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Förvaltning

I DAG BESTÅR VERKSAMHETEN AV

Rådgivande
verksamhet
Socialkuratorstjänster
Pedagogtjänster
Psykologtjänster

Verksamhet
som främjar
delaktighet och
sysselsättning

Boendeverksamhet
Brukaren

Arbetslivsorienterad service
Livsorienterad service
Arbete med stöd

Fortgående boendeservice
Självständigt boende
med stöd
Temporär
boendeservice

Expert- och
utvecklingscentret
Undersökning,
rehabilitering, krisvård
Mobila experttjänster

KÅRKULLA ÅRSBERÄT TELSE 2019 3

Förvaltning

SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Samkommunen har sitt femtionionde verksamhetsår
bakom sig.
Året var turbulent, social- och hälsovårdsreformen var
fortfarande under arbete och kommunernas ekonomi
mycket stram samtidigt som myndigheterna ålade social- och hälsovården allt fler uppgifter och förpliktelser.

4 KÅRKULLA ÅRSBERÄT TELSE 2019

Det är en svår ekvation att lösa. Samkommunen jobbade
med att effektivera verksamheten och svara på kommunernas önskemål så långt det var möjligt inom ramen för
att alla medlemskommuner ska behandlas lika.
Vissa kommuner planerade att själv producera delar
av den service de köpt av samkommunen. En anpassning av personalresurserna till ett eventuellt minskat
köp av tjänsterna är nödvändig. Eftersom kommunerna
varje år gör en beställning av service från samkommunen är vi vana vid att behovet av personalresurser kan
variera mycket från år till år.
Mycket arbete gjordes under året för att lyfta fram behovet av svenskspråkig service till klientgrupper där volymerna är för små för att servicen ska kunna upprätthållas
på svenska i varje landskap. Folktinget har tillsammans
med ett flertal svenskspråkiga aktörer, inklusive Kårkulla
samkommun, gett ett ställningstagande till familje- och
omsorgsminister Krista Kiuru och ministern för nordiskt
samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist där man
lyfter fram vikten av att ett lagstadgat samarbetsområde över landskapsgränserna behövs för att trygga dessa
svenskspråkiga tjänster.
I syfte att svara på behovet av profilerad verksamhet
har ett seniorhus, en enhet för brukare med psykosociala
utmaningar, ett boende för brukare med stort vårdbehov
och hjälpmedel och ett lägenhetsboende tagits i bruk

under året. Till största del är det ersättande enheter dit
brukare flyttat från andra enheter i samkommunen. En institutionsvårdsenhet kunde i och med detta stängas varmed avvecklingen av institutionsvården fortsätter. Däremot har samkommunen inte kunnat ta emot alla brukare
i behov av krisvård på grund av att det inte funnits utrymme för denna verksamhet. Ett flertal fastigheter inom
institutionsvården och expert- och utvecklingscentret
var i så dåligt skick att myndigheterna inte tillät att de används för verksamhet. I mars 2020 står en ny fastighet klar
för kris- undersöknings- och rehabiliteringsverksamhet.
Samkommunen jobbar utgående från ett miljövänligt
perspektiv. Samkommunens miljöstrategi med handlingsplan blev godkänd av styrelsen år 2018. Strategin
med sina konkreta direktiv underlättar implementering
av miljövänligt agerande på enheterna. Bland annat
finns det miljöansvarig på alla serviceenheter, man samåker och man prioriterar videokonferenser där det är
möjligt. Sopsortering finns på varje enhet och dagverksamheterna använder mycket återanvändningsmaterial
till sina produkter. Varje nybygge har jordvärme.
Arbetet med att certifiera samkommunens verksamhet enligt ISO 9001:2015 standarden har pågått under
året och verksamheten i Österbotten certifierades så att
samkommunens all verksamhet i och med det blev certifierad.

Förvaltning

KÅRKULLA SAMKOMMUNS
PERSONALORGANISATION
(1.1–30.11.2019)

Ekonomidirektör

SAMKOMMUNSDIREKTÖR

Personalchef
Förvaltningssekreterare

Samarbete med övriga aktörer är en naturlig och viktig
del av substansutvecklingen. Under året har samkommunen samarbetat med bl.a. utbildningsanordnare, kommuner och intresseföreningar såväl nationellt som internationellt. Under år 2019 fick sammanlagt 1327 personer
service av samkommunen. I antalet ingår även 8 brukare
från icke medlemskommuner. Samkommunen budgeterade -534 610€ för år 2019. Bokslutet visar ett resultat på
187 901,84 € vilket är 722 512€ bättre än budget.
Institutionsplatserna minskade enligt samkommunens
boendeplan från 49 till 37.
Jag vill rikta ett stort tack såväl till personal som till förtroendevalda för det gångna året.

Chef för expertoch utvecklingscentret

Samarbetsorgan
för substans- och
kvalitetsfrågor

Verksamhetschef

Regionchefer

Utvecklingsteam

Expertteam

Kliniskt team

Institutionsvård

Basservice

Serviceenhetschefer

(FRÅN OCH MED 1.12.2019)
SAMKOMMUNSDIREKTÖR

Pargas, 18.3.2020
SOFIA ULFSTEDT
Samkommunsdirektör

Expert- och utvecklingscenter

Regional förvaltning

Chef för expertoch utvecklingscentret

Verksamhetschef

Utvecklingsteam
Kliniskt team
Expertteam

Samarbetsorgan
för substans- och
kvalitetsfrågor

Serviceenhetschefer

Centralförvaltning

Ekonomichef

Personalchef

Fastighetschef

ITchef

Regionchefer

Serviceenhetschefer
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FÖRTROENDEORGAN
Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ. Representanterna till fullmäktige väljs vart fjärde
år av medlemskommunerna på basis av antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. För sin mandatperiod
utser fullmäktige en revisionsnämnd, styrelse och regionala nämnder i Nyland, Åboland och Österbotten.
För att öka och trygga personer med funktionsnedsättnings medinflytande och självbestämmanderätt samt
anhörigas delaktighet väljer de regionala nämnderna
medlemmar till regionala brukar- och anhörigråd. Brukarrådens medlemmar utses bland de personer som
får service av samkommunen och medlemmar till anhörigråden bland brukarnas anhöriga så att de i mån av
möjlighet representerar brukare i olika åldrar, med olika
grad av funktionsnedsättning och från olika verksamhetsformer.

FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Ordförande Christer Rönnlund, Kristinestad,
I viceordförande Jonas Heikkilä, Åbo,
II viceordförande Inger Östergård, Helsingfors.
Fullmäktige sammanträdde 2 gånger;
13.6 och 14.10.2019 och behandlade 28 paragrafer.
REVISIONSNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING
1.1 - 31.12.2019
Ordförande Bo Grönholm,
viceordförande Touko Niinimäki
Kommun

Ordinarie medlem

Esbo
Helsingfors
Pargas
Kimitoön
Jakobstad

Bo Grönholm
Touko Niinimäki
Hanna Järvinen
Marléne Eriksson
Bengt Kronqvist

Styrelsen har i uppgift att leda samkommunens förvaltning enligt de grunder fullmäktige godkänt.
Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året. Behandlade paragrafer: 166
Ordförande: Anna Lena Karlsson-Finne, viceordförande
Hilkka Toivonen
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1.1 – 31.12.2019
Kommun

Ordinarie medlem

Grankulla
Sjundeå
Korsholm
Kyrkslätt
Pedersöre
Sibbo
Pargas
Åbo
Åbo
Helsingfors
Lojo

Anna Lena Karlsson-Finne
Hilkka Toivonen
Annika Ahläng
Irja Bergholm
Roger Eriksson
Kjell Grönqvist
Kim Lindstedt
Camilla Sandell
Jukka Surakka
Pekka Tiusanen
Roger Weintraub

De regionala nämnderna tillsätter brukarråd. Brukarrådens medlemmar utses bland de personer som får service av samkommunen. Rådens huvudsakliga uppgift är att
öka brukarnas medinflytande och självbestämmanderätt.
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Fullmäktige är
samkommunens högsta
beslutande organ

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION

FULLMÄKTIGE
45
representanter
REVISIONSNÄMND
5 ledamöter

VÄLNÄMND
5 ledamöter
STYRELSEN
11 ledamöter

REGIONALA
NÄMNDEN
I NYLAND
7 ledamöter

REGIONALA
NÄMNDEN
I ÅBOLAND
7 ledamöter

REGIONALA
NÄMNDEN I
ÖSTERBOTTEN
7 ledamöter

BRUKARRÅD
i västra, mellersta
och östra Nyland
7 medlemman

BRUKARRÅD
i västra och östra
Åboland
7 medlemman

BRUKARRÅD
i södra, mellersta
och norra
Österbotten
7 medlemman
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- Till min uppgift hör att
vattna blommor, skölja
disken och hämta posten.
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Förvaltning

ANTAL SVENSKSPRÅKIGA I SAMKOMMUNENS
MEDLEMSKOMMUNER 31.12.2018

svenskspråkiga

Invånarantal och andelen svenskspråkiga i samkommunens medlemskommuner
samt den procentuella andelen svenskspråkiga per 31.12.2018 och 2017
(Statistikcentralens PX-Web databaser)
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svenskspråkiga
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2018
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0
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ANTAL BRUKARE PER KOMMUN 2019

ANTAL BRUKARE PER REGION ENLIGT HEMKOMMUN 2019
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ANTAL BRUKARE FRÅN ICKE-MEDLEMSKOMMUNER 2019

2018

2019

- 1
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- 1
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11
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33
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Ålands
Omsorgsförbund
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VÅRA SERVICEFORMER ERBJUDS PÅ FÖLJANDE ORTER
EUC; institutionsvård,
klinisk vård samt
kliniska experttjänster

Pargas

Boende (gruppboende,
lägenhetsboende,
stödboende)

Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Jakobstad,
Karleby, Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, Kyrkslätt,
Larsmo, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Raseborg,
Sibbo, Vasa och Åbo

Verksamhet som
främjar delaktighet
och sysselsättning

Borgå, Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kimitoön,
Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre,
Raseborg, Vasa och Åbo

Rådgivande verksamhet

Borgå, Jakobstad, Helsingfors, Närpes, Pargas, Raseborg
och Vasa

Arbetsverksamhet
enligt
socialvårdslagen

Borgå, Jakobstad, Kimitoön, Korsnäs och Pargas

BRUKARE SOM FÅTT INSTITUTIONSVÅRD 2019

Ålderskategorier

Totala antalet brukare
som fått institutionsvård
under året

Utskrivna
under året

Avlidna

I institutionsvård
31.12.2019

0–6 år

0

0

0

0

7–17 år

0

0

0

0

18–45 år

13

1

0

12

46–64 år

22

5

0

17

65 år–

16

8

1

7

Sammanlagt

51

14

1

36

Kårkulla samkommun
erbjuder service
i hela Svenskfinland.
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ANLITAD SERVICE PER VERKSAMHETSFORM I NYLAND, ÅBOLAND
OCH ÖSTERBOTTEN (ANTAL BRUKARE)
350
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300
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250
200
150
100
50
0

Boendeservice
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Dagverksamhet
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OMSORGSBYRÅER
Kårkulla samkommun har sju regionala omsorgsbyråer
som är belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Omsorgsbyråpersonalen
består av ett arbetsteam om socialkuratorer, psykologer
och pedagogiska handledare. Via omsorgsbyårerna har
man tillgång till läkartjänster. Omsorgsbyråerna hade
också ett nära samarbete och teamarbete med Expertoch utvecklingscentrets experter och terapeuter. Några
av dem, till exempel autismhandledare och talterapeut,
är stationerade på en omsorgsbyrå och arbetar inom ett
större fält över regiongränser. Omsorgsbyråns team är
mobilt och arbetar mycket på fältet beroende på brukares eller samarbetspartners behov.
Omsorgsbyråerna fungerade som en central länk
mellan kommuner, brukare, anhöriga, övriga samarbets-
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partners och Kårkulla. Ofta sker en första kontakt med
specialomsorgen via den lokala omsorgsbyrån. Omsorgbyrån gav service till personer med utvecklingsstörning
eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar samt för
deras anhöriga. Service erbjöds i form av handledning,
rådgivning, stöd, stödsamtal, information, konsultation,
bedömningar och tester. Nätverksarbete var centralt
för omsorgsbyråerna. Arbetet skedde i samarbete med
kommuner, samarbetspartners och brukare med anhöriga. Den individuella planen, som uppgörs på initiativ
från Kårkulla och som fungerar som ett internt verktyg i
brukarens vård, användes allt oftare som botten för kommunernas serviceplan. Den individuella planen uppgjordes i nätverksmöten.

Omsorgsbyråerna har varit mycket engagerade i kvalitets- och utvecklingsfrågor under hela 2019. Med hjälp
av metoder såsom AKK, PCP, Widget online samt ICDP,
har servicen utvecklats till enheterna. Intensivt samarbete har också pågått hela året med en öppen dialog
till kommunerna där de gemensamma mötena har ökat
i antal.

Specialomsorg
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KORTTIDSVÅRD
Korttidsvård innebär planerad vistelse på enhet och förverkligades som morgonvård, eftermiddagsvård, avlastning eller boendeträning. Enheterna för korttidsvård är
hemlika utrymmen där personer i olika åldrar kan vistas
för kortare eller längre tid. Korttidsvistelserna varierade
från några timmar till flera veckor per gång, dock högst
tre månader i ett sträck, allt utgående från familjens behov. Perioderna för korttidsvården var för många regelbundet återkommande. På korttidsvårdsenheten fick
brukare också boendeträning och samtidigt förberedelse för flytt till eget hem. Vid planering av korttidsvistelser
strävade man till att beakta brukarperspektivet, det vill
säga att forma verksamheten enligt behovet och efterfrågan på korttidsvård.
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BRUKARE SOM FÅTT KORTTIDSVÅRD 2019
Nyland
Åboland

KORTTIDSVÅRD INOM GRUPPBOENDET
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inom gruppboendet totalt
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1
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0
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ARBETS- OCH DAGVERKSAMHETEN

VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING
Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning
består av arbetslivsorienterad och livsorienterad service. Servicen utgår från individens behov och önskemål.
Vid planering och förverkligande av servicen används
personcentrerad planering som är både ett tankesätt
och en samling konkreta verktyg. Grundtanken inom
personcentrerad planering är att öka brukarens delaktighet och självbestämmande.
Verksamheten utvecklas i enlighet med de nationella kvalitetsrekommendationerna för verksamhet som
främjar delaktighet och sysselsättning. På nationell nivå
har arbetet med utvärderingsinstrument för hur kvalitetsrekommendationerna förverkligas på enhetsnivå
påbörjats. Utvecklaren för dag- och arbetsverksamheten
följer med arbetet och tanken är att också Kårkulla ska
ta i bruk utvärderingsinstrumentet.

LIVSORIENTERAD VERKSAMHET
Inom den livsorienterade verksamheten erbjuds sysselsättning, stimulans, fysiska aktiviteter och möjlighet till
social samvaro. I den här verksamheten satsas speciellt
på kommunikations- och begåvningsstödjande hjälpmedel för att skapa bättre förutsättningar för brukaren
att förstå och bli förstådd. Många gånger krävs att miljön
är långt tillrättalagd enligt individuella behov. Behovet
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av personalstöd är ofta stort.
En del brukare får sin livsorienterade verksamhet
utgående från boendet. Utgående från brukarens behov byggs en individuell dagverksamhet upp. Den kan
innehålla motion, cafébesök, bakning, musikupplevelser
m.m. Denna form av verksamhet har under de senaste
åren byggts upp för brukare som t.ex. har svårt att klara
av förflyttningar från hemmet till en fysisk dagverksamhetsplats.

ARBETSLIVSORIENTERAD VERKSAMHET
Den arbetslivsorienterade verksamheten omfattar intern
serviceproduktion, t.ex. köks-städarbeten, utearbeten,
hantverk och konst samt underleveransarbeten. Utbudet varierar inom de olika serviceenheterna.
Speciellt populära verksamhetsformer under året har
varit FIX-TV i Raseborg och Snigel-TV i Vasa. Mediegrupperna består av brukare, som med stöd av handledare
gör program ur brukarnas perspektiv.
I samarbete med Västra Nylands folkhögskola och
Axxell pågick Open Minds utbildningar (konst och kultur
för personer som behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen) vid Dagtek serviceenhet i Raseborg och Mocca
servicenhet i Åboland. Utbildningarna har varit uppskattade och brukarnas kreativa förmågor har utvecklats.

Verksamhetsenheterna samarbetade med utbildningsorganisationer på flera sätt. Praktikanter från
olika utbildningar togs emot till våra enheter. På det
sättet kunde unga personer pröva på och bekanta sig
med verksamheten redan under studietiden. Samarbete skedde också i form av vuxenutbildningskurser vid
medborgar- och vuxeninstitut samt folkhögskolor.
Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte har under
året erbjudits på några av våra verksamhetsenheter.
Denna form av verksamhet behöver utvecklas i samkommunen.
Från enheterna deltog man aktivt i Job Shadow Day
16.5.2019. Job Shadow Day är en europeisk dag då personer vars livssituation, sjukdom eller skada gör att de
har svårt att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden,
under en dag ges möjlighet att vara med och ”skugga”
någon i ett jobb som man är intresserad av. I Finland är
det Vates som koordinerar Job Shadow Day.
Inom Kårkulla samkommun arbetar sex arbetslivstränare, fyra i Nyland, en i Åboland och en i Österbotten.
Arbetslivstränaren handleder och stöder brukare enligt
metoden Arbete med stöd. Målet är att underlätta brukarens arbetssökande och placering på arbetsmarknaden. Arbetslivstränaren ger brukaren ett långvarigt stöd
för att hen ska klara sig i arbetslivet. Arbetslivstränarna

Specialomsorg

BRUKARE SOM DELTAGIT I VERKSAMHET SOM FRÄMJAR
DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING 2019

ger stöd både till brukare i utlokaliserad arbetsverksamhet och till dem som har arbetsavtal på öppna arbetsmarknaden. Utlokaliserad arbetsverksamhet innebär
arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatser ute i samhället, men så att brukaren inte är i anställningsförhållande. Strävan är att så många som möjligt ska kunna få
ett arbetsavtal. Under år 2019 ökade antalet personer
som fick arbetsavtal på öppna arbetsmarknaden.
Kårkulla samkommun har ett nätverk för arbetslivstränarna, för att stöda dem i deras arbete och förmedla
information och kunskap. Nätverket har haft regelbundna videoträffar och en utvecklingsdag.

VERKSAMHETSUTRYMMEN
Under året påbörjades byggandet av nya dagverksamhetsutrymmen i Kristinestad. Nybygget beräknas vara
klart sommaren 2020.
I Jakobstad pågick också byggandet av nya utrymmen
för serviceenheten Intek. Utrymmena byggs av extern
aktör och tanken är att Kårkulla samkommun kommer
att hyra utrymmena.

Brukare som deltagit i
verksamhet som främjar
delaktighet och sysselsättning 2019

Brukare i utlokaliserat arbete
2019 (helt el. delvis)

Nyland

249

Åboland

Utskrivna
under året

Brukare per
31.12

62

11

300

94

23

10

107

Österbotten

193

15

13

122

EUC

40

–

6

43

Dagverksamhet totalt

576

134

40

572

Region

ARBETSLIVSORIENTERANDE SERVICE (ALO) består av tillverkning och produktion av egna varor och tjänster, samt underleve
rantörsarbeten eller andra individuellt anpassade arbetsuppgifter. Förutom arbete ges möjlighet till fysiska och kulturella
aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning.
Servicen kan ordnas inne på en serviceenhet eller som utlokaliserad arbetsverksamhet på en arbetsplats.

(beräknas utg. från totala
antalet brukare)

LIVSORIENTERANDE SERVICE (LO) innefattar individuellt
anpassad syssälsättning, fysiska aktiviteter och utvecklande
upplevelser i en stimulerande miljö som ger möjlighet till sociala
kontakter med andra. Verksamheten han sin grund i regelbundenhet och struktur som skapar en trygg miljö för interaktion
och kommunikation.
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INTERNATBOENDE
Kårkulla samkommun har internatboende endast i Pargas. Internatboendet arrangeras i samarbete med utbildningsarrangören Optima. Studerandena bor på internatet under skolveckan måndag-fredag.
Ungdomarna vid internatet hade möjlighet att prova
olika sätt att bo. Personalen hade nära samarbete med
anhöriga för att skräddarsy stödet och målsättningen för
de studerande. En viktig del av verksamheten var att låta
studerandena växa in i vuxenlivet, att lära sig att vara tillsammans med olika människor och att fungera i grupp.
Under studerandenas sista skolår började arbetet
med personens hemkommun för att förbereda flytten
till hemorten. Målsättningen var att studeranden under
vårterminen hade klart för sig var hen kommer att bo
och arbeta efter avslutad skolgång.

FLYTTFÖRBEREDELSER
Under året ordnades en kurs i flyttförberedelser för
personalen. Kursen riktade sig till omsorgbyrå- och
boendepersonal. I och med att flera nya boende
möjligheter byggs och planeras och många
förändringar i boende är på gång är det aktuellt att
öka kunskapen kring hur man på ett bra sätt kan
förbereda inför flytt.

20 KÅRKULLA ÅRSBERÄT TELSE 2019

SENIORHEM
Inom Kårkulla finns av styrelsen fastställda seniorhem
i samtliga regioner. Seniorhemmen är 15 till antalet.
Det finns ett ökande behov av boendeservice för äldre.
Verksamheten i seniorhemmen utgår från den åldrande
brukarens behov och där finns personal under dygnets
alla timmar. Vardagen på seniorhemmen innehåller aktiviteteter och sinnesstimulering, men även vila, lugn och
ro. Dagtid erbjöds klubbverksamhet/ aktiviteter för de
äldre endera i skilda klubbutrymmen eller i seniorhemmets allmänna utrymmen. Det finns ett ökande behov
av boendeservice för äldre och seniorhemsverksamheten utvecklas allt mer.

Specialomsorg

BOENDEVERKSAMHET
Kårkulla samkommun erbjuder individuella hem för personer som behöver stöd i sin vardag. Boendeservicen
planeras tillsammans med brukaren, hens nätverk och
hemkommunen. Servicen planeras så att den täcker det
stöd brukaren behöver som följd av en begränsning i
funktionsförmågan.
Boendealternativen är att bo i egen lägenhet med
boendestöd, i lägenhetsboende nära andra, som också
behöver boendeservice eller att bo tillsammans med
andra i grupphem. Möjlighet till skräddarsydda boendelösningar finns också, t.ex. att bo tillsammans med kompisar i en lägenhet.
I verksamheten används personcentrerad planering
för att stöda brukaren att vara delaktig i sitt eget liv och i
utformandet av servicen.
Under år 2019 pågick fortsättningsvis nationellt arbete med att förnya kvalitetskriterierna för boende
samt implementering i samkommunen. I den nationella
kvalitetsportalen ”Stöd för jämlikt boende” ingår kvalitetskriterier för utvärdering och utveckling av boende.
Utvecklaren av boendeverksamheten har deltagit i det
nationella arbetet och Kårkulla förbinder sig att utveckla
sin verksamhet i enlighet med kriterierna. Under 2019
ordnades en utvecklingsdag för region- och enhetschefer i södra Finland och en i Österbotten, där de nationella
kvalitetskriterierna presenterades.
Under 2019 satsades på fortbildning, som riktar sig

till personal som jobbar med seniorer inom boendeverksamheten, och ett fortbildningspaket färdigställdes.
På hösten genomfördes en videoträff med personal från
flera seniorenheter. Fysioterapeut Jesper Johans berättade om hjälpmedel och fysiska aktiviteter. Även i Nyland
satsades på seniorprojekt.
Under året renoverades äldre boendeenheter och nya
färdigställdes. Brukarråden och anhörigråden har tagit
del av planerna och har fått delge sina åsikter.
I Åboland färdigställdes två nya boendeenheter i Kirjala. Kårkullavägens serviceenhet, ett seniorboende med
12 boendeplatser, blev färdigt i september. Enheten
ersätter en del av institutionsvården. Den psykosociala
enheten Lyan blev klar i november. Lyan erbjuder boende för 18 personer och består av både gruppboende och
lägenheter.
I västra Nyland installerades en jordvärmepump och
ljudisolerande skivor monterades i taket på en av modulerna tillhörande Fyrens serviceenhet.
I mellersta Nyland färdigställdes det nya boendet på
Elovägen. Boendeenheten har 8 platser för brukare med
stort vårdbehov och är en del av Ringvägarnas serviceenhet.
I östra Nyland påbörjades byggandet av ett nytt
lägenhetsboende med 12 platser på Björnstigen i Borgå.
A-bostäder äger tomten och huset medan Kårkulla
kommer att fungera som hyresgäst. Samarbetet med

OLIKA FORMER
AV BOENDE

Anknyter
till en avveckling
av institutionsboende

GRUPPHEM

BOSTADSGRUPPER

Egen
bostad med
gemensamma
rum

SEPARATA BOSTÄDER
(enrummare, tvårummare, trerummare)

Primärt
i normalt
bostadsbestånd

A-bostäder har fungerat mycket bra.
I södra Österbotten renoverades Sydboda boende.
Gruppboendet har numera utrymme för 11 personer
och enheten utvidgades med fem nya lägenheter. I juni
2019 flyttade brukarna in.
I norra Österbotten färdigställdes renoveringen av
Lövö boende och inflyttningen kunde ske i maj 2019.
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Kårkulla erbjuder individuella hem
för personer som behöver stöd
i sin vardag.
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BRUKARE SOM FÅTT BOENDESERVICE 2019
Gruppboende

Boendeservice
totalt

100

Gruppboendet totalt

80

413

60

40

20

683

Lägenhetsboende totalt

Stödboende
totalt

104

166

Nyland
Åboland

0

7-17 år

18-45 år

46-64 år

65 år-

Lägenhetsboende

Österbotten

Stödboende

60

35

50

30
25

40

20
30
15
20

10

10
0

5

7-17 år

18-45 år

46-64 år

65 år-

0

7-17 år

18-45 år

46-64 år

65 år-
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BRUKARRÅDEN 2019
Brukardelaktighet värderas högt inom Kårkulla. Brukarrådens verksamhet är ett sätt att stärka brukarnas delaktighet. Brukarrådens synlighet och roll har stärkts för
varje år sedan inledningsåret 1970. Då gick brukarråden
under namnet “rådgivande kommissionen”, och bestod
av såväl anhöriga som brukare. År 2014 fick brukarna ett
eget brukarråd och anhöriga ett eget anhörigråd.
Kårkullas förvaltningsstadga § 107 beskriver brukarrådens roll och medinflytande. Inom Kårkulla finns det 8
brukarråd, ett brukarråd per delregion. Brukarrådet har
5 medlemmar, 2 suppleanter och en sekreterare. Brukarrådens medlemmar väljs genom val, där alla brukare har
möjlighet att ställa upp som representant. Representanterna presenteras med valfoton och berättar vad som är
viktigt för dem. Samtliga brukare har rösträtt och röstar
in medlemmarna till de lokala råden. Brukarråden väljs
för en 4-års period och ordförandeposten kan rotera årsvis inom rådet. Sekreteraren är en person som är anställd
inom Kårkulla och känner till verksamheten väl.
Brukarrådens uppgift är att samla in ärenden från fältet, ge input kring beslutsfattandet och verksamheten
inom Kårkulla. Varje brukarråd har en egen broschyr och
ärendelådor på enheterna, där ärenden kan ges in anonymt till råden. En gång under varje brukarrådsperiod
hålls en “storträff” där alla brukarråd träffas.
År 2019 har samtliga brukarråd hållit 3-4 möten. De
flesta brukarråd har även systemsatt att träffa eller hålla
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videomöten med andra brukarråd i regionen, anhörigråden och den regionala nämnden. På flera håll planeras
samarbete med kommunernas råd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Från och med år 2019
deltar en brukare per region i brukarwebbens arbetsgrupp för att upprätthålla kontinuerlig diskussion kring
innehåll och utveckling av samkommunens webbsida.
Till brukarråden kan inbjudas utomstående personer
som har något intressant att berätta. Regioncheferna
kan t.ex. informera om nybyggen och svara på frågor
kring organisationen och samhället. Den egna regionens
psykolog har bjudits in för att berätta om sitt jobb.
Till brukarrådens uppgifter under året har hört bl.a.
att ge förslag på mobilapplikationer som kunde användas på Kårkullas surfplattor. Brukarråden har tagit del
av den egna kommunens trafiksäkerhetsplan, försökt
påverka för att få vägbumpar utanför ett boende för att
sakta ned trafiken, en idrottsförening har kontaktats för
att tipsa att det finns intresse för ny verksamhet som
lämpar sig för Kårkulla samkommuns målgrupp och hyresvärden för ett boende har kontaktats för att påpeka
att det behövs luftvärmepumpar till huset för att det ska
hållas tillräckligt svalt sommartid. Ett brukarråd har tagit
initiativ till fortbildning för personalen.
Brukarråden har också bekantat sig med Kårkullas
värdegrund och tillsammans gått igenom kvalitetsmätningen ur brukarperspektiv. Kårkullas brukarstrategi

Delaktighet

och miljöstrategi har lett till givande diskussioner. Andra
ärenden som diskuterats har varit bl.a. kemikaliesäkerhet och möjlighet till variation i arbetet. Medlemmarna
önskar att husmöten skulle ordnas på varje boende. För
att öka brukarrådets synlighet har dagverksamheten i

regionen kontaktats. Arbetstagare och personal på dagverksamheten har ställt upp och tillverkat både skriftligt
material och en film som distribuerats och visats vid
samkommunens enheter. Brukarrådens mötesprotokoll
har under året utvecklats och skrivs nu med bildstöd.

ANHÖRIGRÅDEN
Anhörigråden har en viktig roll gällande medinflytande. Kårkulla samkommun har sex regionala anhörigråd
i enlighet med Kårkullas förvaltningsstadga (§108). Anhörigrådet består av minst fem medlemmar och regionchefen fungerar som sekreterare. Anhörigråden tillsätts
för två år i gången. I mån av möjlighet representeras brukare i alla åldrar och brukare från olika verksamhetsformer. Nya anhörigråd tillsattes för 2019-2020.
Anhörigrådens uppgift är att bistå med värdefulla
aspekter angående servicen och ge utlåtanden i ärenden
som gäller verksamheten. Anhörigråden tar vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter – anhöriga är en resurs
vid anordnande av kvalitativ vård. Sedan anhörigråden
inledde sin verksamhet 2015 har deras roll stärkts och
samarbetet mellan brukar- och anhörigråden systemsatts. Anhörigstrategin för 2017-2019 ska uppdateras.
De flesta anhörigråd höll endast ett möte under våren, eftersom nya anhörigråd tillsattes för tidsperioden
2019-2020. De flesta anhörigråd har under år 2019 hållit
2-3 möten. Under mötena har medlemmarna bekantat

sig med anhörigrådens uppgift och anhörigstrategin
samt diskuterat hur de önskar utforma mandatperioden.
Anhörigråden planerar bl.a. träffar med brukarråden och
anhörigkvällar i samarbete med omsorgsbyrån. Medlemmarna efterlyser information om självbestämmande,
delaktighet, tystnadsplikt och intressebevakning. I anhörigråden har också behandlats mer konkreta ärenden
som varit aktuella på något boende i regionen, så som
tillgången till media på svenska samt önskemål om att
personalen skulle bära namnbrickor. Enligt anhörigrådets önskemål har personalen vid en omsorgsbyrå sammanställt olika möjligheter till fritidssysselsättning inom
regionen. För att få mer synlighet har dagverksamheten i
regionen ombetts att göra en presentation av anhörigrådet för distribution till övriga anhöriga. Inom en region
har en anhöriggrupp startats på Facebook för att nå ut
till övriga anhöriga. I Norra Österbotten har anhörigrådet deltagit i social- och hälsovårdsverkets informationsmöte kring övertagande av viss verksamhet av Kårkulla
samkommun samt gjort ett skriftligt utlåtande i frågan.
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För oss
är anhöriga
en viktig resurs.
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UNDERSÖKNING, REHABILITERING OCH KRISVÅRD
Expert- och utvecklingscentret (EUC) är Kårkulla samkommuns expertenhet som centraliserat ansvarar för
samkommunens specialservice, konsultationer och fortbildningar. EUC följer bland annat med kvalitetskriterier
och lagstiftning inom branschen och har en central position då det gäller att utveckla verksamheten inom samkommunen. Expert- och utvecklingscentret är beläget i
Pargas, men erbjuder mobila experttjänster inom hela
samkommunen. EUC ger handledning, konsultationer
och fortbildning både till samkommunens verksamhetsenheter och instanser utanför samkommunen såsom
skolor och daghem. Personalen vid EUC samarbetar tätt
med de regionala omsorgsbyråerna.

EUC erbjuder undersökning, rehabilitering och krisvård och har till sitt förfogande en undersökningsav
delning och en rehabiliteringsenhet. Vården präglas av
småskalighet, kontinuitet och strukturerat dagsprogram.
Det finns även möjlighet till dagverksamhet.
Under året 2019 erbjöds på undersökningsavdelning
och rehabiliteringsenheten omfattande utredningar,
undersökningar och kartläggningar av brukares somatiska, psykiska, fysiska och sociala hälsa. Den i medeltal
4 veckor långa undersökningsperioden innehöll bland
annat, vård och omvårdnad, utvärdering av läkemedelsbehandling, terapeutbedömningar, utredningar av kommunikation och hjälpmedelsbehov, samt individuellt anpassad daglig sysselsättning.

Undersökning

Krisvård

Rehabilitering

En undersökningsperiod
inleds med en helhetsplanering utgående från
brukarens individuella
behov. Omfattningen är
normalt 1 vecka–
2 månader.

Krisvård erbjuds för
akut vårdbehövande 16
år fyllda personer.
Omfattningen är normalt
1–6 veckor.

En rehabiliteringsperiod kan normalt
uppgå till ca 6 månader
och föregås alltid av
en undersökningseller krisperiod.

En rehabiliteringsperiod varade från några månader
till hela året. Målsättningen för rehabiliteringsperioden var att brukaren skulle återfå den optimala fysiska,
psykiska och sociala funktionsförmågan, för att kunna
återvända till en individuellt anpassad boendeform och
sysselsättning på hemorten. En viktig tyngdpunkt låg
på träningen av sociala färdigheter. Därtill fick brukarna
hjälp med adekvata kommunikations- och begåvningsstödjande hjälpmedel samt övriga individuellt anpassade hjälpmedel.
Krisvård erbjöds under året på undersökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten. Krisvården innebar
heltäckande kartläggning utförd av EUC:s multiprofessionella expertteam i samråd med brukarens nätverk
i hemregionen. Optimal akut krisvård har varit svår att
erbjuda på grund av bristande resurser och utrymmen.
För att säkerställa ändamålsenliga utrymmen har
under år 2019 planeringen och byggandet av en specialenhet för Kris- Undersökning och Rehabilitering (KUR)
fortsatts enligt planerna. Enheten är planerad till 12
platser, indelad i fyra moduler. Här finns specialgjorda,
anpassade utrymmen, rum med egen ingång och gård,
tillgängliga utrymmen, rum med sluss samt lägenheter
för träning av självständigt boende. I anslutning till enheten finns bedömnings- och undersökningsutrymmen
för EUC:s experter.
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UTVECKLINGSARBETE
Kårkulla samkommun certifierar verksamheten enligt
ISO 9001:2015 standarden. Expert- och utvecklingscentret ansvarar för planeringen och genomförandet av
certifieringsprocessen. ISO 9001 är världens mest kända
kvalitetsstandard och en ledarskapsmodell som bygger
på en filosofi om ständig förbättring. Kvalitetsstyrning
är viktigt för organisationen och hjälper till att analysera
de interna processerna och kundernas servicebehov. Ett
ISO 9001-certifikat visar att organisationen fungerar effektivt på ett systematiskt och kundorienterat sätt. Certifiering är ett giltigt bevis på kvalitetsarbete och hjälper
organisationen i konkurrensen. Ett certifierat kvalitetsledningssystem är ett stöd i marknadsföringen av vår
verksamhet.
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Den webbaserade programvaran IMS, Integrated Managemant System, används som verktyg i processen att
utveckla verksamheten inom organisationen. IMS är ett
verktyg för processbeskrivning och kvalitetsledning, vilket stöder funktioner i standarden. IMS är ett hjälpmedel
som gör olika processer åskådliga och bidrar till effektivitet och lönsamhet. En välfungerande verksamhet leder
till arbetstillfredsställelse och trivsel.
Till certifiering av kvalitetsledningssystem hör både
externa och interna auditeringar. De interna auditeringarna inleddes våren 2016 och fortsätter som en kontinuerlig process och är en del av den ständiga förbättringen
inom organisationen.

Den första externa revisionen gjordes hösten 2017 i
Åboland. Åbolands kärnverksamhet, förvaltning, fastighetsskötsel, rådgivande verksamhet samt Expert- och
utvecklingscentret certifierades. Under år 2018 certifierades Nylands verksamhetsområde och under år 2019
gjordes en lyckad certifiering av Österbottens verksamhetsområde. Det betyder att hela samkommunen nu är
certifierad. Hädanefter görs årliga externa revisioner för
att hålla certifikatet giltigt, därmed garanteras ständig
förbättring inom organisationen.
Förmännens roll att hålla kvalitetsarbetet närvarande
och levande i vardagen kan inte nog betonas - Kårkulla
erbjuder kvalitativ vård varje dag. Det viktigaste är att
kvalitetsarbetet stöder förmännen och att de lyckas motivera sin personal att ta del av och dra nytta av det arbete som görs gemensamt för hela Kårkullas verksamhet.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Kårkulla samkommuns externa verksamhetsintäkter
uppgick år 2019 till 58 207 249,43 euro (budgeterat
59 051 430 euro) dvs. en underskridning på 844 181 euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick till 56 678 664,42
euro, vilket var 2,5 % eller 1,45 miljoner euro under
budgeterad summa. Detta ledde till ett verksamhetsbidrag på 1 528 585,01 euro, vilket var 0,6 miljoner euro
bättre än budget och 472 000 euro bättre än ett år tidigare. De finansiella posternas netto blev liksom 2018
negativt, 72 526,75 euro men ändå nästan 97 000 euro
bättre än budget. Årsbidraget blev därmed 1 456 058,26
euro (930 993,93 euro år 2018) eller nästan 698 000 euro
bättre än budgetens 758 300 euro. Då man ännu beaktar
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att avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 268 156,42
euro kan man konstatera, att räkenskapsperiodens resultat år 2019 blev positivt, 187 901,84 euro (372 433,53
euro negativt år 2018) vilket var drygt 720 000 euro bättre än budgetens -534 610 euro.
Samkommunen gjorde investeringar för 11 202 686
euro brutto under år 2019 och de stora investeringarna
gjorde att även de långfristiga lånen ökade med 8,5 miljoner euro. Kommuncertifikaten på två miljoner euro betalades bort i sin helhet under 2019. Likviditeten minskade med 0,9 miljoner euro och uppgick 31.12.2019 till
3 108 403 euro (4 047 671 euro år 2018) vilket räckte till
16 dagars kassautbetalningar (24 dagar 2018).

Ekonomi

NYCKELTAL
2019

2018

2017

2016

2015

LIKVIDITET
Antal kassadagar1)

16,2

24,1

15,9

6,9

12,1

Current ratio2)

0,47

0,54

0,49

0,33

0,44

155 284

150 478

144 559

141 532

141 174

0,23

0,31

0,37

0,38

0,36

(365*kassamedel/kassautbetaln.)
Rörliga aktiva/kortfr.främmande kapital

Kassautbetaln. euro/dag

(Externa verksamhetskostnader/365)

SOLIDITET
Soliditetsgrad3)

(Eget kapital+ acc,avskrivn.diff )/(Hela kapitalet - erhållna förskott)

Grundkap:s andel av bestående aktiva i procent

22,3

28,2

31,0

33,8

36,7

Skuldsättningsgrad

0,77

0,69

0,63

0,62

0,64

Relativ skuldsättningsgrad, %

59,24

45,96

37,76

33,70

33,15

1 456 058

930 994

2 110 422

2 154 521

1 928 660

2,50

1,66

3,84

4,00

3,60

(1-soliditetsgraden)

100*(Främmande kapital-Erhållna förskott)/Driftsinkomster

LÖNSAMHET
Årsbidrag i euro
Årsbidragsprocent

4)

100 * Årsbidraget/Omsättningen

Årsbidrag i procent av avskrivningarna enl plan

115

71

174

215

215

INVESTERINGAR
Intern finansiering av investeringar, %

13,0

21,3

47,7

66,0

314,5

Intern finansiering av kapitalutgifter, %

11,0

15,2

40,4

48,8

181,1

100*Årsbidrag/Egen anskaffningsutgift för investeringar
100*Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar
+Nettoökning av utgivna lån+Amorteringar på lån)

0,7

Kalkylmässigt låneskötselbidrag

0,5

(Årsbidrag+Räntekostnader)/(Räntekostnader
+kalkylmässiga amorteringar på lån)

0,6

2,5

1,8

Lån och hyresansvar 31.12

30 852 680

Verksamhetens och investeringarnas
kassaflöde under 5 år

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

Främmande kapital-(erhållna förskott+leverantörsskulder
+resultatregleringar+övriga skulder)+hyresansvar

58 M€
Verksamhets
bidrag

1,5 M€

3,8

Kostnader

57 M€
Årsbidrag

Överskott

SKÖTSEL AV LÅN
Låneskötselbidrag5)

(Årsbidrag+Räntekostnader)/(Räntekostnader
+Amorteringar på lån)

Intäkter

1,5 M€

0,2 M€

1 336 688

1)

under 7 dagar=dålig, 8–15 dagar=normal, 16–23 dagar=bra, över 30 dagar=överlikvid
under 1=svag, 1–2=tillfredsställande, över 2=bra
mäter den finansiella risken en placerare (kommun) löper vid en likvidation. Högre tal=mindre risk
4)
anger den andel av omsättningen som finns kvar till avskrivningar och extra ordinära poster
5)
under 1=samkommunens förmåga att sköta sina lån är svag, 1–2=tillfredsställande, över 2=god
2)
3)
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Ekonomi

INVESTERING OCH
FINANSIERING
Enligt den av samkommunens fullmäktige 15.10.2018
godkända investeringsbudgeten skulle samkommunskoncernen göra investeringar för sammanlagt 18,64
miljoner euro år 2019. De bokförda investeringsutgifterna blev 12 195 098 euro. De största avvikelserna mellan
budgeterad och förverkligad investeringsbudget berodde på att den planerade boendeenheten i Pargas för 1,75
miljoner euro inte förverkligades på grund av osäkerhet
kring social- och hälsovårdsreformens utfall samt den
nya arbetscentralen i Jakobstad för 2,0 miljoner euro
för vilken samkommunen fick en utomstående byggare,
Ebba Fastighets Ab. I tablåerna över budgetutfallet 2019,
investeringsbudgetens utfall framgår närmare hur de
enskilda projekten budgeterats och förverkligats.

Under 2019 jobbade
samkommunen med att effektivera
verksamheten och svara på
kommunernas önskemål.
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Ekonomi

RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2019, externa poster

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag

Bokslut 2019

Bokslut 2018

58 207 249,43

55 981 128,54

52 623 105,03

50 414 687,40

5 196 088,87

5 080 089,11

351 157,19

410 137,88

Övriga verksamhetsintäkter

36 898,34

76 214,15

VERKSAMHETENS KOSTNADER

-56 678 664,42

-54 924 591,42

Personalkostnader

-44 801 654,12

-43 134 167,82

Löner och arvoden

-36 111 666,00

-34 462 127,33

Lönebikostnader

-8 689 988,12

-8 672 040,49

Köp av tjänster

-4 328 299,39

-4 274 418,89

Material, förnödenheter och varor

-3 410 014,22

-3 341 778,78

Understöd
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSBIDRAG
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

-498 651,03

-513 930,25

-3 640 045,66

-3 660 295,68

1 528 585,01

1 056 537,12

-72 526,75

-125 543,19

-

1,69

96 621,63

25 000,53

-145 854,22

-111 046,20

-23 294,16

-39 499,21

ÅRSBIDRAG

1 456 058,26

930 993,93

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-1 268 156,42

-1 303 427,46

-1 268 156,42

-1 303 427,46

187 901,84

-372 433,53

Avskrivningar enligt plan
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (underskott)
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Ekonomi

FINANSIERINGSANALYS
bokslut 2019

bokslut 2018

Kassaflödet i verksamheten
Årsbidrag

1 456 058

930 994

Extraordinära poster
Korrektivposter till internt tillförda medel

87 657

1 543 715

11 805

942 799

Kassaflödet för investeringarnas del
Investeringsutgifter

-11 202 686

-4 364 275

Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljn. inkomster av tillgångar bland bestående aktiva

0
3 499

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

-11 199 187

11 831

-9 655 471

-4 352 444
-3 409 645

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen Kårkulla Fab
Minskning av utlåningen

126 094

126 094

228 855

228 855

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån

10 550 000

4 350 000

Minskning av långfristiga lån

-2 016 812

-1 765 494

Förändring av kortfristiga lån

-1 333 992

Förändringar i eget kapital

7 199 196

1 430 938

0

4 015 444
0

Övriga förändringar av likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital

2 358

2 815

Förändringar av fordringar

-168 505

-269 458

Förändr. av räntefria skulder

1 557 060

Förändring av omsättningstillgångar
1 390 913

941 036

674 393

Kassaflödet för finansieringens del

8 716 204

4 918 692

Förändring av likvida medel

-939 268

1 509 047

Förändring av likvida medel
Likvida medel 31.12
Likvida medel 1.1
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3 108 404
-4 047 672

4 047 672
-939 268

-2 538 624

1 509 047

Ekonomi

BALANSRÄKNING 31.12.2019
BALANSKONTON
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Dataprogramvaror
Hyreslägenheters grundrenoveringar
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar
Placeringar
Aktier och andelar
Övriga lånefordringar
FÖRVALTADE MEDEL
Donationsfondernas särskilda täckning
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar, fordringar
Finansiella värdepapper
Aktier och andelar
Övriga värdepapper
Kassa och bank
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens överskott / underskott
FÖRVALTAT KAPITAL
Donationsfondernas kapital
Övrigt förvaltat kapital
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar
Lån från offentliga samfund
Kortfristigt
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar
Lån från offentliga samfund
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Övriga skulder
Resultatregleringar, skulder
Totalsumma

1.1.2019
Ingående balans

2019
Förändring

31.12.2019
Utgående balans

37 735 770,56
31 230 259,30
841 494,43
113 468,93
728 025,50
23 964 059,03
625 824,33
16 706 839,35
1 071 702,29
1 482 746,41
4 076 946,65
6 424 705,84
3 947 308,25
2 477 397,59
218 221,12
218 221,12
6 287 290,14
2 239 618,57
2 239 618,57
1 447 011,36
575 874,08
216 733,13
677 579,12
43,70
677 535
3 370 092,45
-37 735 770,56
-11 749 786,58
-8 802 607,95
-3 319 612,16
372 433,53
-252 071,21
-251 686,20
-385,01
-25 733 912,77
-14 190 210,00
-14 190 210,00
0,00
-11 543 702,77
-3 180 804,00
0,00
-7 099,00
-1 469 126,38
-1 331 515,74
-5 555 157,65

7 536 968,58
8 308 580,25
-572 156,01
-2 269,47
-569 886,54
9 006 830,62
203 430,44
162 692,99
-130 824,11
216 479,93
8 555 051,37
-126 094,36

-575,04
-754 885,87
-229 770,53
-571 828,17

45 272 739,14
39 538 839,55
269 338,42
111 199,46
158 138,96
32 970 889,65
829 254,77
16 869 532,34
940 878,18
1 699 226,34
12 631 998,02
6 298 611,48
3 947 308,25
2 351 303,23
217 372,50
217 372,50
5 516 527,09
2 408 123,25
2 408 123,25
1 382 393,19
830 730,06
195 000,00
200 043,70
43,70
200 000
2 908 360,14
-45 272 739,14
-10 528 989,75
-8 802 607,95
-1 538 479,96
-187 901,84
-253 581,01
-253 196,00
-385,01
-34 490 168,38
-22 723 398,00
-22 723 398,00
0,00
-11 766 770,38
-1 846 812,00
0,00
-7 674,04
-2 224 012,25
-1 561 286,27
-6 126 985,82

0

0

0

-126 094,36
-848,62
-848,62
-770 763,05
168 504,68
168 504,68
-64 618,17
254 855,98
-21 733,13
-477 535,42
-477 535
-461 732,31
-7 536 968,58
1 220 796,83
1 781 132,20
-560 335,37
-1 509,80
-1 509,80
-8 756 255,61
-8 533 188,00
-8 533 188,00
-223 067,61
1 333 992,00
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KÅRKULLA
SAMKOMMUN
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tlf 0247 431 222
(växel öppen vardagar kl. 9–15)
fornamn.efternamn@karkulla.fi
info@karkulla.fi
www.instagram.com/karkullasamkommun
www.facebook.com/Karkullasamkommun
@karkullaskn

kårkulla.fi

