetään maalämpöä. 

Vuoden aikana tehtiin töitä kuntayhtymän toiminnan 
sertifioimiseksi ISO 9001:2015  standardin mukaisesti ja 
Pohjanmaan toiminta sertifioitiin, minkä myötä kaikki 
kuntayhtymän toiminta on nyt sertifioitu. 
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KUNTAYHTYMÄ- 
JOHTAJA

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on luonnollinen 
ja tärkeä osa kehitystä. Vuoden aikana kuntayhtymä teki 
yhteistyötä muiden muassa koulutusta järjestävien taho-
jen, kuntien ja etuyhtymien kanssa sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. Vuonna 2019 kuntayhtymän pal-
veluita käytti 1 327 henkilöä. Luvut sisältävät myös 8 asia- 
kasta muista kuin jäsenkunnista. Kuntayhtymä budjetoi 
vuodelle 2019 -534 610 €. Tilinpäätöksen negatiivinen tu-
los on 187 901,84 €, mikä on 722 512 € budjetoitua arvoa 
parempi tulos. 

Laitospaikkojen määrä pieneni kuntayhtymän asumis-
suunnitelman mukaisesti 49:stä 37:ään. 

Kiitän sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä kulu-
neesta vuodesta lämpimästi. 

Paraisilla 18.3.2020

SOFIA ULFSTEDT
Kuntayhtymäjohtaja

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO  
(1.1.–30.11.2019)
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Valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä elin. Jäsen-
kunnat valitsevat edustajansa valtuustoon neljän vuo-
den välein sen perusteella, kuinka monta ruotsinkielistä 
asukasta kunnassa on. Valtuustokauden ajaksi valtuus-
kunta valitsee tilintarkastuslautakunnan, hallituksen 
sekä aluelautakunnat Uudellemaalle, Turunmaalle ja 
Pohjanmaalle.

Parantaakseen ja turvatakseen toimintarajoitteisten ih-
misten vaikutusvaltaa ja itsemääräämisoikeutta sekä 
omaisten osallisuutta aluelautakunnat valitsevat jäse-
niä alueellisiin asiakas- ja omaisneuvostoihin. Asiakas-
neuvostojen jäsenet valitaan kuntayhtymän palveluita 
saavien asiakkaiden joukosta ja omaisneuvostojen jä-
senet asiakkaiden omaisista niin, että edustettuna on 
mahdolli simman paljon eri-ikäisiä asiakkaita, eriasteisia 
toimintarajoitteita ja erilaisia toimintamuotoja.

LUOTTAMUSELIMET

VALTUUSTON HALLITUS

Puheenjohtaja Christer Rönnlund, Kristiinankaupunki,  
1. varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä, Turku,  
2. varapuheenjohtaja Inger Östergård, Helsinki.

Valtuusto kokoontui kahdesti, 13.6. ja 14.10.2019, 
 ja käsitteli 28 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 
1.1.–31.12.2019

Puheenjohtaja Bo Grönholm,  
varapuheenjohtaja Touko Niinimäki

Kunta Varsinainen jäsen

Esbo Bo Grönholm
Helsingfors Touko Niinimäki
Pargas Hanna Järvinen 
Kimitoön Marléne Eriksson
Jakobstad Bengt Kronqvist

Hallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymää valtuuston  
hyväksymien perusteiden mukaan.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltyjä 
asioita: 166

Puheenjohtaja: Anna Lena Karlsson-Finne, varapuheen-
johtaja Hilkka Toivonen

HALLITUKSEN KOKOONPANO 1.1.–31.12.2019

Kunta Varsinainen jäsen

Grankulla Anna Lena Karlsson-Finne 
Sjundeå Hilkka Toivonen
Korsholm Annika Ahläng
Kyrkslätt Irja Bergholm
Pedersöre Roger Eriksson
Sibbo Kjell Grönqvist
Pargas Kim Lindstedt 
Åbo Camilla Sandell
Åbo Jukka Surakka
Helsingfors Pekka Tiusanen
Lojo Roger Weintraub

Aluelautakunnat nimittävät asiakasneuvostot, joiden 
jäsenet valitaan kuntayhtymän palveluita saavien asiak-
kaiden joukosta. Asiakasneuvostojen ensisijainen teh-
tävä on lisätä asiakkaiden vaikutusvaltaa ja itsemäärää-
misoikeutta.
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VALTUUSTO  
45  

edustajaa

HALLITUS  
11 edustajaa

TARKAS-
TUSLAUTA-

KUNTA  
5 jäsentä

VAALI- 
LAUTAKUNTA 

5 jäsentä

Länsi-, Keski-  
ja Itä-Uusimaan  

ASIAKASNEUVOSTO,  
7 edustajaa

Länsi- ja  
Itä-Turunmaan  

ASIAKASNEUVOSTO,  
7 edustajaa

Etelä-, Keski- ja  
Pohjois-Pohjanmaan  
ASIAKASNEUVOSTO,  

7 edustajaa

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO

UUDEN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA 

7 edustajaa

TURUN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA 

7 edustajaa

POHJAN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA 

7 edustajaa

Valtuusto on  
kuntayhtymän korkein 
päättävä elin.
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- Tehtäviini kuuluu kukkien 
kastelu, tiskaaminen ja  
postin hakeminen
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TARJOAMME PALVELUITAMME SEURAAVILLA PAIKKAKUNNILLA

Asiantuntija- ja kehittä-
miskeskus, laitoshoito, 
kliininen hoito ja kliiniset 
asiantuntijapalvelut

Parainen

Asuminen (ryhmä-
asuminen, asunnot, 
tukiasunnot)

Espoo, Hanko, Helsinki, Kauniainen, Kemiönsaari, Kirkko-
nummi, Kokkola, Kristiinankaupunki, Luoto, Mustasaari, 
Närpiö, Parainen, Pedersöre, Pietarsaari, Porvoo, Raasepori, 
Sipoo, Turku, Uusikaarlepyy ja Vaasa

Osallisuutta ja työllisty-
mistä edistävä toiminta

Hanko, Helsinki, Kemiönsaari, Kokkola, Kristiinankaupunki, 
Närpiö, Parainen, Pedersöre, Pietarsaari, Porvoo, Raasepori, 
Turku, Uusikaarlepyy ja Vaasa

Erityisneuvontapalvelut
Helsinki, Närpiö, Parainen, Pietarsaari, Porvoo, Raasepori ja 
Vaasa

Sosiaalihuoltolain  
mukainen työtoiminta 

Kemiönsaari, Korsnäs, Pietarsaari, Porvoo ja Parainen

VUONNA 2019 LAITOSHOITOA SAANEET ASIAKKAAT

Ikäryhmä Laitoshoitoa vuoden  
aikana saaneet

Vuoden 
aikana ulos-

kirjoitetut
Kuolleet Laitoshoidossa 

31.12.2019

0–6 v. 0 0 0 0

7–17 v. 0 0 0 0

18–45 v. 13 1 0 12

46–64 v. 22 5 0 17

65 v.– 16 8 1 7

Yhteensä 51 14 1 36

Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa 
palveluita kaikilla Suomen  
ruotsinkielisillä alueilla
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KÄYTETYT PALVELUT TOIMINTAMUODON MUKAAN UUDELLAMAALLA, 
TURUNMAALLA JA POHJANMAALLA (ASIAKASMÄÄRÄ)
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Erityishuolto

Kårkullan kuntayhtymällä on seitsemän alueellista neu-
volaa, jotka sijaitsevat Pietarsaaressa, Vaasassa, Närpiös-
sä, Paraisilla, Tammisaaressa, Helsingissä ja Porvoossa. 
Neuvoloiden henkilöstö koostuu sosiaalikuraattorien, 
psykologien ja pedagogisten ohjaajien muodostamista 
tiimeistä. Neuvoloista on saatavilla myös lääkäripalve-
luita. Myös asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asian-
tuntijat ja terapeutit työskentelivät tiiviisti yhteistyössä 
neuvoloiden tiimien kanssa. Osa asiantuntijoista työs-
kentelee neuvolasta käsin yli aluerajojen. Näitä asian-
tuntijoita ovat muun muassa autismiohjaajat ja puhe-
terapeutit. Neuvolatiimit ovat liikkuvia, ja asiakkaan tai 
yhteistyötahon tarpeiden mukaan ne saattavat viettää 
suuren osan työajastaan kentällä.

NEUVOLAT

Neuvolat toimivat keskeisenä yhteistyölenkkinä kunti-
en, asiakkaiden, omaisten, yhteistyökumppaneiden ja 
Kårkullan välillä. Usein ensikosketus erityishuoltoon ta-
pahtuu paikallisen neuvolan kautta. Neuvolat tuottivat 
palveluita kaikenikäisille kehitysvammaisille tai muuten 
toimintarajoitteisille henkilöille ja heidän omaisilleen. 
Palvelumuodot olivat ohjaus, neuvonta, tuki, tukikes-
kustelut, tiedotus, konsultointi, arvioinnit ja testaukset. 
Yhteistyöverkostot olivat neuvoloiden toiminnan kan-
nalta keskeisiä. Työskentely tapahtui yhteistyössä kunti-
en, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden sekä heidän 
omaistensa kanssa. Yhä useammin kunnan palvelusuun-
nitelman perustana oli Kårkullan laatima yksilöllinen 
suunnitelma, joka on tarkoitettu sisäiseksi asiakkaan 

hoidon järjestämisen työkaluksi. Yksilölliset suunnitel-
mat laaditaan verkostokokouksissa.

Neuvolat ovat olleet aktiivisesti mukana laatu- ja kehi-
tyskysymyksissä koko vuoden 2019 ajan. Yksiköiden  
palveluita on kehitetty muun muassa AAC-, PCP-, Widget 
online- ja ICDP-menetelmien avulla. Vuoden aikana on 
myös tehty tiivistä yhteistyötä ja käyty avointa vuoropu-
helua kuntien kanssa, ja yhteiset kokoukset ovat lisään-
tyneet. 
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Erityishuolto
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Erityishuolto

Lyhytaikaishoidossa asiakas asuu tai oleskelee hoitoyk-
sikössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Lyhytaikais-
hoito voi olla aamuhoitoa, iltapäivähoitoa tai asumis-
harjoittelua, ja sitä voidaan tarjota myös apuna omaisille 
arjessa jaksamiseen. Lyhytaikaishoidon yksiköt ovat ko-
dinomaisia tiloja, joissa eri-ikäiset henkilöt voivat oles-
kella erimittaisia aikoja. Lyhytkestoiset oleskelut vaihte-
livat perheiden tarpeiden mukaan muutamasta tunnista 
useaan viikkoon kerralla. Pisin yhtäjaksoinen oleskelu oli 
kolme kuukautta. Monilla asiakkailla lyhytaikaishoitojak-
sot toistuivat säännöllisesti. Lyhytaikaishoitoyksiköiden 
asiakkaat saivat myös asumisohjausta ja valmistautuivat 
omaan kotiin muuttamiseen.  Lyhytkestoisia oleskeluita 
suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon asiakas-
näkökulma – toiminta pyrittiin siis muotoilemaan lyhyt-
aikaishoidon tarpeen ja kysynnän mukaan.

LYHYTAIKAISHOITO
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Erityishuolto

LYHYTAIKAISHOITO RYHMÄASUMISYKSIKÖISSÄ

VUONNA 2019 LYHYTAIKAISHOIDOSSA OLLEET ASIAKKAAT
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Erityishuolto

Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta koostuu 
työelämään tutustuttavasta ja elämään orientoivasta 
toiminnasta. Palvelut perustuvat yksilön tarpeisiin ja toi-
veisiin. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyö-
dynnetään henkilökeskeistä suunnittelua, joka on sekä 
ajattelutapa että joukko konkreettisia työkaluja. Henki-
lökeskeisen suunnittelun perusajatuksena on parantaa 
asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämistä.

Toimintaa kehitetään osallisuutta ja työllistymistä 
edistävää toimintaa koskevien kansallisten laatusuosi-
tusten mukaisesti. Kansallisella tasolla on aloitettu työ 
arviointityökalun luomiseksi sille, miten laatusuosituksia 
toteutetaan yksikkötasolla. Päivä- ja työtoiminnan kehit-
täjä seuraa työtä, ja ajatuksena on, että myös Kårkulla 
ottaa arviointityökalun käyttöön.

ELÄMÄÄN ORIENTOIVA TOIMINTA
Elämään orientoivan toiminnan yhteydessä tarjotaan 
työtä, virikkeitä, fyysisiä aktiviteetteja ja mahdollisuuk-
sia sosiaaliseen yhdessäoloon. Tässä toiminnassa pa-
nostetaan erityisesti kommunikointia ja kykyjä tukeviin 
apuvälineisiin, joita käytetään parantamaan asiakkaan 
edellytyksiä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Monesti 
edellytyksenä on, että ympäristö on sovitettu yksilöllisiin 
tarpeisiin. Henkilökohtaisen tuen tarve on usein suurta. 

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA
OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

Osa asiakkaista osallistuu elämään orientoivaan toi-
mintaa kodistaan käsin. Yksilöllinen päivätoiminta pe-
rustuu asiakkaan tarpeiden huomioimiseen. Siihen voi 
kuulua muun muassa liikuntaa, kahvilavierailuja, lei-
pomista ja musiikkielämyksiä. Tätä toimintamuotoa on 
viime vuosina järjestetty erityisesti asiakkaille, joiden on 
esimerkiksi vaikea poistua kodistaan fyysiseen päivätoi-
mintapaikkaan.

 TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUTTAVA TOIMINTA
Työelämään tutustuttavaan toimintaan kuuluu sisäistä 
palvelutuotantoa, esimerkiksi keittiö- ja siivoustyötä, 
ulko töitä, käsitöitä ja taidetta sekä alihankintatöitä. Tar-
jonta vaihtelee palveluyksikön mukaan.

Erityisen suosittuja toimintamuotoja ovat vuoden 
aikana olleet FIX-TV Raaseporissa ja Snigel-TV Vaasassa. 
Mediaryhmissä asiakkaat tekevät ohjaajien avustuksella 
ohjelmia omasta näkökulmastaan.

Yhteistyössä Västra Nylands folkhögskolan ja Axxellin 
kanssa käynnistettiin Open Minds  koulutukset (taide- ja 
kulttuurikoulutusta henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä 
tukea oppimisprosessissa) Raaseporin Dagtek-palvelu-
yksikössä ja Turunmaan Mocca-palveluyksikössä. Kou-
lutuksista on pidetty, ja asiakkaiden luovat taidot ovat 
kehittyneet.

Toimintayksiköt ovat tehneet monipuolista yhteis-
työtä koulutusorganisaatioiden kanssa. Eri koulutusalo-
jen harjoittelijoita on otettu yksiköihimme. Näin nuoret 
pääsevät harjoittelemaan ja tutustumaan toimintaan jo 
koulutuksen aikana. Yhteistyömuotoihin kuuluivat myös 
erilaiset aikuiskoulutuskurssit, joita järjestivät kansalais-, 
aikuiskasvatus- ja kansanopistot.

 Kuntouttava työtoimintaa on vuoden aikana tarjottu 
joissakin palveluyksiköissä. Tätä toimintamuotoa on kehi-
tettävä kuntayhtymässä. 

Yksiköistä osallistuttiin aktiivisesti Job Shadow Day  
tapahtumaan 16.5.2019. Job Shadow Day on eurooppa-
lainen teemapäivä, jonka aikana henkilöt, joiden elämän-
tilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työn löytämistä 
avoimilta työmarkkinoilta, voivat ”varjostaa” itseään kiin-
nostavassa työssä toimivaa henkilöä.  Suomessa tapah-
tumaa koordinoi Vates-säätiö.

Kårkullan kuntayhtymällä työskentelee kuusi työ-
elämävalmentajaa, joista neljä Uudellamaalla, yksi Tu-
runmaalla ja yksi Pohjanmaalla. Työelämävalmentajat 
ohjaavat ja tukevat asiakkaita tuetun työtoiminnan 
toimintaohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on helpottaa 
asiakkaan työnhakua ja sijoittumista työmarkkinoil-
le. Työelämävalmentajat tarjoavat pitkäaikaista tukea 
työmarkkinoilla pärjäämiseen.  Työelämävalmentajat 
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TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUVASSA (ALO) toiminnassa palve-
luja ja tuotteita tuotetaan omaehtoisesti. Voidaan myös toimia 
alihankkijoina tai tehdä muita yksilölle sopivia työtehtäviä. Työn 
lisäksi asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua liikunnal-
lisiin ja sivistyksellisiin toimiin, aikuiskoulutukseen ja sosiaali-
seen harjoitteluun. Palvelu tapahtuu palveluyksiköissä tai ulkois-
tetun työtoiminnan työpaikoilla.

OSALLISUUTEEN ORIENTOITUVASSA päivätoiminnassa (LO) 
asiakas osallistuu yksilöllisesti räätälöityihin työtehtäviin ja 
liikuntaharjoitteisiin. Hänelle tarjotaan kehittäviä kokemuksia 
virkistyksellisessä ympäristössä, joka luo edellytyksiä sosiaalis-
ten yhteyksien luomiselle. Toiminta perustuu säännöllisyyteen 
ja tarkoin jäsenneltyyn toimintatapaan. Tämä luo asiakkaalle 
ympäristön, jossa on turvallista kommunikoida ja toimia yh-
dessä muiden kanssa.

tukivat niin ulkoisessa työtoiminnassa kuin avoimilla 
työmarkkinoilla työsopimuksella työskenteleviä asiak-
kaita.  Ulkoinen työtoiminta tarkoittaa työtehtäviä, joita 
tehdään palveluyksiköiden ulkopuolisilla työpaikoilla, 
mutta joissa asiakkaat eivät ole työsuhteessa. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni saisi työsopimuk-
sen. Avoimilta työmarkkinoilta työsopimuksen saanei-
den henkilöiden määrä kasvoi vuonna 2019.

Kårkullan kuntayhtymällä on työelämävalmentajien 
verkosto, joka tukee valmentajia heidän työssään ja jakaa 
tietoja ja taitoja. Verkosto on pitänyt säännöllisiä video-
tapaamisia sekä kehityspäivän.

TOIMINTATILAT
Vuoden aikana aloitettiin uusien päivätoimintatilojen ra-
kentaminen Kristiinankaupungissa. Uudisrakennuksen 
on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Pietarsaaressa alkoi myös uusien tilojen rakentami-
nen Intek-palveluyksikölle. Tilat rakentaa ulkoinen toi-
mija, ja tarkoituksena on, että Kårkullan kuntayhtymä 
vuokraisi tilat.

OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄN  
TOIMINTAAN OSALLISTUNEET 2019

Alue

Osallisuutta ja työllisty-
mistä edistävään  

toimintaan osallistuneet 
2019

Ulkoisen työnantajan  
palveluksessa vuonna 2019  

(osittain tai kokonaan) 

(lähtökohtana asiakkaiden 
kokonaismäärä)

Vuoden  
aikana 
ulos- 

kirjoitetut

Asiakkaita 
31.12.

Uusimaa 249 62 11 300

Turunmaa 94 23 10 107

Pohjanmaa 193 15 13 122

Asiantuntija- ja  
kehittämiskeskus 40 – 6 43

 Päivätoiminta yhteensä 576 134 40 572



20  KÅRKULLA VUOSIKERTOMUS 2019

Erityishuolto

MUUTTOVALMISTELUT
Vuoden aikana järjestettiin neuvolan ja asumispal-
veluiden henkilökunnalle suunnattu kurssi muutto-
valmisteluista. Tietojen lisääminen siitä, miten muut-
toon voi parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua, 
oli ajankohtaista, sillä parhaillaan rakennetaan ja 
suunnitellaan neljää uutta asumispalvelumahdolli-
suutta, ja asumispalvelut ovat uudistumassa.

Kårkullan kuntayhtymän ainoa asuntola sijaitsee Paraisil-
la. Sitä ylläpidetään yhteistyössä Optiman ammatillisen 
erityisoppilaitoksen kanssa.  Opiskelijat asuvat asunto-
lassa kouluviikkoina maanantaista perjantaihin. 

Asuntolassa asuvat nuoret voivat kokeilla erilaisia 
asumisen muotoja. Henkilöstö teki tiivistä yhteistyötä 
omaisten kanssa, jotta opiskelijoille pystyttiin tarjoa-
maan räätälöityä tukea ja tavoitteita. Opiskelijoiden vart-
tuminen aikuisuuteen opiskeluaikana oli tärkeä osa toi-
mintaa. He oppivat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa 
ja osana tiimiä.

Opiskelijoiden viimeisenä opiskeluvuotena alkoi yh-
teistyö kunkin opiskelijan kotikunnan kanssa paluumuu-
ton järjestämiseksi kotipaikkakunnalle. Tavoitteena oli, 
että opiskelija tietäisi kevätlukukauden kuluessa, missä 
hän asuu ja työskentelee opintojen päätyttyä.

ASUNTOLA-ASUMINEN

SENIORIKODIT
Kaikilla Kårkullan alueilla on yhteensä 15 hallituksen 
määrittämää seniorikotia. Ikääntyneiden asumispalve-
luiden tarve kasvaa. Seniorikotien toiminta perustuu 
ikääntyvien asiakkaiden tarpeisiin, ja niissä on henkilö-
kuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Seniorikotien ar-
kielämään kuuluu aktiviteetteja ja aistivirikkeitä, mutta 
myös lepoa ja rauhaa. Päivisin ikääntyville tarjotaan ker-
hotoimintaa joko erillisissä kerhotiloissa tai seniorikodin 
yhteistiloissa. Ikääntyneiden asumispalveluiden tarve 
kasvaa ja seniorikotitoimintaa kehitetään jatkuvasti.
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Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa yksilöllisiä koteja henki-
löille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Asumispalvelut 
suunnitellaan yhdessä asiakkaan, tämän verkoston ja 
kotikunnan kanssa. Palvelu suunnitellaan kattamaan asi-
akkaan toimintakyvyn rajoitteesta aiheutuva tuen tarve.

Asumisvaihtoehdot ovat asuminen tuettuna omassa 
asunnossa, asuminen muiden kanssa ryhmäkodissa tai 
asuminen asunnossa muiden asumispalveluita tarvit-
sevien lähellä. Lisäksi on mahdollista asua esimerkiksi 
yhdessä ystäväjoukon kanssa, ja myös muita räätälöityjä 
asumisratkaisuja voidaan harkita.

Toiminta tukee asiakkaan osallisuutta omassa elämäs-
sään ja palvelun kokoamisessa henkilökeskeisen suun-
nittelun avulla. 

Kansallinen työ asumisen laatukriteerien uudistami-
seksi ja niiden toteuttamiseksi kuntayhtymässä jatkui 
2019. Kansallinen Asumisen tekoja  portaali sisältää asu-
misen arvioinnin ja kehityksen laatukriteereitä. Asumis-
toiminnan kehittäjä on osallistunut kansalliseen työhön, 
ja Kårkulla sitoutuu kehittämään toimintaansa näiden 
kriteerien mukaisesti. Vuonna 2019 järjestettiin kehitys-
päivä Etelä-Suomen alueiden ja yksiköiden päälliköille ja 
toinen Pohjanmaan päälliköille. Päivien aikana esiteltiin 
kansalliset laatukriteerit.  

Vuonna 2019 panostettiin erityisesti ikääntyneiden 
asumispalveluissa työskentelevien koulutukseen ja saa-
tiin valmiiksi koulutuspaketti. Syksyllä järjestettiin video-

ASUMISPALVELUT

tapaaminen useiden senioriyksiköiden henkilöstölle. 
Fysioterapeutti Jesper Johans puhui apuvälineistä ja 
fyysisestä toiminnasta. Myös Uudellamaalla panostettiin 
seniorihankkeeseen. 

Vuoden aikana kunnostettiin vanhempia asumisyk-
siköitä ja rakennettiin uusia. Asiakasneuvostot ja omais-
neuvostot ovat osallistuneet suunnitelmiin ja saaneet 
esittää näkemyksiään.

Turunmaalla valmistui kaksi uutta asumisyksikköä 
Kirjalaan. Kårkullantien palveluyksikkö eli 12-paikkainen 
senioritalo valmistui syyskuussa. Yksikkö korvaa osan 
laitoshoidosta. Psykososiaalinen yksikkö Lyan valmistui 
marraskuussa. Sekä ryhmäasumista että asuntoja tarjoa-
vassa Lyanissa on tilaa 18 asukkaalle. 

Länsi-Uudellamaalla asennettiin maalämpöpumppu 
ja äänieristyslevyt yhden Fyren-palveluyksikön moduu-
lin katolle. 

Keski-Uudellamaalla valmistui uusi asumisyksikkö 
Elontielle.  Asumisyksikössä on 8 paikkaa asiakkaille, joi-
den hoidon tarve on suuri. Yksikkö on osa Ringvägarnan 
palveluyksikköä.

Itä-Uudellamaalla aloitettiin uuden 12-paikkaisen 
asuntoyksikön rakentaminen Porvoon Karhunpolulle. 
A-asunnot omistaa tontin ja rakennuksen, ja Kårkulla 
tulee niihin vuokralaiseksi. Yhteistyö A-asuntojen kanssa 
on toiminut erittäin hyvin.

Etelä-Pohjanmaalla remontoitiin Sydbodan asumis-
yksikköä. Ryhmäasumisessa on nyt tilaa 11 asukkaalle, ja 
yksikköä laajennettiin viidellä uudella asunnolla. Asuk-
kaat muuttivat yksikköön heinäkuussa 2019. 

Pohjois-Pohjanmaalla valmistui Lövön asumisyksikön 
remontti, ja yksikköön päästiin muuttamaan toukokuus-
sa 2019.

ERI ASUMIS-  
MUOTOJA

RYHMÄKOTI

ASUNTORYHMÄT

ERILLISASUNNOT 
(yksiöt, kaksiot, kolmiot)

Liittyy 
laitosasumisen 

alasajoon

Oma 
asunto, 

jossa myös  
yhteistilat

Lähtö- 
kohtaisesti 

tavanomaiset 
asunnot
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Kårkulla tarjoaa yksilöllisiä koteja 
henkilöille, jotka tarvitsevat  
tukea arjessaan
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VUONNA 2019 ASUMISPALVELUITA KÄYTTÄNEET ASIAKKAAT

Ryhmäasuminen

Asuntoasuminen Tukiasuminen

Ryhmä- 
asuminen  
yhteensä

413 Asuntoasu- 
minen yhteensä

166

Tukiasuminen 
yhteensä

104

Asumispalvelut
yhteensä

683
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Asiakkaiden osallisuus on Kårkullassa erittäin tärkeää. 
Yksi keino vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ovat asia-
kasneuvostot. Niiden näkyvyyttä ja roolia on vahvistettu 
joka vuosi aina niiden perustamisvuodesta 1970 alkaen. 
Aluksi asiakasneuvostot tunnettiin nimellä rådgivande 
kommission (neuvontakomissio), ja se koostui asiakkais-
ta ja omaisista. Vuonna 2014 muodostettiin erilliset asia-
kas- ja omaisneuvostot.

Asiakasneuvoston rooli ja vaikutusvalta kuvataan  
Kårkullan hallintosäännön §107:ssä. Kårkullan alueilla on 
kahdeksan asiakasneuvostoa, yksi kullakin osa-alueella. 
Neuvostoissa on viisi jäsentä, kaksi varajäsentä ja sihtee-
ri. Asiakasneuvostojen jäsenet valitaan vaaleilla, joissa 
kaikki asiakkaat voivat asettua ehdolle. Ehdokkaista ote-
taan vaalikuvat ja he kertovat, mikä heille on tärkeää. 
Kaikilla asiakkailla on äänioikeus, ja he äänestävät jäse-
net paikalliseen asiakasneuvostoon. Asiakasneuvostot 
valitaan neljäksi vuodeksi, ja puheenjohtajuus voi kier-
tää neuvostossa vuosittain. Sihteerinä toimii Kårkullan 
työntekijä, joka tuntee toiminnan hyvin. 

Asiakasneuvoston tehtävänä on kerätä kentältä käsi-
teltäviä asioita sekä antaa palautetta Kårkullan päätök-
senteosta ja toiminnasta. Jokaisella asiakasneuvostolla 
on oma esitteensä ja yksiköissä olevat viestilaatikot, joi-
den kautta neuvostolle voi välittää asioita nimettömästi. 
Kerran neuvostokaudessa järjestetään tapahtuma kaikil-
le asiakasneuvostoille.

Vuonna 2019 asiakasneuvostot ovat kokoontuneet 
3–4 kertaa. Useimmat asiakasneuvostot ovat ottaneet 
tavaksi myös tavata tai pitää videokokouksia alueen 

ASIAKASNEUVOSTOT 2019

muiden asiakasneuvostojen, omaisneuvostojen ja alue-
lautakuntien kanssa. Useissa paikoissa suunnitellaan 
yhteistyötä kuntien neuvostojen kanssa, jotka on suun-
nattu ikääntyneille ja henkilöille, joiden toimintakyky on 
alentunut. Vuodesta 2019 alkaen yksi asiakas kultakin 
alueelta osallistuu asiakasverkkotyöryhmän toimintaan 
jatkuvan keskustelun ylläpitämiseksi kuntayhtymän 
verkkosivuston sisällöstä ja kehittämisestä.

Asiakasneuvostoihin voidaan kutsua myös ulko-
puolisia henkilöitä, joilla on kiinnostavaa kerrottavaa. 
Aluepäälliköt voivat esimerkiksi kertoa uudisrakennus-
hankkeista ja vastata organisaatioon ja yhteiskuntaan 
liittyviin kysymyksiin. Oman alueen psykologi on kutsut-
tu kertomaan työstään.

Asiakasneuvostojen tehtäviin on vuoden aikana kuu-
lunut muun muassa Kårkullan tableteilla käytettäviin 
mobiilisovelluksiin liittyvien ehdotusten esittämistä. 
Asiakasneuvostot ovat osallistuneet oman kunnan lii-
kenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen, pyrkineet 
saamaan liikennehidasteita asumisyksikön kohdalle, 
ottaneet yhteyttä paikallisiin urheiluseuroihin ilmais-
takseen kiinnostusta Kårkullan asiakkaille sopivaan 
liikuntaan ja ottaneet yhteyttä asumisyksikön vuokra-
nantajaan, jotta rakennukseen asennettaisiin kesällä 
viilentävät ilmalämpöpumput. Yksi asiakasneuvosto on 
tehnyt aloitteen henkilöstön koulutuksesta.

Asiakasneuvostot ovat myös tutustuneet Kårkullan ar-
vopohjaan ja käyneet läpi laadun mittausta asiakkaiden 
näkökulmasta. Kårkullan asiakas- ja ympäristöstrategiat 
ovat johtaneet antoisiin keskusteluihin. Muita käsiteltyjä 
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Omaisneuvostoilla on tärkeitä vaikutusmahdollisuuksia. 
Kårkullan kuntayhtymässä on kuusi alueellista omais-
neuvostoa Kårkullan hallintosäännön (§108) mukaisesti. 
Omaisneuvostot koostuvat vähintään viidestä jäsenestä, 
ja niiden sihteerinä toimii aluepäällikkö. Omaisneuvostot

nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvos-
toissa tulisi mahdollisuuksien mukaan olla edustettuna 
kaikenikäisiä asiakkaita erilaisista toimintamuodoista. 
Uudet omaisneuvoston jäsenet nimitettiin kaudelle 
2019–2020.

Omaisneuvoston tehtävänä on tarjota arvokkaita 
näkemyksiä palveluihin liittyen ja antaa lausuntoja toi-
mintaan liittyvistä asioista. Omaisneuvostojen kautta 
voidaan hyödyntää omaisten taitoja ja kokemuksia, sillä 
omaiset ovat arvokas resurssi laadukkaan hoidon järjes-
tämisessä. Sen jälkeen kun omaisneuvostot muodostet-
tiin vuonna 2015, niiden rooli on vahvistunut, ja asiakas- 
ja omaisneuvostojen yhteistyötä on kehitetty. Vuosien 
2017–2019 omaisstrategia tulee päivittää.

Useimmat omaisneuvostot tapasivat vain kerran ke-
väällä, sillä uudet omaisneuvostot nimitettiin kaudelle 
2019–2020. Useimmat omaisneuvostot kokoontuivat 

OMAISNEUVOSTOT

2–3 kertaa vuonna 2019. Kokouksissa jäsenet ovat tu-
tustuneet omaisneuvostojen tehtäviin ja omaisstrate-
giaan sekä keskustelleet toimikautensa järjestämisestä. 
Omaisneuvostot suunnittelevat muun muassa tapaami-
sia asiakasneuvostojen kanssa sekä omaisiltoja yhdes-
sä neuvoloiden kanssa. Jäsenet saavat tietoa itsemää-
räämisestä, osallisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta ja 
edunvalvonnasta. Omaisneuvostoissa on myös käsitelty 
paikallisten asumisyksiköiden ajankohtaisia käytännön 
asioita, kuten ruotsinkielisen median saatavuutta ja 
henkilökunnan nimikylttien käyttöä. Omaisneuvoston 
toiveiden mukaisesti yksi neuvola on koonnut yhteen 
vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia alueella. Näkyvyy-
den lisäämiseksi paikallista päivätoimintaa on pyydetty 
tekemään esitys omaisneuvostojen toiminnasta. Esitystä 
voidaan jakaa muille omaisille. Yhdellä alueella on aloi-
tettu omaisten Facebook-ryhmä, jonka avulla voidaan 
saada yhteys muihin omaisiin. Pohjois-Pohjanmaalla 
omaisneuvosto on osallistunut sosiaali- ja terveyden-
huollon tiedotustilaisuuteen Kårkullan kuntayhtymän 
tietyn toiminnan siirtämisestä ja antanut kirjallisen lau-
sunnon asiasta.

asioita ovat olleet muun muassa kemikaaliturvallisuus 
ja mahdollisuus vaihtelevampaan työhön. Jäsenet toi-
vovat, että kaikissa asumisyksiköissä voitaisiin järjestää 
asukaskokouksia. Alueen päivätoimintaan on otettu yh-
teyttä asiakasneuvoston näkyvyyden lisäämiseksi. Päivä-

toiminnan osallistujat ja ohjaajat ovat valmistelleet sekä 
kirjallista materiaalia että videon, joita on jaettu ja esi-
tetty kuntayhtymän yksiköissä. Asiakasneuvostojen ko-
kouspöytäkirjoja on kehitetty vuoden aikana, ja nykyään 
ne sisältävät myös kuvatukea.
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Omaiset  
ovat meille  
arvokas resurssi
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Asiantuntija- ja kehittämiskeskus on Kårkullan kuntayh-
tymän asiantuntijayksikkö. Sen vastuulla ovat kuntayh-
tymän erityispalvelut, konsultaatiot ja koulutus. Asian-
tuntija- ja kehittämiskeskus esimerkiksi seuraa alan 
laatuvaatimuksia ja lainsäädäntöä, ja sillä on keskeinen 
asema erityispalveluiden kehittämisessä kuntayhtymäs-
sä. Keskus sijaitsee Paraisilla, mutta se tarjoaa liikkuvia 
asiantuntijapalveluita koko kuntayhtymän alueella. Kun-
tayhtymän eri yksiköt sekä kuntayhtymän ulkopuoliset 
laitokset, kuten koulut ja päiväkodit, saavat keskuksen 
asiantuntijoilta ohjausta, konsultaatioita ja koulutusta. 
Keskuksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä alueel-
listen neuvoloiden kanssa.

TUTKIMUS, KUNTOUTUS JA KRIISIHOITO

Asiantuntija- ja kehittämiskeskus tarjoaa tutkimusta, 
kuntoutusta ja kriisihoitoa, ja sillä on käytettävissään tut-
kimusosasto ja kuntoutusyksikkö. Hoidolle ovat tyypilli-
siä pienimuotoisuus, jatkuvuus ja jäsennetty päiväohjel-
ma. Myös päivätoimintaan on mahdollisuus.

Vuonna 2019 tutkimusosasto ja kuntoutusyksikkö 
tuottivat laajoja selvityksiä, tutkimuksia ja kartoituksia 
asiakkaiden somaattisesta, psyykkisestä, fyysisestä ja 
sosiaalisesta tilanteesta. Keskimäärin neljä viikkoa kestä-
vä tutkimusjakso sisältää hoitoa ja hoivaa, lääkehoidon 
arviointia, terapeutin arviointeja, kommunikoinnin ja 
apuvälinetarpeiden selvitystä sekä yksilöllisesti mukau-
tettua päivittäistä työtoimintaa.

Kuntoutusjaksot kestivät muutamasta kuukaudesta 
kokonaiseen vuoteen. Kuntoutusjakson tavoitteena on, 
että asiakas saavuttaa parhaan mahdollisen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja voi palata 
henkilökohtaisesti mukautettuun asumismuotoon ja 
työhön kotipaikkakunnallaan. Yksi kuntoutuksen paino-
pisteitä oli sosiaalisten valmiuksien harjoittelu. Lisäksi 
asiakkaita autettiin sopivien, kommunikointia ja kykyjä 
tukevien sekä yksilöllisesti räätälöityjen apuvälineiden 
käytössä.

Kriisihoitoa tarjottiin vuoden aikana tutkimusosas-
tolla ja kuntoutusyksikössä. Kriisihoitoon kuului asian-
tuntija- ja kehittämiskeskuksen moniosaajatiimin sekä 
asiakkaiden kotialueen verkostojen yhdessä suorittama 
kattava kartoitus. Akuuttia kriisihoitoa on ollut vaikea 
toteuttaa optimaalisella tavalla puutteellisten tilojen ja 
resurssien vuoksi.

Jotta voidaan varmistaa tilojen tarkoituksenmukai-
suus, vuonna 2019 on jatkettu kriisi-, tutkimus- ja kun-
toutusyksikön suunnittelua ja rakentamista suunnitel-
mien mukaisesti. Yksikköön on suunniteltu 12 paikkaa 
neljässä moduulissa. Yksikössä on erityisiä mukautettuja 
tiloja, omalla sisäänkäynnillä ja pihalla varustettuja tilo-
ja, saavutettavia tiloja, suljettavia tiloja sekä tiloja itse-
näisen asumisen harjoitteluun. Yksikön yhteydessä on 
arviointi- ja tutkimustilat asiantuntija- ja kehittämiskes-
kuksen asiantuntijoille.

Tutkimus
Tutkimusjakso alkaa  

kokonaissuunnitelman 
laatimisella, jossa lähtökohtana 

ovat asiakkaan yksilölliset 
tarpeet. Yleensä tutkimusjakso 

kestää viikosta kahteen  
kuukauteen.

Kriisihoito
Kriisihoitoa on tarjolla 

akuutissa hoidon tarpeessa 
oleville 16 vuotta täyttäneille 

henkilöille. Yleensä  
kriisihoitojakso kestää  

viikosta kuuteen  
viikkoon.

Kuntoutus
Kuntoutusjakso 

kestää tavallisimmin 
noin kuusi kuukautta. 

Jaksoa edeltää aina 
tutkimus- tai 

kriisijakso.
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Kårkullan kuntayhtymän toiminta sertifioidaan ISO 
9001:2015 -standardin pohjalta. Sertifioinnin suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta vastaa asiantuntija- ja kehittämis-
keskus. ISO 9001 on maailman tunnetuin laatustandardi, 
ja sen johtajuusmalli pohjautuu jatkuvan parantamisen 
periaatteeseen. Laatuohjaus on organisaatiolle tärkeää, 
ja se auttaa sisäisten prosessien ja asiakkaiden palvelu-
tarpeiden analysoinnissa. ISO 9001 -sertifiointi kertoo, 
että organisaatio toimii tehokkaasti, järjestelmällisesti ja 
asiakaskeskeisesti. Sertifiointi on todiste laatutyöstä, ja 
se parantaa organisaation kilpailumahdollisuuksia. Ser-
tifioitu laadunvalvontajärjestelmä on etu toimintamme 
markkinoinnissa.

KEHITYSTYÖ

Organisaation toiminnan kehittämisessä käytetään 
työkaluna verkkopohjaista Integrated Management Sys-
tem (IMS) -ohjelmistoa. IMS on prosessikuvauksen ja laa-
tujohtamisen työkalu, joka tukee standardin toimintoja. 
IMS parantaa erilaisten prosessien havainnollisuutta sekä 
edistää tehokkuutta ja kannattavuutta. Hyvin toimivassa 
organisaatiossa työrauha ja viihtyvyys kuuluvat asiaan. 

Laadunhallintajärjestelmän sertifiointiin kuuluvat si-
säiset ja ulkoiset auditoinnit. Sisäiset auditoinnit alkoivat 
keväällä 2016. Jatkuvana prosessina ne ovat osa organi-
saation jatkuvaa parantamista. 

Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit suoritettiin Turun-
maalla syksyllä 2017. Turunmaan ydintoiminta, hallinto, 
kiinteistönhoito, neuvontapalvelut sekä asiantuntija- ja 
kehittämiskeskus on sertifioitu. Vuoden 2018 aikana ser-
tifioitiin Uudenmaan toiminta-alue, ja Pohjanmaan toi-
minta-alue sertifioitiin onnistuneesti vuoden 2019 aika-
na. Nyt siis koko kuntayhtymä on sertifioitu. Tästä lähtien 
sertifioinnit pidetään voimassa ja organisaation jatkuvat 
parannukset varmistetaan vuosittaisten ulkoisten audi-
tointien avulla.

Esimiesten roolia laatutyön pitämisessä läsnä joka-
päiväisessä työssä ei voida tarpeeksi korostaa. Kårkulla 
tarjoaa laadukasta hoitoa joka päivä. Tärkeintä on, että 
laatutyö tukee esimiesten toimintaa, ja että nämä saavat 
motivoitua henkilökuntansa osallistumaan yhdessä koko 
Kårkullan toiminnan eteen tehtävään työhön ja hyödyn-
tämään sitä.
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TALOUSKATSAUS

Vuonna 2019 Kårkullan kuntayhtymän ulkoiset toimin-
tatuotot olivat 58 207 249,43 euroa (budjetoitu 59 051 
430 euroa), joten budjetti ylittyi 844 181 eurolla. Toi-
mintakulut olivat 56 678 664,42 euroa, mikä oli 2,5 % eli 
1,45 miljoonaa euroa alle budjetin. Toimintakate oli siis 
1 528 585,01 euroa, mikä oli 0,6 miljoonaa euroa budjet-
tia parempi ja 472 000 euroa edellisvuotta parempi. Ra-
hoituserien netto oli vuoden 2018 tapaan alijäämäinen, 
72 526,75 euroa, mikä on kuitenkin lähes 97 000 euroa 
budjettia parempi. Vuosikate oli 1 456 058,26 euroa (930 
993,93 euroa vuonna 2018), mikä oli lähes 698 000 eu-
roa parempi kuin budjetoitu 758 300 euroa. Koska suun-
nitelman mukaisten poistojen määrä oli 1 268 156,42  

euroa, vuoden 2019 tilikauden tulos oli 187 901,84 eu-
roa ylijäämäinen (372 433,53 euroa alijäämäinen vuonna 
2018), mikä oli yli 720 000 euroa parempi kuin budjetoi-
tu -534 610 euroa.

Kuntayhtymä sijoitti 11 202 686 euroa (brutto) ja 
kasvatti pitkäaikaisia lainojaan 8,5 miljoonalla eurolla 
vuonna 2019. Kuntien sertifiointirahoitus, kaksi miljoo-
naa euroa, maksettiin kokonaisuudessaan pois vuonna 
2019. Maksuvalmius väheni 0,9 miljoonalla eurolla ja 
nousi 31.12.2019 aina 3 108 403 euroon (4 047 671 euroa 
vuonna 2018), mikä riittäisi 16 vuorokauden kassamak-
suihin (24 vuorokautta vuonna 2018).
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2019 2018 2017 2016 2015

MAKSUVALMIUS
Kassapäivien lukumäärä1) 
(365*kassavarat/maksut kassasta)

16,2 24,1 15,9 6,9 12,1

Current ratio2) 
Vaihtuvat vastaavat/lyhytaikainen vieras pääoma

0,47 0,54 0,49 0,33 0,44

Maksut kassasta: euroa/vrk 
(Ulkoiset toimintakulut/365)

155 284 150 478 144 559 141 532 141 174

VAKAVARAISUUS
Vakavaraisuusaste3) 
(Oma pääoma + kertynyt poistoero)/Koko pääoma – saadut ennakot)

0,23 0,31 0,37 0,38 0,36

Peruspääoman osuus pysyvistä vastaavista (%) 22,3 28,2 31,0 33,8 36,7

Velkaisuusaste 
(1-vakavaraisuusaste)

0,77 0,69 0,63 0,62 0,64

Suhteellinen velkaisuusaste, % 
100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/Käyttötuotot

59,24 45,96 37,76 33,70 33,15

KANNATTAVUUS
Vuosikate (euroina) 1 456 058 930 994 2 110 422 2 154 521 1 928 660

Vuosikateprosentti4) 
100 * Vuosikate/Liikevaihto

2,50 1,66 3,84 4,00 3,60

Vuosikate suunnitelman mukaisista poistoista (%) 115 71 174 215 215

INVESTOINNIT
Sisäisen rahoituksen osuus investoinneista, % 
100*Vuosikate/Investointien omat hankintakulut

13,0 21,3 47,7 66,0 314,5

Pääomakulujen sisäinen rahoitus, % 
100*Vuosikate/(Investointien omat hankintakulut 
+ Myönnettyjen lainojen nettolisäys + Lainojen lyhennykset)

11,0 15,2 40,4 48,8 181,1

LAINOJEN HOITO
Lainojen hoitokate5) 
(Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut 
+ Lainojen lyhennykset)

0,7 0,6 2,5 1,8 3,8

Lainojen laskennallinen hoitokate
(Vuosikate + korkokustannukset)/(korkokustannukset
+ laskennalliset lainanlyhennykset)

0,5

Lainat ja vuokravastuut 31.12.
Vieras pääoma - (saadut ennakot + toimittajavelat
+ siirtosaamiset + muut velat) + vuokravastuut

30 852 680

Toiminnan ja investointien  
kassavirta 5 vuoden aikana

-9 655 471 -3 409 645 -1 499 897 -1 023 596 1 336 688

AVAINLUKUJA

Toiminnan kulut

57 M€

Toiminnan tuotot

58 M€

Vuosikate

1,5 M€

Toimintakate

1,5 M€

Tilikauden  
ylijäämä

0,2 M€

1)Alle 7 vrk = huono, 8–15 vrk = normaali, 16–23 vrk = hyvä, yli 30 vrk = ylilikviditeetti
2)Alle 1 = heikko, 1–2 = tyydyttävä, yli 2 = hyvä
3)Mittaa rahoittajan (kunnan) rahoitusriskiä jos rahoitettava joutuu selvitystilaan. Korkea luku = pieni riski
4)Ilmoittaa osuuden liikevaihdosta, joka on käytettävissä poistoihin ja satunnaisiin eriin
5)Alle 1 = kuntayhtymän lainanhoitokyky on heikko, 1–2 = tyydyttävä, yli 2 = hyvä
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INVESTOINNIT JA  
RAHOITUS

Kuntayhtymän valtuuston 15.10.2018 hyväksymän in-
vestointibudjetin mukaisesti kuntayhtymän tuli inves-
toida yhteensä 18,64 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kir-
jatut investoinnit jäivät 12 195 098 euroon. Suurimmat 
poikkeamat budjetin ja toteutuneen investointibudjetin 
välillä johtuvat siitä, ettei Paraisille suunniteltu 1,75 mil-
joonan euron asumisyksikkö toteutunut sote-uudistuk-
sen epävarmuuden vuoksi, sekä Pietarsaaren uudesta 
2 miljoonan euron työtoimintakeskuksesta, jolle kunta-
yhtymä sai ulkoisen rakentajan, Ebba Fastighets Ab:n. 
Vuoden 2019 toteutuneen budjetin ja todellisten inves-
tointien katsauksesta käyvät ilmi tarkemmat tiedot yksit-
täisten hankkeiden budjeteista ja toteutumisesta.

Vuonna 2019 kuntayhtymä  
panosti toiminnan tehostamiseen  
ja kuntien toiveisiin  
vastaamiseen
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TULOSLASKELMA

Tilinpäätös 2019 Tilinpäätös 2018

TOIMINTATUOTOT 58 207 249,43 55 981 128,54

Myyntituotot 52 623 105,03 50 414 687,40

Maksutuotot 5 196 088,87 5 080 089,11

Tuet ja avustukset 351 157,19 410 137,88

Muut toimintatuotot 36 898,34 76 214,15

TOIMINTAKULUT -56 678 664,42 -54 924 591,42

Henkilöstökulut -44 801 654,12 -43 134 167,82

Palkat ja palkkiot -36 111 666,00 -34 462 127,33

Henkilöstösivukulut -8 689 988,12 -8 672 040,49

Palvelujen ostot -4 328 299,39 -4 274 418,89

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 410 014,22 -3 341 778,78

Avustukset -498 651,03 -513 930,25

Muut toimintakulut -3 640 045,66 -3 660 295,68

TOIMINTAKATE 1 528 585,01 1 056 537,12

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -72 526,75 -125 543,19

Korkotuotot - 1,69

Muut rahoitustuotot 96 621,63 25 000,53

Korkokustannukset -145 854,22 -111 046,20

Muut rahoituskulut -23 294,16 -39 499,21

VUOSIKATE 1 456 058,26 930 993,93

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 268 156,42 -1 303 427,46

Suunnitelman mukaiset poistot -1 268 156,42 -1 303 427,46

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 187 901,84 -372 433,53

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2019, ulkoiset erät
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RAHOITUSLASKELMA
Tilinpäätös 2019 Tilinpäätös 2018

Toiminnan kassavirta

Vuosikate 1 456 058 930 994

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät 87 657 1 543 715 11 805 942 799

Investointien rahavirta

Investointikulut -11 202 686 -4 364 275

Investointien rahoitusosuudet 0

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 3 499 -11 199 187 11 831 -4 352 444

Toiminnan ja investointien rahavirta -9 655 471 -3 409 645

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisen lisäykset Kårkulla Fab

Antolainasaamisen vähennykset 126 094 126 094 228 855 228 855

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 550 000 4 350 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 016 812 -1 765 494

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 333 992 7 199 196 1 430 938 4 015 444

Oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 358 2 815

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos -168 505 -269 458

Korottomien velkojen muutos 1 557 060 1 390 913 941 036 674 393

Rahoituksen kassavirta 8 716 204 4 918 692

Rahavarojen muutos -939 268 1 509 047

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 3 108 404 4 047 672

Rahavarat 1.1. -4 047 672 -939 268 -2 538 624 1 509 047
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TASE 31.12.2019
TASETILIT 1.1.2019 

Alkutase
2019 

Muutos
31.12.2019 
Lopputase

VASTAAVAA 37 735 770,56 7 536 968,58 45 272 739,14
PYSYVÄT VASTAAVAT 31 230 259,30 8 308 580,25 39 538 839,55

Aineettomat hyödykkeet 841 494,43 -572 156,01 269 338,42
IT-ohjelmat 113 468,93 -2 269,47 111 199,46
Vuokra-asuntojen peruskorjaus 728 025,50 -569 886,54 158 138,96
Aineelliset hyödykkeet 23 964 059,03 9 006 830,62 32 970 889,65
Maa- ja vesialueet 625 824,33 203 430,44 829 254,77
Rakennukset 16 706 839,35 162 692,99 16 869 532,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 071 702,29 -130 824,11 940 878,18
Koneet ja kalusto 1 482 746,41 216 479,93 1 699 226,34
Etukäteismaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 076 946,65 8 555 051,37 12 631 998,02
Sijoitukset 6 424 705,84 -126 094,36 6 298 611,48
Osakkeet ja osuudet 3 947 308,25 3 947 308,25
Muut lainasaatavat 2 477 397,59 -126 094,36 2 351 303,23

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 218 221,12 -848,62 217 372,50
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 218 221,12 -848,62 217 372,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 287 290,14 -770 763,05 5 516 527,09
Saamiset 2 239 618,57 168 504,68 2 408 123,25
Lyhytaikaiset saamiset 2 239 618,57 168 504,68 2 408 123,25
Asiakassaamiset 1 447 011,36 -64 618,17 1 382 393,19
Muut saamiset 575 874,08 254 855,98 830 730,06
Siirtosaamiset, saamiset 216 733,13 -21 733,13 195 000,00
Rahoitusarvopaperit 677 579,12 -477 535,42 200 043,70
Osakkeet ja osuudet 43,70 43,70
Muut arvopaperit 677 535 -477 535 200 000
Rahat ja pankkisaamiset 3 370 092,45 -461 732,31 2 908 360,14

VASTATTAVAA -37 735 770,56 -7 536 968,58 -45 272 739,14
OMA PÄÄOMA -11 749 786,58 1 220 796,83 -10 528 989,75

Peruspääoma -8 802 607,95 -8 802 607,95
Aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä -3 319 612,16 1 781 132,20 -1 538 479,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 372 433,53 -560 335,37 -187 901,84

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -252 071,21 -1 509,80 -253 581,01
Lahjoitusrahastojen pääoma -251 686,20 -1 509,80 -253 196,00
Muut toimeksiantojen pääomat -385,01 -385,01

VIERAS PÄÄOMA -25 733 912,77 -8 756 255,61 -34 490 168,38
Pitkäaikainen -14 190 210,00 -8 533 188,00 -22 723 398,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -14 190 210,00 -8 533 188,00 -22 723 398,00
Lainat julkisilta yhteisöiltä 0,00 0,00
Lyhytaikainen -11 543 702,77 -223 067,61 -11 766 770,38
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -3 180 804,00 1 333 992,00 -1 846 812,00
Lainat julkisilta yhteisöiltä 0,00 0,00
Saadut ennakot -7 099,00 -575,04 -7 674,04
Velat toimittajille -1 469 126,38 -754 885,87 -2 224 012,25
Muut velat -1 331 515,74 -229 770,53 -1 561 286,27
Siirtovelat, velat -5 555 157,65 -571 828,17 -6 126 985,82

Yhteensä 0 0 0
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