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Kuntayhtymällä on takanaan jo 58 toimintavuotta.
Työskentely sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen eteen jatkui vuoden aikana. Paljon 

töitä tehtiin tuomaan esiin sitä, että toimintarajoitteisten ihmisten keskuudessa on tarvetta 
ruotsinkielisille palveluille jatkossakin yhtenäisen, maakuntarajoista riippumattoman organi-
saation järjestämänä, jos uudistus toteutuu. IT-ratkaisuja ja kiinteistöinvestointeja koskevat 
päätökset ovat vaikeutuneet ja jääneet osittain jopa tekemättä, koska tulevaisuuden vaati-
muksia koskevia tietoja ei ole ollut saatavilla sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen liitty-
vän epävarmuuden vuoksi. Koska tilanne on ollut sama jo useamman vuoden, kuntayhtymä 
päätti kaikesta huolimatta toteuttaa tiettyjä välttämättömiä investointeja. Kirjoitushetkellä 
tiedetään, että sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus kaatui, joten nämä päätökset olisi tehty 
joka tapauksessa. Tiedämme, että maan sosiaali- ja terveydenhuollolle on tehtävä jotain, joten 
jossain muodossa ja jollain aikataululla uudistus on välttämätön. 

Alueiden avohoitoa kehitetään kokonaisratkaisujen sijaan kohti asiakkaan tarpeisiin yksilöl-
lisesti vastaavia palveluita. Kuntayhtymän palvelumuodoissa huomioidaan ehdotus uudeksi 
vammaispalvelulaiksi.

Vuoden aikana tehtiin töitä kuntayhtymän toiminnan sertifioimiseksi ISO 9001:2015 stan-
dardin mukaisesti. Keskushallinnon, asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen sekä Turunmaan ja 
Uudenmaan toiminta on sertifioitu, ja Pohjanmaan toiminta sertifioidaan vuoden 2019 aikana. 
Sertifiointi toimii sekä kehitystyökaluna että laatutodistuksena. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on luonnollinen ja tärkeä osa kehitystä. Vuoden aika-
na kuntayhtymä teki yhteistyötä muiden muassa koulutusta järjestävien tahojen, kuntien ja 
etuyhtymien kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 

KUNTAYHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS
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Vuonna 2018 kuntayhtymän palveluita käytti 1 319 hen-
kilöä. Luvut sisältävät myös 18 asiakasta muista kuin jäsen-
kunnista. Kuntayhtymä budjetoi vuodelle 2018 -723 850 €. 
Tilinpäätöksen negatiivinen tulos on -372  433,53  €, mikä 
on 351  416,47  € budjetoitua arvoa parempi tulos. Tulos  
selittyy pitkälti sillä, että tulostavoite saavutettiin 100,6-pro-
senttisesti ja että budjetissa pysyttiin kurinalaisesti.

Laitospaikkojen määrä pieneni kuntayhtymän asumis-
suunnitelman mukaisesti 53:sta 49:ään. 

Kiitän sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä kulu-
neesta vuodesta lämpimästi. 

Paraisilla 20.3.2019

SOFIA ULFSTEDT
Kuntayhtymänjohtaja

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN  
HENKILÖSTÖORGANISAATIO

Talousjohtaja
Talous- ja kiinteistö- 

hallinto, IT

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöhallinto

Asiantuntija- ja 
kehittämiskeskuksen 

päällikkö

Sisältö- ja  
laatuasioiden  
yhteistyöelin

Aluepäälliköt

Laitoshoito Peruspalvelu
Yksiköiden esimiehet

Palveluyksiköt

Kehitystiimi
Asiantuntijatiimi

Kliininen tiimi

KUNTAYHTYMÄN- 
JOHTAJA

ASIANTUNTIJA- 
JA KEHITTÄMIS-

KESKUS
ALUEHALLINTO KESKUS- 

HALLINTO
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Valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä elin.  
Jäsenkunnat valitsevat edustajansa valtuustoon neljän 
vuoden välein sen perusteella, kuinka monta ruotsinkie-
listä asukasta kunnassa on. Valtuustokauden ajaksi val-
tuuskunta valitsee tilintarkastuslautakunnan, hallituk-
sen sekä aluelautakunnat Uudellemaalle, Turunmaalle ja 
Pohjanmaalle.

Parantaakseen ja turvatakseen toimintarajoitteisten ih-
misten vaikutusvaltaa ja itsemääräämisoikeutta sekä 
omaisten osallisuutta aluelautakunnat valitsevat jäseniä 
alueellisiin asiakas- ja omaisneuvostoihin. Asiakasneu-
vostojen jäsenet valitaan kuntayhtymän palveluita saa-
vien asiakkaiden joukosta ja omaisneuvostojen jäsenet 
asiakkaiden omaisista niin, että edustettuna on mahdol-
lisimman paljon eri-ikäisiä asiakkaita, eriasteisia toimin-
tarajoitteita ja erilaisia toimintamuotoja.

LUOTTAMUSELIMET

VALTUUSTON HALLITUS

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

Valtuusto kokoontui kahdesti, 14.6. ja 15.10.2018, ja  
käsitteli 32 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 
1.1.–31.12.2018

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 tehtävä on johtaa kuntayhtymää valtuuston 
hyväksymien perusteiden mukaan. 
Hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden aikana. Käsiteltyjä 
asioita: 179

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

HALLITUKSEN KOKOONPANO 1.1.–31.12.2018

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 tehtä-
vä on lisätä asiakkaiden vaikutusvaltaa ja itsemääräämis-
oikeutta.
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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

Valtuusto on  
kuntayhtymän korkein 
päättävä elin.

TURUN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA 

7 edustajaa

POHJAN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA 

7 edustajaa
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”Haluan itse valita, 
mitä haluan tehdä.”
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ASIAKKAIDEN ALUEITTAINEN MÄÄRÄ KOTIKUNNAN  
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TARJOAMME PALVELUITAMME SEURAAVILLA PAIKKAKUNNILLA

VUONNA 2018 LAITOSHOITOA SAANEET ASIAKKAAT

Laitoshoitoa vuoden  
2018 aikana saaneet

Vuoden 2018 aikana 
uloskirjoitetut

Kuolleet  
2018

Laitoshoidossa 
31.12.2018

53 1 3 49

Raaseporissa on  
taiteeseen ja käsityöhön 
keskittyvää  
päivätoimintaa.

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
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KÄYTETYT PALVELUT TOIMINTAMUODON MUKAAN UUDELLAMAALLA, 
TURUNMAALLA JA POHJANMAALLA (ASIAKASMÄÄRÄ)
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Kårkullan kuntayhtymällä on seitsemän alueellista neu-
volaa, jotka sijaitsevat Pietarsaaressa, Vaasassa, Närpiös-
sä, Paraisilla, Tammisaaressa, Helsingissä ja Porvoossa. 
Neuvoloiden henkilöstö koostuu sosiaalityöntekijän, 
psykologin ja pedagogisen ohjaajan muodostamista 
tiimeistä. Neuvoloista on saatavilla myös lääkäripalvelui-
ta. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijat ja 
terapeutit työskentelivät myös tiiviisti yhteistyössä neu-
voloiden tiimien kanssa. Useiden asiantuntija- ja kehittä-
miskeskuksen asiantuntijoiden, kuten autismi ohjaajien 
ja puheterapeuttien, sijoituspaikka on itse asiassa 
neuvola, josta käsin he työskentelevät aluerajojen yli.  

NEUVOLAT

Neuvolatiimit ovat liikkuvia, ja asiakkaan tai yhteistyö-
tahon tarpeiden mukaan ne saattavat viettää suuren 
osan työajastaan kentällä.

Neuvolat toimivat keskeisenä yhteistyölenkkinä kun-
tien, 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, tukikeskus-
telut, tiedotus, konsultointi, arvioinnit ja testaukset. Yh-
teistyöverkostot olivat neuvoloiden toiminnan kannalta 

keskeisiä. Työskentely tapahtui yhteistyössä kuntien,  
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden sekä heidän 
omaistensa kanssa. Yhä useammin kunnan palvelusuun-
nitelman perustana oli Kårkullan laatima yksilöllinen 
suunnitelma, joka on tarkoitettu sisäiseksi asiakkaan 
asioiden hoitamisen työkaluksi. Yksilölliset suunnitelmat 
laaditaan verkostokokouksissa.

Yksi neuvontapalveluiden vuoden 2018 yleistavoitteista 
oli tarjota moniammatillisia palveluita asiakkaille, omai-
sille ja kunnille. Toinen tärkeä tavoite oli hyvä yhteistyö 
kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Kårkulla kehittää toimintaansa osallisuutta ja työllisty-
mistä edistävää toimintaa koskevien kansallisten laatu-
suositusten mukaisesti.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta koos-
tuu työelämään tutustuttavasta (TET) ja elämään orien-
toivasta (EO) toiminnasta. Palvelut perustuvat yksilön 
tarpeisiin ja toiveisiin. Palveluiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa hyödynnetään henkilökeskeistä suun-
nittelua (PCP, personcentrerad planering), joka on sekä 
ajattelutapa että joukko konkreettisia työkaluja. PCP:n 
perusajatuksena on parantaa asiakkaiden osallisuutta ja 
itsemääräämistä.

Henkilökunta on saanut syvennettyä PCP-taitojaan 
vuoden 2018 aikana, ja laatusuositusten toteuttamista 
on jatkettu.

Vaihtoehtoiseksi EO-toiminnaksi on vuoden aikana 
kehitetty asiakkaan kotona toteutettavaa päivätoimin-
taa. Joidenkin vaikeavammaisten ihmisten ja/tai ihmis-
ten, joilla on autismikirjon häiriö, elämänlaatu paranee, 
kun he saavat mahdollisuuden yksilöityihin, kotona ta-
pahtuviin toimintoihin yksikössä järjestettävien ryhmä-
toimintojen sijaan.

EO-toimintaa on järjestetty myös ikääntyneiden asi-
akkaiden ryhmille, joissa päivän vauhti on rauhallisempi 
ja joissa valmistaudutaan eläkeaikaan. 

EO-toiminnassa tärkeitä osia ovat arkirutiinit, koke-

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA
OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

mukset ja virikkeet. Esimerkkinä vuoden aikana järjes-
tetyistä erityisistä elämyksistä voidaan mainita mah-
dollisuus matkustaa riksalla. Fyrenin palveluyksikkö 
Hangossa sai lainaksi riksan ja tarjosi joidenkin viikkojen 
aikana asiakkailleen mahdollisuuden tähän elämykseen.

TET-toimintaan kuuluu erilaisia työelämään tutustut-
tavia toimintoja, kuten sisäistä palvelutuotantoa: keittiö- 
ja siivoustyötä, käsityötä, käsitöiden myyntiä, alihankin-
tatöitä jne. Toiminta vaihtelee jossain määrin eri alueilla. 
Kvadratenin palveluyksikössä Vaasassa on jo vuodesta 
2011 ollut käytössä Snigel TV, jonka puitteissa asiakas-
ryhmä tuottaa ohjaajan tuella asiakasnäkökulmasta 
ohjelmia, jotka on ensisijaisesti suunnattu toisille asiak-
kaille. Dagtekin palveluyksikössä Raaseporissa aloitettiin 
samankaltainen Fix-TV-malli vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2018 kuusi ohjaajan tehtävää muutettiin työ-
elämävalmentajan tehtäviksi. Neljä työelämävalmenta-
jan tehtävää on Uudellamaalla, yksi Turunmaalla ja yksi 
Pohjanmaalla. Työelämävalmentajat ohjaavat ja tukevat 
asiakkaita tuetun työtoiminnan toimintaohjeiden mukai-
sesti. Tavoitteena on helpottaa asiakkaan työnhakua ja 
sijoittumista työmarkkinoille. Työelämävalmentajat tar-
joavat pitkäaikaista tukea työmarkkinoilla pärjäämiseen.

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.

 Axxell ja Västra Nylands folkhögskola käynnistivät 
yhteistyössä Open Minds koulutuksen Paraisilla. Koulu-
tus tarjoaa taide- ja kulttuurikoulutusta henkilöille, jotka 
tarvitsevat erityistä tukea oppimisprosessissa. Kårkullan 
puolelta yhteistyökumppanina oli Moccan palveluyksik-
kö Turunmaalta. Västra Nylands folkhögskola on jo pit-
kään tehnyt yhteistyötä raaseporilaisen Dagteksin pal-
veluyksikön kanssa Open Minds koulutusten puitteissa.

Yksiköistä osallistuttiin Job Shadow Day  tapahtu-
maan 25.4.2018. Job Shadow Day on eurooppalainen 
teemapäivä, jonka aikana henkilöt, joiden elämäntilan-
ne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työn löytämistä avoi-
milta työmarkkinoilta, voivat ”varjostaa” itseään kiinnos-
tavassa työssä toimivaa henkilöä. Suomessa tapahtumaa 
koordinoi Vates-säätiö.

FDUV järjesti vuoden aikana lukutukikursseja, joil-
le henkilökuntaamme osallistui. Voidaksemme välittää 
asiakkaillemme positiivisia lukukokemuksia järjestäm-
me yksiköissämme lukutukitoimintaa. FDUV:n LL-center 
järjesti myös matkan Ruotsin Lundiin tutustumaan asia-
kaslukutukihenkilöihin ja heidän tehtäviinsä. Kårkullasta 
matkaan osallistui ryhmä asiakkaita ja henkilökuntaa. 
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Alue
Osallisuutta ja työllistymi-

stä edistävään toiminta-
an osallistuneet 2018

Ulkoisen työnantajan  
palveluksessa vuonna 2018  

(osittain tai kokonaan) 

(lähtökohtana asiakkaiden 
kokonaismäärä)

Vuoden  
aikana 
ulos- 

kirjoitetut

Asiakkaita 
31.12.

Uusimaa 286 62 14 272

Turunmaa 89 18 6 83

Pohjanmaa 355 54 15 340

 Päivätoiminta yhteensä 730 134 35 695

Ajatuksena oli hakea ideoita asiakaslukutukitoiminnan 
toteuttamiseen Kårkullan yksiköissä.

Päivä- ja työtoiminnan sekä asumistoiminnan kehit-
täjät osallistuivat toukokuussa 2018 Norjan Bergenissä 
järjestettyyn suureen kansainväliseen konferenssiin, 
jossa käsiteltiin kehitysvammaisten henkilöiden työtä, 
työllistymistä ja vapaa-aikaa, eli merkityksellistä ja hyvää 
elämää.

Octavenin palveluyksikkö Helsingin Metsälässä otti käyt-
töön remontoidut ja osin uudet, tarkoituksenmukaiset 
tilat. Ne on suunniteltu erityisesti henkilöille, joiden lii-
kuntakyky on rajoittunut ja joilla on suuri apuvälineiden 
tarve. Lisärakentaminen osoittautui hyvin onnistuneeksi.

Pietarsaaressa Jaakonkadulla aloitettiin Intekin palve-
luyksikön uudisrakentaminen. Rakennustöiden aikana 
toiminta tapahtuu tilapäisissä tiloissa. Rakentaja on ul-
koinen, ja Kårkulla vuokraa valmiita tiloja.

OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄN  
TOIMINTAAN OSALLISTUNEET 2018

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.
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Kårkullan kuntayhtymän ainoa asuntola sijaitsee Parai-
silla. Itä-Uusimaalla järjestettiin lisäksi yhdelle henkilölle 
mukautettu asuntola-asuminen. 

Sitä ylläpidetään yhteistyössä Optiman ammatillisen 
erityisoppilaitoksen kanssa. Opiskelijat asuvat asuntolas-
sa 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 
varttuminen aikuisuuteen opiskeluaikana oli tärkeä osa 
toimintaa. He oppivat olemaan yhdessä muiden ihmis-
ten kanssa ja toimimaan osana tiimiä.

Opiskelijan viimeisenä opiskeluvuotena alkoi yhteis-
työ opiskelijan kotikunnan kanssa paluumuuton järjes-
tämiseksi kotipaikkakunnalle. Tavoitteena oli, että opis-
kelija tiesi 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.

Toiminnassa tuetaan asiakkaan osallisuutta omassa 
elämässään ja palvelun kokoamisessa henkilökeskeisen 
suunnittelun avulla.

Vuoden 2018 aikana jatkettiin kansallista asumisen 
laatukriteerien uusimistyötä, ja joulukuussa avattiin kan-
sallinen Stöd för jämlikt boende laatuportaali, joka sisäl-
tää asumisen arvioinnin ja kehityksen laatukriteereitä. 
Asumistoiminnan kehittäjä on osallistunut kansalliseen 
työhön, ja Kårkulla sitoutuu kehittämään toimintaansa 
näiden kriteerien mukaisesti.

FDUV ja Kårkulla järjestivät yhdessä ”Vägen till ett 
eget hem och ett liv på egna villkor” asumisseminaarin 
Turussa keväällä 2018. Seminaarin teemana oli osallisuus 
ja itsemäärääminen. Seminaariin osallistui Kårkullan 

ASUMISPALVELUT

henkilökuntaa ja asiakkaita sekä opiskelijoita ja muita 
asiasta kiinnostuneita.

Vuoden aikana jatkettiin useiden asumisyksiköiden 
suunnittelua, remontointia ja rakentamista. Asiakasneu-
vostot ja omaisneuvostot ovat osallistuneet suunnitel-
miin ja saaneet esittää näkemyksiään.

 Itä-Uudellamaalla aloitettiin uusia asumistiloja koskeva 
suunnittelu ja yhteistyöneuvottelut A-yhtiöiden kanssa. 
Utterbäckissä remontoitiin kaksi ryhmäasumisyksikköä. 

Keski-Uudellamaalla aloitettiin asumispalvelut yhdes-
sä Vantaan Ilolan palveluyksikön kanssa. Elontiellä aloi-
tettiin uuden ryhmäasumisyksikön rakentaminen.

Turunmaalla jatkui uuden ryhmäasumis- ja asunto-
yksikön suunnittelu ja rakentaminen Paraisten Asunto-
tiellä. Kårkullantiellä jatkettiin myös senioriasuntojen 
suunnittelua ja rakentamista. Senioriasuntojen on tar-
koitus korvata nykyinen laitoshoito.

Etelä-Pohjanmaalla aloitettiin Kristiinankaupungin 
asuntojen remontointi ja viiden erillisen asunnon raken-
taminen.

Pohjois-Pohjanmaalla aloitettiin tukiasumispalvelu 
kuudessa asunnossa Sandåkerin asumisyksikön lähellä. 
Pännäisten asuntoasumisyksikköä remontoitiin vuoden 
2018 aikana, ja Lehtisaaren asumisyksikön remontointi 
aloitettiin.

ERI ASUMIS-  
MUOTOJA

RYHMÄKOTI

ASUNTORYHMÄT

ERILLISASUNNOT 
(yksiöt, kaksiot, kolmiot)

Liittyy 
laitosasumisen 

alasajoon

Oma 
asunto, 

jossa myös  
yhteistilat

Lähtö- 
kohtaisesti 

tavanomaiset 
asunnot

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.
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Lyhytaikaishoidossa asiakas asuu tai oleskelee hoitoyksi-
kössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Lyhytaikaishoi-
to voi olla aamuhoitoa, iltapäivähoitoa tai asumishar-
joittelua, 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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Ryhmä- 
asuminen  
yhteensä

179  Perhehoito  
yhteensä

36

Lyhytaikaishoito 
yhteensä

215



Erityishuolto

22  KÅRKULLA VUOSIKERTOMUS 2018

Kårkullan kuntayhtymä rakentaa Paraisille  
uuden kriisitutkimus- ja kuntoutusyksikön.  
KUR-erikoisyksikkö tarjoaa palveluita koko  
kuntayhtymän alueella. Lisäksi Kårkullabackenin  
alueelle rakennetaan uudet seniori- ja asumisyksiköt.
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Kårkullassa asiakkaiden osallisuutta arvostetaan todel-
la paljon. Yksi keino vahvistaa asiakkaiden osallisuutta 
ovat asiakasneuvostot. Niiden näkyvyyttä ja roolia on 
vahvistettu joka vuosi aina niiden perustamisvuodesta 
1970 alkaen. Aluksi asiakasneuvostot tunnettiin nimellä 
rådgivande kommission (neuvontakomissio), ja se koos-
tui asiakkaista ja omaisista. Vuonna 2014 muodostettiin 
erilliset asiakas- ja omaisneuvostot. 

Kårkullan hallintosäännön §107 kuvaa asiakasneu-
voston roolin ja vaikutusvallan. Kårkullan alueilla on 
kahdeksan asiakasneuvostoa, yksi kullakin osa-alueel-
la. Neuvostoissa on viisi jäsentä, kaksi varajäsentä ja 
sihteeri. Asiakasneuvostojen jäsenet valitaan vaaleilla, 
joissa kaikki asiakkaat voivat asettua ehdolle. Ehdok-
kaista otetaan vaalikuvat ja he kertovat, mikä heille on 
tärkeää. Muut asiakkaat äänestävät jäsenet paikalliseen 
asiakasneuvostoon. Asiakasneuvostot valitaan neljäksi 
vuodeksi, ja puheenjohtajuus kiertää neuvostossa usein 
vuosittain. Sihteeri työskentelee Kårkullassa ja tuntee 
toiminnan hyvin. Asiakasneuvoston tehtävänä on kerätä 
kentältä käsiteltäviä asioita sekä antaa palautetta Kår-
kullan päätöksenteosta ja toiminnasta. Jokaisella asia-
kasneuvostolla on oma esitteensä ja yksiköissä olevat 
viestilaatikot, joiden kautta neuvostolle voi välittää asioi-
ta nimettömästi. Kerran neuvostokaudessa järjestetään 
tapahtuma kaikille asiakasneuvostoille.

Vuonna 2018 asiakasneuvostot ovat kokoontuneet 
3–4  kertaa. Useimmat asiakasneuvostot ovat ottaneet 
tavaksi myös tavata tai pitää videokokouksia alueen  

ASIAKASNEUVOSTOT

muiden käyttäjäneuvostojen, omaisneuvostojen ja alue-
lautakuntien kanssa.

Myös aluepäälliköt tapaavat asiakasneuvostoja ker-
toakseen uudisrakennushankkeista ja vastatakseen 
orga nisaatioon ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. 

Vuoden aikana asiakasneuvostot ovat käsitelleet 
mm. laadunmittauksen kehittämistä asiakkaiden näkö-
kulmasta. Muita käsiteltyjä asioita ovat olleet uusi asia-
kasstrategia, kausikeskustelun kehitys, erilaiset termit, 
henkilöstön koulutukset, turvallisuus, uusi taksilaki ja 
Kårkulla savuttomana työpaikkana. Myös esimerkiksi 
osallisuutta ja itsemääräämistä on sivuttu useasti asia-
kasneuvostoissa. Kaksi asiakasneuvostoa on ollut yhtey-
dessä myös paikallisiin teknisiin lautakuntiin ja tarjonnut 
näkökulmia moniin lähialueensa asioihin. Näkökulmia 
on kuunneltu ja niiden suhteen on ryhdytty toimenpitei-
siin esimerkiksi vaarallisten reunojen ja vastaavien estei-
den sekä erään asumisyksikön asfaltoimattoman pihan 
aiheuttamien riskien suhteen. 

Asiakasneuvosto esittää huomioita myös verkkosi-
vuston sisällöstä, joka on tärkeä osa toimivan ja helposti 
saatavilla olevan tiedon kehittämistä. Vuodesta 2019 
alkaen yksi asiakas kultakin alueelta osallistuu asiakas-
verkkotyöryhmän toimintaan jatkuvan keskustelun yllä-
pitämiseksi kuntayhtymän verkkosivuston sisällöstä ja 
kehittämisestä. 

Tavoitteina on muiden muassa käydä eduskunnassa 
ja tavata kunnan edustaja, joka kertoo, millainen proses-
si käynnistyy, kun joku tarvitsee palveluita.
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Omaisneuvostoilla on tärkeä osa vaikuttamisessa. Kår-
kullan kuntayhtymässä on kuusi alueellista omaisneu-
vostoa Kårkullan hallintosäännön (§108) mukaisesti. 
Omaisneuvostot koostuvat vähintään viidestä jäsenestä, 
ja niiden sihteerinä toimii aluepäällikkö. Neuvostot vali-
taan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja niissä tulisi mah-
dollisuuksien mukaan olla edustettuna kaikenikäisiä asi-
akkaita erilaisista toimintamuodoista. Omaisneuvoston 
tehtävänä on tarjota arvokkaita näkemyksiä palveluihin 
liittyen ja antaa lausuntoja toimintaan liittyvistä asioista. 
Omaisneuvostojen kautta voidaan hyödyntää omaisten 
taitoja ja kokemuksia, sillä omaiset ovat arvokas resurs-
si laadukkaan hoidon järjestämisessä. Sen jälkeen kun 
omaisneuvostot muodostettiin vuonna 2015, niiden 
rooli on vahvistunut, ja asiakas- ja omaisneuvostojen 
yhteistyötä on kehitetty. Omaisneuvostojen kausi oli 
2017–2018, ja vuonna 2019 niihin valitaan uudet jäse-
net. Nykyinen omaisstrategia koskee vuosia 2017–2019, 
ja sen päivitys on käynnissä.

Useimmat omaisneuvostot kokoontuivat 3–4 kertaa 
vuonna 2018. Jotkin omaisneuvostot ovat kutsuneet esi-
merkiksi kuntayhtymän johtajan, pedagogin tai kuraat-
torin kertomaan lisää neuvostoa kiinnostavista aiheista, 

OMAISNEUVOSTOT

kuten Kårkullan tulevaisuudennäkymistä tai erilaisista 
henkilöstölle järjestetyistä koulutuksista, joihin Kårkulla 
on erityisesti panostanut. Käytäntönä on myös tavata 
alueen asukasneuvostoa vuosittain. 

Vuonna 2018 omaisneuvostossa on keskusteltu Kår-
kullan tulevaisuudesta, Sote-uudistuksesta ja alueiden 
ajankohtaisista asioista kuten tulevista rakennushank-
keista ja asumispalveluista. Kolmessa omaisneuvostossa 
on keskusteltu laskutuksesta ja toivottu ohjeistusta mak-
samattomia laskuja koskien. Tämän jälkeen on laadittu 
ohjeita maksun alennuksen tai asiakasmaksuista vapau-
tuksen hakemiseen. Toiveita Kårkullan Omslaget-lehden 
sisällöstä on esitetty, ja niiden mukaisia artikkeleita on 
julkaistu. Muita käsiteltyjä asioita ovat mm. ajankoh-
taiset panostukset henkilökunnan jatkokoulutukseen, 
henkilökeskeinen suunnittelu (PCP), kannustavan vuo-
rovaikutuksen ohjelma (ICDP), palautemenettelyt, IT-in-
vestoinnit sekä yleisen tietosuoja-asetuksen merkitys. 
Tiedon henkilöstön vaihdoksista toivotaan tavoittavan 
omaiset mahdollisimman nopeasti vaihdoksen jälkeen. 
Omaisten arvostuksen on myös todettu kasvaneen, ja 
osallistumalla omaisneuvostoon omaiset ovat ymmärtä-
neet Kårkullan toimintaa aiempaa paremmin.
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Yksi kuntoutuksen  
painopisteistä oli  
sosiaalisten valmiuksien 
harjoittelu.
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Asiantuntija- ja kehittämiskeskus on Kårkullan kuntayh-
tymän asiantuntijayksikkö. Sen vastuulla ovat kuntayhty-
män erityspalvelut, konsultaatiot ja koulutus. Asiantun-
tija- ja kehittämiskeskus seuraa alan tutkimusta, ja sillä 
on keskeinen asema erityispalveluiden kehittämisessä 
kuntayhtymässä. Keskus sijaitsee Paraisilla, mutta se tar-
joaa liikkuvia asiantuntijapalveluita koko kuntayhtymän 
alueella. Kuntayhtymän eri yksiköt sekä kuntayhtymän 
ulkopuoliset laitokset, kuten koulut ja päiväkodit, saavat 
keskuksen asiantuntijoilta ohjausta, konsultaatioita ja 
koulutusta. Keskuksen henkilökunta tekee tiivistä yhteis-
työtä alueellisten 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 2018 tutkimusosasto ja kuntoutusyksikkö 
tuottivat laajoja selvityksiä, tutkimuksia ja kartoituksia 
henkilöiden somaattisesta, psyykkisestä ja fyysisestä ti-
lasta. Tutkimusjakso kesti keskimäärin kolme viikkoa, ja 
sen aikana suositettiin runsaasti somaattisia tutkimuksia 
sekä erikoislääkärikonsultaatioita.

Kuntoutusjaksojen kesto vaihteli joistakin kuukausis-
ta yhteen vuoteen. Kuntoutuksen tavoite on palauttaa 

asiakkaan optimaalinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-
linen toimintakyky. Yksi kuntoutuksen painopisteitä oli 
sosiaalisten valmiuksien harjoittelu. Lisäksi asiakkaita 
autettiin sopivien, kommunikaatiota ja lahjakkuuksia 
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.

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  
System (IMS) ohjelmistoa. IMS on prosessikuvauksen ja 
laatujohtamisen työkalu, joka tukee standardin toimin-
toja. IMS parantaa erilaisten prosessien havainnollisuut-
ta sekä edistää tehokkuutta ja kannattavuutta. Hyvin toi-
mivassa organisaatiossa työrauha ja viihtyvyys kuuluvat 
asiaan. Laadunhallintajärjestelmän sertifiointiin kuuluvat 
sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Sisäiset auditoinnit alkoi-
vat keväällä 2016. Jatkuvana prosessina ne ovat osa organi-
saation jatkuvaa parantamista. Ensimmäiset ulkoiset audi-
toinnit suoritettiin Turunmaalla syksyllä 2017. Turunmaan 
ydintoiminta, hallinto, kiinteistönhoito, neuvontapalvelut 

sekä asiantuntija- ja kehittämiskeskus on sertifioitu. Vuo-
den 2018 aikana sertifioitiin Uudenmaan toiminta-alue, 
ja Pohjanmaan toiminta-alueelle suoritetaan ulkoinen 
tarkastus vuoden 2019 aikana. Vuosittaisten ulkoisten  
auditointien avulla pidetään sertifioinnit voimassa ja var-
mistetaan organisaation jatkuvat parannukset. 

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 saa-
vat motivoitua henkilökuntansa osallistumaan yhdessä 
koko Kårkullan toiminnan eteen tehtävään työhön ja 
hyödyntämään sitä.
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Sujuva toiminta lisää  
henkilökunnan viihtyvyyttä  
ja motivoituneisuutta  
työssään.
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Turussa sijaitsevan Trojan nuorisopajan palveluksessa oli 
toimintavuoden aikana neljä kokopäiväistä työntekijää. 
Trojassa toimitaan kolmella sektorilla: pajassa ja keitti-
össä on yksi ohjaaja kummassakin, ja etsivässä nuoriso-
työssä on kaksi ohjaajaa.

Työskentely on asiakaskeskeistä. Nuorten omat kiin-
nostuksenkohteet ja toivomukset otetaan huomioon 
nuorisopajan työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Kullekin asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, ja 
yksilötason ohjaus on keskeinen osa työskentelyä. Tavoit-
teena on löytää nuorille opiskelu- tai työpaikka pisimmil-
lään 6 kuukautta kestäneen nuorisopajajakson jälkeen.

Toiminnan muotoja ovat mm. käsityöt, opiskelu ja 
liikunta, mutta painopiste on aina sosiaalisessa harjoit-
telussa. Toimintaan osallistui 23 iältään 15–29-vuotiasta 
nuorta. Keittiössä laitettiin ruokaa nuorisolle, Kårkullan 
Flätan-yksikölle ja työntekijöille. Keittiötyöhön osallistui 
muutama nuori, jotka olivat työkokeilussa nuorisopajalla, 
sekä muutama Flätan-yksikön asiakas. Etsivällä nuoriso-

TROJAN NUORISOPAJA

työllä oli 59 asiakasta. Työ koostuu enimmäkseen yksilö-
tason ohjauksesta.

Työn tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten 
auttaminen heidän tarvitsemiensa yhteiskunnan palve-
luiden löytämisessä.

ETSIVÄ TYÖ
Etsivään työhön oli palkattu kaksi kokopäiväistä henki-
löä, joilla oli 43 asiakasta. Useimmat asiakkaista olivat 
alle 29-vuotiaita ruotsinkielisiä nuoria, mutta etsivän 
työn piirissä oli myös muutamia yli 29-vuotiaita sekä 
muutamia suomenkielisiä asiakkaita. Etsivät tavoittivat 
asiakkaansa ensisijaisesti tekemällä yhteistyötä perus-
koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Myös asi-
akkaat ottivat itse yhteyttä etsiviin.

Etsivän nuorisotyön verkostoyhteistyötahot olivat 
toimintavuoden aikana TE-toimisto, Työpiste, peruskou-
lu (etenkin St. Olofsskolan), toisen asteen oppilaitokset 
(Åbo Yrkesinstitut, Axell, Katedralskolan), Åbo Akademi, 

Turun etsivät ja Varsinais-Suomen etsivät. Muita yhteis-
työkumppaneita olivat Luckan, Ung Info, Folkhälsan, 
Ehyt ry ja puolustusvoimat. Etsivät kävivät pitkin vuotta 
vierailuilla yhteistyökouluissa, joissa he kertoivat opis-
kelijoille Trojan toiminnasta. Etsivät olivat myös käytet-
tävissä kutsunnoissa, joissa he kertoivat toiminnastaan. 

Etsivän nuorisotyön tavoite oli ehkäistä nuoren syrjäy-
tyminen mahdollisimman varhain sekä tunnistaa nuoret, 
jotka ovat pudonneet palvelujärjestelmästä. Heitä autet-
tiin löytämään itselleen sopivaa työtä ja toimintaa. Etsi-
vän nuorisotyön tuloksena monia nuoria ohjattiin asian-
mukaisten palveluiden piiriin ja/tai heille järjestettiin 
työ- tai koulutuspaikka. Muutamat asiakkaat palasivat 
koulun penkille keskeytyksen jälkeen, muutamat ohjat-
tiin TE-toimistojen palveluohjauksen piiriin ja muutamat 
osallistuivat Trojan toimintaan. Etsivä nuorisotyö johti 
asiakkaan kanssa yhteistuumin toteutettuihin, yksilölli-
siin ratkaisuihin. Etsivät kävivät myös yhdessä nuorten 
kanssa tutustumiskäynneillä eri työpaikoilla ja kouluissa. 
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TALOUSKATSAUS

Vuonna 2018 Kårkullan kuntayhtymän ulkoiset toi-
mintatuotot olivat 55  981  128,54  euroa (budjetoitu 
55  639  900  euroa), joten budjetti ylittyi 341  229  eurol-
la. Toimintakulut olivat 54  924  591,42  euroa, mikä oli 
0,3  % (139  000  euroa) alle budjetin. Toimintakate oli 
siis 1 056 537,12 euroa, mikä oli 480 000 euroa budjet-
tia parempi, joskin 1,16  miljoonaa edellisvuotta huo-
nompi. Rahoituserien netto oli vuoden 2017 tapaan 
alijäämäinen, 125  543,19  euroa, mikä on kuitenkin 
lähes 23  000  euroa budjettia parempi. Vuosikate oli 
930  993,93  euroa (2  110  421,96  euroa vuonna 2017), 
mikä oli reilu 503  000  euroa parempi kuin budjetoitu 
427 680 euroa. Koska suunnitelman mukaisten poistojen 
määrä oli 1 303 427,46 euroa, vuoden 2018 tilikauden tu-
los oli 372 433,53 euroa alijäämäinen (894 454,09 euroa 
ylijäämäinen vuonna 2017), mikä oli yli 351  000  euroa 
parempi kuin budjetoitu -723 850 euroa.
 

Vuoden 2018 budjettiin nähden hyvä tulos selittyy 
hyvällä budjettikurilla erityisesti vuoden jälkimmäisellä 
osalla, sillä tulostavoite saavutettiin 100,6-prosenttisesti, 
ja kustannuspuolella saavutettiin 0,3 %:n säästöt.

Kuntayhtymä sijoitti 4 364 275 euroa (brutto) ja nosti 
uutta pitkäaikaista lainaa 2,58  miljoonaa euroa vuon-
na 2018. Kuntien sertifiointirahoitus kasvoi miljoonalla 
eurolla kahteen miljoonaan. Kuntayhtymä nosti uuden 
3,75 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan vuoden lopul-
la, joten maksuvalmius parani 1,5 miljoonalla eurolla ja 
nousi 31.12.2018 aina 4 047 671 euroon (2 538 624 euroa 
vuonna 2017), mikä riittäisi 24 vuorokauden kassamak-
suihin (16 vuorokautta vuonna 2017).
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AVAINLUKUJA

2018 2017 2016 2015 2014

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

24,1 15,9 6,9 12,1 2,0

Current ratio2) 
Vaihtuvat vastaavat/lyhytaikainen vieras pääoma

0,54 0,49 0,33 0,44 0,30

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

150 478 144 559 141 532 141 174 139 154

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

0,31 0,37 0,38 0,36 0,33

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

Velkaisuusaste 
(1-vakavaraisuusaste)

0,69 0,63 0,62 0,64 0,67

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

45,96 37,76 33,70 33,15 34,67

KANNATTAVUUS
Vuosikate (euroina) 930 994 2 110 422 2 154 521 1 928 660 87 892

Vuosikateprosentti4) 
100 * Vuosikate/Liikevaihto

1,66 3,84 4,00 3,60 0,17

Vuosikate suunnitelman mukaisista poistoista (%) 71 174 215 215 11

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

21,3 47,7 66,0 314,5 5,9

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

15,2 40,4 48,8 181,1 3,4

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

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

Toiminnan ja investointien  
kassavirta 5 vuoden aikana

-3 409 645 -1 499 897 -1 023 596 1 336 688 -1 264 883

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

Toiminnan kulut

55 M€

Toiminnan tuotot

56 M€

Vuosikate

0,9 M€

Toimintakate

1,1 M€

Tilikauden  
ylijäämä

0,4 M€
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INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kuntayhtymän valtuuston 11.10.2017 hyväksymän in-
vestointibudjetin mukaisesti kuntayhtymän tuli inves-
toida yhteensä 12,00  miljoonaa euroa vuonna 2018. 
Kirjatut investoinnit jäivät 4  364  275  euroon. Suuret 
poikkeamat budjetoitujen ja todellisten investointien 
välillä selittyvät pitkälti Paraisten suurten rakennushank-
keiden myöhästymisellä. Kuntayhtymä oli budjetoinut 
näihin neljään hankkeeseen yhteensä 8,1 miljoonaa eu-
roa, mutta kirjatut kustannukset jäivät 2,46  miljoonaan 
euroon. Vuoden 2018 toteutuneen budjetin ja todellis-
ten investointien katsauksesta käy ilmi tarkemmat tiedot 
yksittäisten hankkeiden budjeteista ja toteutumisesta.

Vuoden 2018 investointibudjetin rahoittamiseksi 
suunniteltiin, että kuntayhtymä nostaa 11,15 miljoonan 
euron verran uutta budjettilainaa. Koska investointeja ei 
kuitenkaan voitu toteuttaa suunnitellusti, kuntayhtymän 
ei tarvinnut nostaa kuin 4,35 miljoonaa euroa pitkäaikai-
sia lainoja vuoden aikana. Tämän lisäksi kuntayhtymä 

kaksinkertaisti kuntien sertifiointirahoituksen yhdestä 
miljoonasta kahteen miljoonaan euroon. Vuoden 2018 
lopussa kuntayhtymän kassassa oli 4,05  miljoonaa  
euroa, mikä riittäisi 24 vuorokauden kassamaksuihin. 
Vuoden lopussa kassatilanne oli siis todella hyvä.

Kuntayhtymän valtuuston syksyllä 2018 hyväksy-
miin budjettimuutoksiin perustuvan rahoituslaskelman 
mukaan maksuvalmiuden oli laskettu huonontuvan 
1,74 miljoonalla eurolla vuoden 2018 aikana. Koska ali-
jäämä oli kuitenkin 351 000 euroa budjetoitua parempi 
ja lisäksi kuntayhtymä nosti uuden 3,75  miljoonan eu-
ron budjettilainan vuoden lopulla, maksuvalmius parani 
1,51  miljoonalla eurolla. Taloudellisten tulostavoittei-
den ja kustannusten vuoden 2018 budjetin mukainen 
netto oli 148  400  euroa negatiivinen, mutta matalan 
korkotason ansiosta tilinpäätöksen mukainen netto oli 
-125 543 euroa.
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TULOSLASKELMA

Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017

TOIMINTATUOTOT 55 981 128,54 54 980 847,26

Myyntituotot 50 414 687,40 48 994 194,51

Maksutuotot 5 080 089,11 5 029 523,41

Tuet ja avustukset 410 137,88 402 438,11

Muut toimintatuotot 76 214,15 554 691,23

TOIMINTAKULUT -54 924 591,42 -52 763 976,42

Henkilöstökulut -43 134 167,82 -40 702 867,15

Palkat ja palkkiot -34 462 127,33 -32 155 311,19

Henkilöstösivukulut -8 672 040,49 -8 547 555,96

Palvelujen ostot -4 274 418,89 -4 756 023,77

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 341 778,78 -3 279 485,51

Avustukset -513 930,25 -533 408,23

Muut toimintakulut -3 660 295,68 -3 492 191,76

TOIMINTAKATE 1 056 537,12 2 216 870,84

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -125 543,19 -106 448,88

Korkotuotot 1,69 3,41

Muut rahoitustuotot 25 000,53 20 234,46

Korkokustannukset -111 046,20 -103 599,90

Muut rahoituskulut -39 499,21 -23 086,85

VUOSIKATE 930 993,93 2 110 421,96

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 303 427,46 -1 215 967,87

Suunnitelman mukaiset poistot -1 303 427,46 -1 215 967,87

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) -372 433,53 894 454,09

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2018, ulkoiset erät
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RAHOITUSLASKELMA
Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017

Toiminnan kassavirta

Vuosikate 930 994 2 110 422

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät 11 805 942 799 -385 290 1 725 132

Investointien rahavirta

Investointikulut -4 364 275 -4 426 529

Investointien rahoitusosuudet 0 0

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 11 831 -4 352 444 1 201 500 -3 225 029

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 409 645 -1 499 897

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisen lisäykset Kårkulla Fab

Antolainasaamisen vähennykset 228 855 228 855 0 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 350 000 4 700 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 765 494 -799 866

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 430 938 4 015 444 -1 400 867 2 499 267

Oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 815 1 865

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos -269 458 367 964

Korottomien velkojen muutos 941 036 674 393 105 618 475 447

Rahoituksen kassavirta 4 918 692 2 974 714

Rahavarojen muutos 1 509 047 1 474 817

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 4 047 672 2 538 624

Rahavarat 1.1. -2 538 624 1 509 047 -1 063 808 1 474 817
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TASE 31.12.2018
TASETILIT 1.1.2018 

Alkutase
2018 

Muutos
31.12.2018 
Lopputase

VASTAAVAA 33 151 539,08 4 584 231,48 37 735 770,56
PYSYVÄT VASTAAVAT 28 421 903,25 2 808 356,05 31 230 259,30

Aineettomat hyödykkeet 992 386,75 -150 892,32 841 494,43
IT-ohjelmat 94 543,69 18 925,24 113 468,93
Vuokra-asuntojen peruskorjaus 897 843,06 -169 817,56 728 025,50
Aineelliset hyödykkeet 20 775 955,26 3 188 103,77 23 964 059,03
Maa- ja vesialueet 625 824,33 625 824,33
Rakennukset 17 326 988,99 -620 149,64 16 706 839,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet 846 634,90 225 067,39 1 071 702,29
Koneet ja kalusto 1 558 305,96 -75 559,55 1 482 746,41
Etukäteismaksut ja keskeneräiset hankinnat 418 201,08 3 658 745,57 4 076 946,65
Sijoitukset 6 653 561,24 -228 855,40 6 424 705,84
Osakkeet ja osuudet 3 947 308,25 3 947 308,25
Muut lainasaatavat 2 706 252,99 -228 855,40 2 477 397,59

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 220 851,06 -2 629,94 218 221,12
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 220 851,06 -2 629,94 218 221,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 508 784,77 1 778 505,37 6 287 290,14
Saamiset 1 970 160,46 269 458,11 2 239 618,57
Lyhytaikaiset saamiset 1 970 160,46 269 458,11 2 239 618,57
Asiakassaamiset 1 327 634,54 119 376,82 1 447 011,36
Muut saamiset 467 120,30 108 753,78 575 874,08
Siirtosaamiset, saamiset 175 405,62 41 327,51 216 733,13
Rahoitusarvopaperit 450 043,70 227 535,42 677 579,12
Osakkeet ja osuudet 43,70 43,70
Muut arvopaperit 450 000 227 535 677 535
Rahat ja pankkisaamiset 2 088 580,61 1 281 511,84 3 370 092,45

VASTATTAVAA -33 151 539,08 -4 584 231,48 -37 735 770,56
OMA PÄÄOMA -12 122 220,11 372 433,53 -11 749 786,58

Peruspääoma -8 802 607,95 -8 802 607,95
Aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä -2 425 158,07 -894 454,09 -3 319 612,16
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -894 454,09 1 266 887,62 372 433,53

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -251 886,39 -184,82 -252 071,21
Lahjoitusrahastojen pääoma -251 501,38 -184,82 -251 686,20
Muut toimeksiantojen pääomat -385,01 -385,01

VIERAS PÄÄOMA -20 777 432,58 -4 956 480,19 -25 733 912,77
Pitkäaikainen -11 605 703,80 -2 584 506,20 -14 190 210,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -11 021 014,00 -3 169 196,00 -14 190 210,00
Lainat julkisilta yhteisöiltä -584 689,80 584 689,80 0,00
Lyhytaikainen -9 171 728,78 -2 371 973,99 -11 543 702,77
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -1 745 804,00 -1 435 000,00 -3 180 804,00
Lainat julkisilta yhteisöiltä -4 062,06 4 062,06 0,00
Saadut ennakot -14 819,93 7 720,93 -7 099,00
Velat toimittajille -1 302 985,42 -166 140,96 -1 469 126,38
Muut velat -1 304 487,44 -27 028,30 -1 331 515,74
Siirtovelat, velat -4 799 569,93 -755 587,72 -5 555 157,65

Yhteensä 0 0 0
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Lue lisää osoitteessa:
www.karkulla.fi

Seuraa meitä Instagramissa: 
www.instagram.com/karkullasamkommun

Tykkää sivustamme Facebookissa: 
www.facebook.com/Karkullasamkommun

Seuraa meitä Twitterissä:  
@karkullaskn
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KÅRKULLAN 
KUNTAYHTYMÄ
Kårkullantie 142, 21610 Kirjala
Puh. 0247 431 222
(vaihde avoinna arkisin klo 9–15)
etunimi.sukunimi@karkulla.fi
info@karkulla.fi


