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VT. KUNTAYHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS

Kuntayhtymällä on takanaan 60. toimintavuosi, 
joka oli erilainen kuin kaikki muut.

Kuntayhtymän 60. toimintavuoteen leimansa jättivät 
luottamuskriisi ja covid-19-pandemia, mutta myös ym-
märrys yhteistyön, joustavuuden ja luovuuden merkityk-
sestä kohderyhmämme hyvän hoidon ja huolenpidon 
varmistamiseksi. 

Toiminnan uudelleenjärjestely pandemiamääräysten 
täyttämiseksi ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huo-
miointi siitä huolimatta ovat olleet tehtäväkuvamme 
punainen lanka vuonna 2020. Kårkullassa perustettiin 
helmikuussa pandemiaryhmä, johon kuuluivat toimin-
nanjohtaja, ylilääkäri, henkilöstöpäällikkö, työterveys-
hoitaja ja osastonhoitaja. Pandemiaryhmän tehtävänä 
kuntayhtymässä on covid-19-tilanteen jatkuva seuranta 
ja toiminnan puitteiden määrittely viranomaismääräys-
ten pohjalta. Pandemiaryhmän osalta kevät 2020 on 
ollut toistaiseksi työntäyteisin jakso, sillä kaikki oli uutta 
eikä ohjeita ollut saatavilla samassa määrin kuin nyt.  

Päivätoiminnan yksiköt olivat keväällä kokonaan tai 
osittain suljettuina. Asiakkaille, joilla oli asuinpaikka  
Kårkullassa, järjestettiin päivätoimintaa asumisyksiköis-
sä, ja muut asiakkaat saivat yksilöllisesti mukautettua 
päivätoimintaa henkilöstön riittävyyden mukaisesti.  

Syksyn 2020 jälkeen päivätoimintayksiköitä ei ole ollut  
suljettuina, vaan toiminnassa on sovellettu erilaisia 
hybridiratkaisuja, jotta ryhmäkoot saatiin pidettyä pie-
ninä ja kaikille asiakkaille voitaisiin tarjota paikka. Asiak-
kaat ovat työllistyneet jossakin päivätoimintayksikössä, 
tai päivätoimintaa on tarjottu asumisyksiköissä. Henki-
löstö on toiminut erittäin joustavasti. 

Asumisyksiköissä on jouduttu rajoittamaan niin vierailu-
ja, sisäänmuuttoja kuin lyhytaikaishoitoa. Vierailukielto 
on ollut ajoittain voimassa, sisäänmuuttoja ei ole voitu 
toteuttaa, lyhytaikaishoito on ollut suljettuna ja vain yksi-
löllisiä ratkaisuja on ollut tarjolla kriisihoidon muodossa. 

Rajoitukset ovat aiheuttaneet merkittäviä haasteita uu-
sien asumispaikkojen täyttämiselle. Uusi asumisyksikkö 
Helsingin Elontiellä avattiin tammikuussa 2020, ja Por-
voossa Björnbackenin asumisyksikkö avasi ovensa kesä-
kuussa 2020. Erityisesti Uudellamaalla on ollut vuoden 
aikana paljon vapaita asumispaikkoja, mikä on aiheutta-
nut suuria taloudellisia haasteita. Tämän vuoksi Helsin-
gissä (Pariisinkujalla) sijaitseva pieni asumisyksikkö sul-
jettiin marraskuussa 2020, ja asiakkaat muuttivat muihin 
alueella oleviin vapaisiin asumispaikkoihin. 

Neuvontapalveluissa monet päiväkoti-, koulu- ja kotivie-
railut jäivät keväällä tekemättä. Myös erilaiset verkostoi-

tumistapaamiset pantiin joksikin aikaa jäihin. Henkilös-
tö, asiakkaat ja muu yhteiskunta sopeutuivat kuitenkin 
nopeasti tilanteeseen, ja monet tapaamiset ja kokoukset 
pystyttiin järjestämään sähköisesti tai fyysisesti pienissä 
ryhmissä. 

Pandemialla oli merkittävä vaikutus Asiantuntija- ja ke-
hittämiskeskuksen (EUC) toimintaan. Uusi kriisi-, tutki-
mus- ja kuntoutuskeskus (KUR) valmistui käyttöön otet-
tavaksi maaliskuussa, mutta silloisten rajoitusten vuoksi 
keskus ei voinut ottaa vastaan asiakkaita ennen lokakuu-
ta. Käytössä oli vain neljä paikkaa ja yksi kriisihoitopaik-
ka, joten taloudelliset tappiot olivat merkittävät.  

Muissa yksikössä toimintaa onnistuttiin muokkaamaan 
toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka kattoivat sekä asumis-
palvelut että päivätoiminnan, ja asiantuntijapalveluissa 
noudatettiin tuotteiden selkiyttämistä ja lisäämistä kos-
kevia tavoitteita.  

Asiantuntija- ja kehittämiskeskus onnistui olosuhteista 
huolimatta ylläpitämään ISO 9001 -standardiin perus-
tuvaa laatujohtamisjärjestelmää, mistä todisteena on 
uusittu sertifikaatti, joka koskee koko kuntayhtymää ja 
on voimassa ajalla 18.11.2020–23.11.2023. Myös tuo-
tekehitystä, laitoshoidon lakkauttamista, kansallisten 
suuntaviivojen ja laatukriteerien toteuttamista ja hyvän 
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laatutyön varmistamista on jatkettu. Pandemia on tosin 
aiheuttanut näissä jonkin verran viivästyksiä ja haasteita.  

Vuonna 2020 pyrittiin merkittävin panostuksin varmista-
maan, että organisaatiomuutoksella, jossa neuvolat siir-
tyivät osaksi Asiantuntija- ja kehittämiskeskusta 1.1.2021 
lähtien, saataisiin luotua harkittu ja toimiva konsepti. 

Vuoden 2020 IT-työssä keskityttiin kuntayhtymää vuo-
den 2021 alusta lähtien koskeviin uusiin vaatimuksiin, 
jotka liittyvät viranomaisraportointiin ja hoitotapahtu-
mien keskitettyyn dokumentointiin.  Kårkullan aiemmas-
sa ekosysteemissä tällaisten vaatimusten täyttäminen ei 
ollut mahdollista,  joten talouden, henkilöstöhallinnon ja 
hoidon järjestelmäkokonaisuuksiin on panostettu koko 
vuoden.

Kårkullan kuntayhtymän toimintaan kohdistui konkreet-
tisia riskejä, joita pahensi vielä se, että suuria järjestel-
mäkokonaisuuksia jouduttiin uusimaan samalla kertaa. 
Tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää ottaa opiksi 
vuodesta 2020, jotta vastaavat tilanteet voidaan välttää.  
Uusi kunta- ja asiakaslaskutus ei myöskään saavuttanut 
tavoitettaan valmistumisesta 31.12.2020 mennessä.  
Toimittaja arvioi työmäärän väärin, ja olimme tilaajana 
liikkeellä liian myöhään. Riskikartta hehkui punaisena. 
Kuntayhtymän oli pakko kiertää ongelma tilapäisratkai-
suin, jotka eivät ole millään tavoin optimaalisia.  

Tarkoituksena oli aloittaa Abilita Terveydenhuolto -jär-
jestelmän laajentaminen syksyllä 2020 muihin asumis-
yksiköihin kaikilla alueilla. Pandemiatilanteen vuoksi 
jatkokoulutukset jouduttiin keskeyttämään, eikä suunni-

teltu aikataulu siis pitänyt. Positiivista oli sentään se, että 
IT-osasto sai lisäaikaa hoitojärjestelmäympäristön kehit-
tämiseen kokonaisuutena, ja myös järjestelmäkokonai-
suuden laadunvarmistus saatiin päätökseen. Olemme 
siten paremmin valmistautuneita vuoteen 2021.  

Kulunut vuosi oli haasteellinen myös kiinteistöpalveluis-
sa. Huoltotöiden tai kiireettömien perusparannusten 
tekemistä rajoitti toimipaikkoja koskeva vierailukielto. 
Kuntayhtymän toimintabudjettia kuormittivat odotta-
mattomat suojavarustekustannukset, ja koska suuri osa 
toiminnan tuotoista jäi saamatta, kiinteistöosasto päät-
ti lykätä suunniteltuja purku-urakoita tulevina vuosina. 
Kiinteistöpalveluissa mainitsemisen arvoisia suurempia 
toimenpiteitä oli jäähdytyslaitteiden asentaminen usei-
siin yksiköihin, mikä paransi sisäilman laatua ja asumis-
viihtyvyyttä merkittävästi. 

Vuoden mittaan saatiin valmiiksi kaksi isompaa inves-
tointihanketta, jotka oli aloitettu jo ennen pandemiaa. 
Toinen näistä oli suurin yksittäinen investointihanke 
sitten kuntayhtymän aloittamisen. Valmistunut kriisi-, 
tutkimus- ja kuntoutusyksikkö otettiin vastaan maalis-
kuussa 2020. Kristiinankaupungin työkeskus puolestaan 
valmistui syyskuussa. 

Henkilöstöosastolla 1.1.2020 voimaan tullut uusi työaika-
laki toi mukanaan uusia sääntöjä muun muassa piden-
netystä vuorokautisista lepoajoista, ja Valviran vaatimus 
valvovasta yöhenkilöstöstä koetteli resurssisuunnitte-
lijoiden luovuutta. Kilpailukykysopimuksen mukainen 
työajan pidennys päättyi 30.8.2020, ja kun myös palkkoi-
hin tuli 1,22 prosentin yleiskorotus 1.8.2020, palkkakont-

torilla riitti töitä. Henkilöstöhallinto valmistautui vuonna 
2020 tulevaan järjestelmänvaihtoon, joka oli tarkoitus 
toteuttaa huhtikuussa 2021. Prosessit ja tarpeet on kar-
toitettu ja työryhmät nimitetty.  

Järjestelmänvaihdon lisäksi myös pandemia on aiheut-
tanut paljon lisätyötä. Koska henkilöstömenot ovat suu-
rin budjettierä, kuntayhtymälle selvisi jo varhaisessa vai-
heessa, että niitä jouduttaisiin karsimaan kovalla kädellä.  
Paikalliset sopimukset anteliaampine hälytysrahoineen 
irtisanottiin, jokainen työtehtävä analysoitiin tarkasti, ja 
yötyökorvaukset vaihdettiin vapaaksi, mikäli yksikössä 
ei tarvittu lisähenkilöstöä. Nämä olivat vain muutamia 
esimerkkejä toimenpiteistä, joilla henkilöstömenoissa 
saatiin aikaan 1,9 miljoonan euron säästöt budjettiin 
verrattuna.  

Työterveyshoitaja on paiskinut ahkerasti töitä saadak-
seen hankittua pandemiaan liittyviä suojavarusteita 
koko kuntayhtymälle, ja pandemiaohjeet on laadittu. 
Henkilöstöhallinto on ollut myös mukana kehittämässä 
kolmiomallia, jossa yksikön johtajan tukena toimii yksi 
sairaanhoitaja ja vastuullinen ohjaaja. Pilotointi aloitet-
tiin vuonna 2020 joissakin yksiköissä. 

Pandemia heijastui myös kuntayhtymän taloudelliseen 
tilanteeseen vuoden lopussa. Kuntayhtymä budjetoi 
-801 570 euroa vuodelle 2020. Tilinpäätöksen tulos on 
negatiiviset -2 412 331 euroa, eli -1 610 761 euroa bud-
jetoitua huonompi. Suljettujen ja rajoitettujen toiminto-
jen lisäksi tulojen pienenemiseen vaikutti myös Kårkul-
lan kuntayhtymän hallituksen joulukuussa 2019 tekemä 
päätös asumisluokkien 1 ja 2 maksujen laskemisesta  
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KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO

KUNTAYHTYMÄJOHTAJA

Asiantuntija- ja  
kehittämiskeskus Keskushallinto

Toiminnan-
johtaja

Talous-
päällikkö

Henkilöstö-
päällikkö

Kiinteistö-
päällikkö

IT- 
päällikkö

Aluehallinto

Asiantuntija- ja  
kehittämiskeskuksen 

päällikkö

Kehitystiimi
Kliininen tiimi

Asiantuntijatiimi

Sisältö- ja  
laatuasioiden 
yhteistyöelin

Palveluyksiköiden 
päälliköt

Aluepäälliköt

Palveluyksiköiden 
päälliköt

30 prosentilla vuodelle 2020.  Menopuolella hoitotarvik-
keiden hankinnasta, siivouksesta ja työaikakorvauksista 
aiheutuneet kulut ylittivät selvästi sekä budjetoidun että 
aiempien vuosien tason. Pienemmät matka-, kuljetus- ja 
koulutuskustannukset kuitenkin osittain kompensoivat 
tappiota.  Toisin kuin kunnat ja sairaanhoitopiirit, kun-
tayhtymät eivät ole saaneet valtiolta korvauksia korona-
pandemiasta aiheutuneista lisäkustannuksista ja tuotto-
jen menetyksistä.   

Kuntayhtymän tuleva toiminta, sen laatu ja joustamisky-
ky sekä kilpailukykyisesti hinnoiteltujen selkeiden tuot-
teiden kehittäminen ovat suurimmat haasteet. Kårkullan 
kuntayhtymä aikoo jatkossakin työskennellä aktiivisesti 
sen puolesta, että asiakkaat saavat hyvää, yksilöllistä ja 
nykyaikaista palvelua äidinkielellään ruotsiksi. 

Lopuksi haluamme lausua lämpimän kiitoksen kulunees-
ta vuodesta koko henkilökunnalle. Vuosi on ollut monin 
tavoin myrskyisä, mutta siitä huolimatta asiakkaat ovat 
saaneet tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. 

 
Paraisilla 16.3.2021 

Susanne Karlsson, vt. kuntayhtymäjohtaja / Asiantuntija- 
ja kehittämiskeskuksen päällikkö  

yhteistyössä muun johtoryhmän kanssa, johon kuulu-
vat Peter Blomgren, kiinteistöpäällikkö; Otto Domars, 
toiminnanjohtaja; Mikael Ekblom, IT-päällikkö; Jeanette 
Gripenberg, henkilöstöpäällikkö ja Minna Näsman, ta-
louspäällikkö
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Valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä elin. 
Jäsen kunnat 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. Hallitus nimittää toimikautensa ajaksi 
kiinteistöasioihin erikoistuneen kiinteistöosaston.

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

Valtuusto vastaa Kårkullan kuntayhtymän toiminnasta ja 
taloudesta. 

Valtuuston hallitus

Puheenjohtaja Christer Rönnlund, Kristiinankaupunki,  
I varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä, Turku,  
II varapuheenjohtaja Inger Östergård, Helsinki.

Valtuusto kokoontui kolme kertaa: 11.6., 14.10. ja 
16.12.2020, ja käsitteli 45 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA 

Puheenjohtaja Bo Grönholm,  
varapuheenjohtaja Touko Niinimäki

Kunta Varsinainen jäsen

Espoo Bo Grönholm
Helsinki Touko Niinimäki
Parainen Hanna Järvinen 
Kemiönsaari Marléne Eriksson
Pietarsaari Bengt Kronqvist

HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymää valtuus-
ton hyväksymien perusteiden mukaan.  Hallitus kokoon-
tui vuoden aikana 14 kertaa. Käsiteltyjä asioita: 177

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

HALLITUKSEN KOKOONPANO 1.1.–31.12.2019

Kunta Varsinainen jäsen

Kauniainen Anna Lena Karlsson-Finne 
Siuntio Hilkka Toivonen
Mustasaari Annika Ahläng
Kirkkonummi Irja Bergholm
Pedersöre Roger Eriksson
Sipoo Kjell Grönqvist
Parainen Kim Lindstedt 
Turku Camilla Sandell
Turku Jukka Surakka
Helsinki Pekka Tiusanen
Lohja Roger Weintraub

Aluelautakunnat nimittävät asiakasneuvostot, joiden jä-
senet valitaan kuntayhtymän palveluita saavien asiakkai-
den joukosta. Asiakasneuvostojen ensisijainen tehtävä  
on lisätä asiakkaiden vaikutusvaltaa ja itsemääräämis-
oikeutta.
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LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

HALLITUS
11 jäsentä

TARKAS-
TUSLAUTA-

KUNTA
5 jäsentä

VAALI-
LAUTAKUNTA

5 jäsentä 

TURUN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA

7 jäsentä

POHJAN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA

7 jäsentä

ASIAKASNEUVOSTO
Länsi-, Keski- ja 

Itä-Uusimaa
7 jäsentä
 Uusimaa

ASIAKASNEUVOSTO
Turunmaa
7 jäsentä
 Uusimaa

ASIAKASNEUVOSTO
Etelä-, Keski- ja  

Pohjois-Pohjanmaa
7 jäsentä
 Uusimaa

UUDEN- 
MAAN ALUE- 
LAUTAKUNTA

7 jäsentä

KIINTEISTÖ-
OSASTO
5 jäsentä

OMAISNEUVOSTO
Länsi-, Keski- ja 

Itä-Uusimaa
5 jäsentä
 Uusimaa

OMAISNEUVOSTO
Turunmaa
5 jäsentä
 Uusimaa

OMAISNEUVOSTO
Etelä-, Keski- ja  

Pohjois-Pohjanmaa
5 jäsentä
 Uusimaa

Suomen 33 ruotsin- ja kaksi-
kielistä kuntaa muodostavat 
yhdessä Kårkullan  
kuntayhtymän.
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Arvojemme mukaan kaikilla 
ihmisillä on jotain annettavaa 
ja kaikilla on oikeus elää  
yhteiskunnan jäseninä.
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RUOTSINKIELISTEN ASUKKAIDEN MÄÄRÄ KUNTAYHTYMÄN 
JÄSENKUNNISSA 31.12.2019

Asukasluku ja ruotsinkielisten määrä kuntayhtymän jäsenkunnissa sekä ruotsinkielisten 
prosentuaalinen osuus 31.12.2019, 2018 ja 2017 (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)
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ruotsin-
kielisiä

13,5

2018

2019
asukasluku

1 846 226

ruotsin-
kielisiä

13,3
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ASIAKASMÄÄRÄ KUNNITTAIN VUONNA 2020
ASIAKKAIDEN ALUEITTAINEN MÄÄRÄ  
(KOTIKUNNAN MUKAAN) VUONNA 2020
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MUISTA KUIN JÄSENKUNNISTA TULLEIDEN ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ VUONNA 2020

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3

2019 2020

Geta Hyvinkää Kerava Kouvola Kaarina Hämeen-
linna

Vihti

- 1

Kommunernas 
socialtjänst

- 1

Kurikka

- 1

Raisio

- 1

Salo
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TARJOAMME PALVELUITAMME SEURAAVILLA PAIKKAKUNNILLA

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

Parainen

Asuminen (ryhmä-
asuminen, asunnot, 
tukiasunnot)

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

Osallisuutta ja työllisty-
mistä edistävä toiminta

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

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

Sosiaalihuoltolain  
mukainen työtoiminta 

Kemiönsaari, Korsnäs, Parainen, Pietarsaari ja Porvoo

VUONNA 2020 LAITOSHOITOA SAANEET ASIAKKAAT

Ikäryhmä Laitoshoitoa vuoden  
aikana saaneet yhteensä

Vuoden  
aikana ulos- 

kirjoitetut
Kuolleet Laitoshoidossa  

31.12.2020

0–6 v. 0 0 0 0

7–17 v. 0 0 0 0

18–45 v. 14 1 0 13

46–64 v. 17 2 0 15

65 v.– 7 0 1 6

Yhteensä 38 3 1 34

Työ tai toiminta  
yksiköissä voi sisältää 
esimerkiksi käsitöitä ja 
luovaa toimintaa.
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KÄYTETYT PALVELUT TOIMINTAMUODON MUKAAN UUDELLAMAALLA, 
TURUNMAALLA JA POHJANMAALLA (ASIAKASMÄÄRÄ)

Uusimaa

Turunmaa

Pohjanmaa

350

300

250

200

150

100

50

0
Ryhmäasuminen Lyhytaikaishoito Päivätoiminta Sosiaalihuoltolain  

mukainen työtoiminta
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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 sosiaalikuraattorien, 
psykologien ja pedagogisten ohjaajien muodostamista 
tiimeistä. Neuvoloista on saatavilla myös lääkäripalve-
luita. Myös asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen asian-
tuntijat ja terapeutit työskentelivät tiiviisti yhteistyös-
sä neuvoloiden tiimien kanssa. Osa asiantuntijoista, 
kuten autismiohjaajat, työskentelevät neuvolasta käsin 

NEUVOLAT

yli aluerajojen. Neuvolatiimit ovat liikkuvia, ja asiakkaan 
tai yhteistyötahon tarpeiden mukaan ne saattavat viet-
tää suuren osan työajastaan kentällä.

Neuvolat toimivat keskeisenä yhteistyölenkkinä kun-
tien, asiakkaiden, omaisten, yhteistyökumppaneiden 
ja Kårkullan välillä. Usein ensikosketus erityishuoltoon 
tapahtuu paikallisen neuvolan kautta. Neuvolat tarjo-
sivat tukea ja palvelua henkilöille, joilla oli älyllinen tai 
muu vamma, sekä heidän perheilleen. Palvelumuodot 
olivat ohjaus, neuvonta, tuki, tukikeskustelut, tiedotus, 

konsultointi, arvioinnit ja testaukset. Covid-19-pande-
mian vuoksi useimmat yksilöllisiä suunnitelmia koske-
vat kokoukset ja verkostokokoukset järjestettiin vuonna 
2020 Teamsin kautta. Osa omaisista ja asiakkaista ei ole 
halunnut osallistua etäyhteydellä, ja myös oikean teknii-
kan saatavuus on aiheuttanut jonkin verran haasteita. 
Pandemia on vaikuttanut myös kuntayhtymän mahdolli-
suuksiin vastata erityistarpeita koskeviin pyyntöihin. 
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Lyhytaikaishoito  
perhehoidossa

0

Lyhytaikaishoidossa asiakas asuu tai oleskelee hoitoyk-
sikössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Lyhytaikais-
hoito voi olla aamuhoitoa, iltapäivähoitoa tai asumis-
harjoittelua, ja sitä voidaan tarjota myös apuna omaisille 
arjessa jaksamiseen. Lyhytaikaishoidon yksiköt ovat  
kodinomaisia tiloja, joissa eri-ikäiset henkilöt voivat oles-
kella erimittaisia aikoja. Lyhytkestoiset oleskelut vaihteli-
vat 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

LYHYTAIKAISHOITO RYHMÄASUMISYKSIKÖISSÄ

VUONNA 2020 LYHYTAIKAISHOIDOSSA 
OLLEET ASIAKKAAT

Lyhytaikaishoito 
ryhmäasumis-

yksiköissä yhteensä

182

Uusimaa

Turunmaa

Pohjanmaa

1

0-6 v.

3

7-17 v.

27

48

9

18-45 v.

19

8

65

46-64 v.

2

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

Toimintaa kehitetään osallisuutta ja työllistymistä 
edistävää toimintaa koskevien kansallisten laatusuosi-
tusten mukaisesti. 

Elämään orientoivan toiminnan yhteydessä tarjo-
taan työtä, virikkeitä, fyysisiä aktiviteetteja ja mahdolli-
suuksia sosiaaliseen yhdessäoloon. Tässä toiminnassa pa-
nostetaan erityisesti kommunikointia ja kykyjä tukeviin 
apuvälineisiin, joita käytetään parantamaan asiakkaan 
edellytyksiä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Monesti 
edellytyksenä on, että ympäristö on sovitettu yksilöllisiin 
tarpeisiin. Henkilökohtaisen tuen tarve on usein suuri.

Työelämään tutustuttavaan toimintaan kuuluu si-
säistä palvelutuotantoa, esimerkiksi keittiö- ja siivous-
työtä, ulkotöitä, käsitöitä ja taidetta, mediaa sekä alihan-
kintatöitä. Tarjonta vaihtelee palveluyksikön mukaan. 
Työelämään tutustuttavan toiminnan piiriin kuuluvat 
myös ulkoinen työtoiminta ja tuettu työtoiminta. 

Vuosi 2020 poikkesi aiemmista. Toimipisteet olivat ke-
väällä suljettuina koronapandemian vuoksi. Päivätoimin-
taa järjestettiin ryhmäasumisyksiköissä niiden asukkail-
le. Henkilöstö työskenteli asumisyksiköissä. Toiminnoissa 

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA
OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

pyrittiin ylläpitämään jonkinlaista kontaktia myös asiak-
kaisiin, jotka jäivät asumisyksiköiden päivätoiminnan ul-
kopuolelle. Yhteyttä pidettiin muun muassa puhelimitse, 
kävelyillä sekä lounaiden kotiinkuljetusten yhteydessä. 
Toimintayksiköiden suurimmat keittiöt olivat avoinna, ja 
lounaat toimitettiin niistä asumisyksiköihin.

Kesäkuussa yksiköitä alettiin avata rajoitetussa laajuu-
dessa, pääasiassa pienille ryhmille, jotka asuivat kotona 
vanhempiensa luona tai omissa asunnoissaan ja joilla 
todettiin olevan merkittäviä tarpeita päivisin järjestettä-
välle toiminnalle.

Elokuusta lähtien yksiköt avasivat uudelleen ovensa 
monin rajoituksin.  Ryhmiä ei saanut sekoittaa. Samas-
ta asumisyksiköstä tulevat olivat päivätoimintayksikössä 
samassa ryhmässä.

Yleisiä toimintoja ei voitu järjestää, ja esimerkiksi ui-
mahalli- ja kuntosalikäynnit sekä ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa järjestetyt kurssit jäivät pois. Monia toiminta-
yksiköissä normaalioloissa tarjottavia toimintoja ei voitu 
järjestää syksyllä, vaikka toimintayksiköt olivat avoinna.

Joillakin alueilla jouduttiin myös syksyllä välillä siirty-
mään osittain asumisyksiköissä järjestettävään päivätoi-
mintaan tartuntatilanteen kehityksen mukaan.

TUETTU TYÖTOIMINTA JA ULKOINEN 
TYÖTOIMINTA
Kårkullan kuntayhtymällä työskentelee kuusi työelä-
mävalmentajaa, joista kolme Uudellamaalla, yksi Tu-
runmaalla ja kaksi Pohjanmaalla. Työelämävalmentajat 

ohjaavat ja tukevat asiakkaita tuetun työtoiminnan 
toimintaohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on helpottaa 
asiakkaan työnhakua ja sijoittumista työmarkkinoille. 
Työelämävalmentajat tarjoavat pitkäaikaista tukea työ-
markkinoilla pärjäämiseen.  Työelämävalmentajat tuke-
vat niin ulkoisessa työtoiminnassa kuin avoimilla työ-
markkinoilla työsopimuksella työskenteleviä asiakkaita. 

 Ulkoinen työtoiminta tarkoittaa työtehtäviä, joita 
tehdään palveluyksiköiden ulkopuolisilla työpaikoilla, 
mutta joissa asiakkaat eivät ole työsuhteessa. Tavoittee-
na on, että mahdollisimman moni saisi työsopimuksen.

Pandemiatilanteen vuoksi monet olivat keväällä pois-
sa työpaikoiltaan,  mutta syksyllä useimmat pääsivät jo 
palaamaan töihin.

Tuetun työtoiminnan kehittäminen on tärkeää toi-
mintaamme tulevia nuoria ajatellen. Nuoret haluavat va-
linnanvapautta ja yksilöllisesti mukautettuja työpaikko-
ja, joissa he voivat tehdä heitä kiinnostavia työtehtäviä ja 
kokevat olevansa osa lähiyhteisöään.

Pandemiatilanteen aiheuttamista haasteista huoli-
matta vuoden mittaan tehtiin 11 uutta työsopimusta, eli 
enemmän kuin aiempina vuosina. Yhteensä 20 henkilöä 
työskenteli työsopimuksella vuoden aikana.

Syksyllä järjestettiin myös virtuaalinen teematapaa-
minen ulkoiseen työtoimintaan/palkkatyöhön osallistu-
ville henkilöille. Teematapaamisissa Kårkullan eri alueiden 
asiakkaat tapasivat virtuaalisesti toisiaan ja keskustelivat 
siitä, miten he olivat kokeneet koronapandemian ja mi-
ten se oli vaikuttanut heidän työtilanteeseensa.
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TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUVASSA (ALO) toiminnassa palve-
luja ja tuotteita tuotetaan omaehtoisesti. Voidaan myös toimia 
alihankkijoina tai tehdä muita yksilölle sopivia työtehtäviä. Työn 
lisäksi asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua liikunnal-
lisiin ja sivistyksellisiin toimiin, aikuiskoulutukseen ja sosiaali-
seen harjoitteluun. Palvelu tapahtuu palveluyksiköissä tai ulkois-
tetun työtoiminnan työpaikoilla.

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

Kårkullan kuntayhtymällä on työelämävalmentajien 
verkosto, joka tukee valmentajia heidän työssään ja ja-
kaa tietoja ja taitoja. Verkostolla on ollut vuoden mittaan 
säännöllisiä virtuaalitapaamisia.

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Työtoimintaa järjestää kunta kuntouttavasta työtoimin-
nasta säädetyn lain mukaisesti. Kunta voi puolestaan so-
pia Kårkullan kanssa tällaisen toiminnan järjestämisestä. 
Työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämän-
hallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.

Tätä toimintaa on vuoden mittaan tarjottu pienimuo-
toisesti Korsnäsin, Kokkolan ja Paraisten yksiköissä. 

YHTEISTYÖHANKKEET
Ammattikorkeakoulu Arcada teki vuoden aikana yhteis-
työtä Kårkullan kuntayhtymän kanssa hankkeessa, jon-
ka tarkoituksena oli tukea älyllisesti kehitysvammaisten 
henkilöiden työnsaantia. Hankkeessa kartoitettiin työl-
listymismahdollisuuksien nykytilannetta sekä työnteki-
jöiden että työnantajien näkökulmasta. 

Kårkullan kuntayhtymä on yhteistyökumppanina 
myös FDUV:n hankkeessa ”Steget vidare – från arbets-
verksamhet till arbete med lön”. Hankkeen tavoitteena 
on levittää tietoa tuesta ja toimintatavoista, joilla voi-
daan edistää älyllisesti tai muutoin kehitysvammaisten 
henkilöiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN 
OSALLISTUNEET 2020

Alue

Osallisuutta  
ja työllistymistä  

edistävään  
toimintaan osal-

listuneet 2020

Ulkoisen työnantajan 
palveluksessa  
vuonna 2020  

(osittain tai kokonaan)  
(lähtökohtana 

asiakkaiden koko-
naismäärä)

Tuettuun 
työtoimin-
taan osal-
listuneet

Vuoden 
aikana 

uloskirjoi-
tetut

Asiakkaita 
31.12.

Uusimaa 233 34 11 8 259

Turunmaa 89 6 3 8 81

Pohjanmaa 349 50 9 15 337

EUC 27 – – 5 22

 Päivätoiminta yhteensä 671 90 23 31 596

UUDET TOIMINTATILAT
Kristiinankaupungin uudet toimintatilat valmistuivat ke-
sällä. Samalle tontille Kristiinankaupungin asumispalve-
lujen kanssa sijoittuva uusi päivätoimintayksikkö tarjoaa 
toimintaa noin 10 henkilölle.

Treklangens Serviceenhet Helsingissä muutti sekin 
kesällä uusiin tiloihin. Aiempien tilojen vuokranantaja 
etsi toiminnoille uudet tilat, koska omistussuhteiden 

muutos esti toiminnan jatkamisen vanhoissa tiloissa.
Pietarsaaressa Intekin palveluyksikön uudet tilat val-

mistuivat juuri ennen vuodenvaihdetta 2020–2021. Kår-
kullan kuntayhtymä vuokraa uudet tilat Ebba Kiinteistö 
Oy:ltä. Toiminnot muuttivat uusiin tiloihin joulukuussa 
monesta eri toimipisteestä. Uusissa tiloissa toimintaa 
tarjotaan noin 90 henkilölle.
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Kårkullan kuntayhtymän ainoa asuntola sijaitsee Paraisilla. 
Sitä ylläpidetään yhteistyössä Optiman ammatillisen eri-
tyisoppilaitoksen kanssa. Opiskelijat asuvat asuntolassa 
kouluviikkoina maanantaista perjantaihin. 

Asuntolassa asuvat nuoret voivat kokeilla erilaisia asu-
misen muotoja. Henkilöstö teki tiivistä yhteistyötä omais-
ten kanssa, jotta opiskelijoille pystyttiin tarjoamaan rää-
tälöityä tukea ja tavoitteita. Opiskelijoiden varttuminen 
aikuisuuteen opiskeluaikana oli tärkeä osa toimintaa. He 
oppivat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja osana 
tiimiä.

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

ASUNTOLA-ASUMINEN

Tarjoamme asumista  
tukevia palveluita  
kaiken ikäisille ihmisille.

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 useampaa uutta asumispalvelumah-
dollisuutta, ja asumispalvelut ovat uudistumassa.
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ERI ASUMIS-  
MUOTOJA

RYHMÄKOTI

ASUNTORYHMÄT

ERILLISASUNNOT 
(yksiöt, kaksiot, kolmiot)

Liittyy 
laitosasumisen 

alasajoon

Oma 
asunto, 

jossa myös  
yhteistilat

Lähtö- 
kohtaisesti 

tavanomaiset 
asunnot

Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa yksilöllisiä koteja henki-
löille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Asumispalvelut 
suunnitellaan yhdessä asiakkaan, tämän verkoston ja 
kotikunnan kanssa. Palvelu suunnitellaan kattamaan asi-
akkaan toimintakyvyn rajoitteesta aiheutuva tuen tarve. 
Asumisvaihtoehdot ovat asuminen tuettuna omassa 
asunnossa, asuminen muiden kanssa ryhmäkodissa tai 
asuminen asunnossa muiden asumispalveluita tarvit-
sevien lähellä. Lisäksi on mahdollista asua esimerkiksi 
yhdessä ystäväjoukon kanssa, ja myös muita räätälöityjä 
asumisratkaisuja voidaan harkita. Toiminta tukee asiak-
kaan osallisuutta omassa elämässään ja palvelun kokoa-
misessa henkilökeskeisen suunnittelun avulla. Jatkuvan 
asumispalvelun lisäksi Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa 
myös tilapäistä asumispalvelua lyhytaikaishoidon ja 
asuntola-asumisen muodossa. 

Vuosi 2020 oli monin tavoin erilainen. Covid-19-pan-
demian seuraukset koettelivat asumispalveluja ankarasti,  
ja yksiköt ovat joutuneet sinnittelemään haastavissa 
oloissa. Kårkullan kuntayhtymän yksiköissä on ollut 
ajoittain vierailukielto, mikä on ollut erittäin raskasta niin 
asiakkaille kuin heidän läheisilleen. Pandemia pysäytti 
henkilöstön jatkokoulutuksen lähes kokonaan. Vuonna 
2020 toteutettaviksi suunnitellut jatkokoulutukset pan-
tiin jäihin, ja ne järjestetään, kun tilanne sen sallii. 

ASUMISPALVELUT

Laitoshoidon lakkauttaminen on edennyt vuon-
na 2020. Vuoden lopussa 30 Kårkullan kuntayhtymän 
alueella olevaa asiakasta sai laitoshoitoon liittyvää pal-
velua. Kårkullabackenissa on tehty mittavia uudelleen-
järjestelyjä, ja laitoshoidon asteittaista lakkauttamista 
jatketaan.

Porvoossa uusi yksikkö avasi ovensa 1.6.2020 alueen 
yksiköissä toteutetun uudelleenjärjestelyn jälkeen. 
Björnstigenin palveluyksikkö on Porvoon Huhtisissa si-
jaitseva moderni asumisyksikkö, jossa on 12 asuntoa. 
Asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta mahdollisimman 
itsenäiseen asumiseen omassa kodissaan.

SENIORIKODIT
Kaikilla Kårkullan alueilla on yhteensä 15 hallituksen 
määrittämää seniorikotia. Ikääntyneiden asumispalvelui-
den tarve kasvaa. Seniorikotien toiminta perustuu ikään-
tyvien asiakkaiden tarpeisiin, ja niissä on henkilökuntaa 
paikalla ympäri vuorokauden. Seniorikotien arkielämään 
kuuluu aktiviteetteja ja aistivirikkeitä, mutta myös lepoa 
ja rauhaa. Päivisin ikääntyville tarjotaan kerhotoimintaa/
aktiviteettejä joko erillisissä kerhotiloissa tai seniorikodin 
yhteistiloissa. Ikääntyneiden asumispalveluiden tarve 
kasvaa ja seniorikotitoimintaa kehitetään jatkuvasti.
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Asiakkaiden omat kyvyt,  
vahvuudet ja voimavarat ovat  
palvelutarjonnan perusta.
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VUONNA 2020 ASUMISPALVELUITA KÄYTTÄNEET ASIAKKAAT

Ryhmäasuminen

Ryhmä- 
asuminen  
yhteensä

396 Asuntoasu- 
minen yhteensä
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Tukiasuminen 
yhteensä

96

Asumispalvelut
yhteensä

678
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KORONAN VAIKUTUKSET
Asiakasneuvostot kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa 
vuodessa.  
Koronaviruksen vuoksi normaaleja tapaamisia oli vaikea 
järjestää.  
Asiakasneuvostot kokoontuivat vuonna 2020 vain 1–3 
kertaa. 
 
Kesällä ja syksyllä tapasimme Teamsin kautta ja ulkona.   
Asiakasneuvostojen sihteerit tapasivat kokouksissa aina 
yhden jäsenen kerrallaan.  
Siihen meni aikaa, mutta tuloksena oli hienoja keskus-
teluja. 
Teams-kokousten ansiosta kaikki ovat oppineet käyttä-
mään sähköisiä apuvälineitä paremmin. Teams-kokouk-
set ovat toimineet hyvin.  
Useimpien mielestä on mukavampaa kokoontua kuten 
aiemmin, nähdä toisensa ja juoda kahvit yhdessä. 
Olemme joutuneet tänä vuonna jättämään matkat ja 
asiakasneuvostojen väliset tapaamiset pois. 
Yleensä kaikille asiakasneuvostoille järjestetään suur-
tapaaminen joka neljäs vuosi. Vuonna 2020 suurta-
paaminen piti järjestää Tampereella. Suurtapaaminen 
siirrettiin syksyyn 2021. 
On ikävää joutua luopumaan jostakin, jota jäsenet ovat 
odottaneet. Jäsenet ovat kuitenkin suhtautuneet muu-
toksiin hyvin. He ovat näyttäneet ymmärtävänsä, että 
tapaamisten järjestäminen saa nyt odottaa. Jäsenillä on 
ollut hyviä ideoita ja ehdotuksia siihen, miten voimme 
silti hoitaa tärkeitä asioita.
Jäsenten mielestä alkaa olla tylsää ja työlästä odotella 
osallistumista vapaa-ajan harrastuksiin tai muiden  

ASIAKASNEUVOSTOT 2020

tapaamista. He toivovat enemmän keskustelutukea, 
jotta he voisivat jutella koronan vaikutuksista arkeen. 

TOIMINTA VUODEN AIKANA
Etelä-Pohjanmaan asukasneuvosto on kirjoittanut  
Närpiön kaupungille.  
Tuloksena Närbodan palveluyksikköön asennettiin 
ilmalämpöpumput.
FIXtv teki tiedotusvideon Länsi-Uudenmaan asiakas-
neuvostosta.  
Video on Kårkullan kotisivulla.  
Asiakasneuvoston jäsenten mielestä projekti oli onnis-
tunut ja merkityksellinen.
Osa asiakasneuvostoista on ehtinyt tavata omais-
neuvostoja. 
 
Asiakasneuvostot ovat keskustelleet siitä, mitä korona 
on tarkoittanut asiakkaille kotona ja töissä.  
Myös monia muita hyviä keskusteluja on käyty.  
Jotkut ovat puhuneet siitä, miten tärkeää on voida  
tuntea olonsa turvalliseksi ja kehua muita, kun nämä 
ovat onnistuneet jossakin. 
Jäsenet ovat olleet huolissaan siitä, että yksiköiden pääl-
liköillä on ollut niin paljon töitä etenkin tänä vuonna.  
Kaikkien oikeudesta työstä maksettavaan palkkaan on 
keskusteltu.  
Olemme puhuneet asumiskysymyksistä ja asukas-
kokouksista. 
Olemme lukeneet kokouksissa muiden asiakasneuvos-
tojen, lautakuntien ja Asiantuntija- ja kehittämiskeskuk-
sen kokousten pöytäkirjoja.
Sihteerit ovat aiempaa enemmän yrittäneet käyttää 
kuvia pöytäkirjoissa ja kirjoittaa ne helppolukuiseen 

muotoon. On tärkeää, että Kårkullan tekstit ovat  
helposti luettavia ja ymmärrettäviä.
Keski-Uudenmaan asiakasneuvosto kokoontui vain ke-
väällä ja kesällä, koska sihteeri oli vaihtanut työpaikkaa. 
Uusi sihteeri on tarkoitus valita. 
Länsi-Turunmaan asiakasneuvosto kokoontui vain  
syksyyn asti, koska monet jäsenet ovat eri syistä lopetta-
neet asiakasneuvostossa.  

YHTEISTYÖ ASIANTUNTIJA- JA 
KEHITTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄJIEN KANSSA
Kehittäjät ovat useita kertoja pyytäneet asiakasneuvos-
tolta apua lomakkeiden ja tekstien kanssa.  
Olemme katsoneet Kårkullan kotisivua ja antaneet 
monia tekstiä ja kuvia koskevia ehdotuksia.   
Olemme tutustuneet myös Kårkullan palautelomakkee-
seen ja asumissuunnitelmaan. 
Asiakasneuvosto on auttanut tekemään teksteistä  
selkeämpiä ja helpompia lukea.  
Jäsenillä on ollut paljon erittäin hyviä ideoita ja hienoja 
ehdotuksia.  
Asiakasneuvostojen mielestä on hyvä, että kehittäjät ja 
muut pyytävät apua.
Asiakasneuvostot ovat myös keskustelleet sanoista 
”asiakas” ja ”käyttäjä”.  
Olemme pohtineet, mitä sanaa voitaisiin käyttää niiden 
sijaan.  
Olemme tulleet siihen tulokseen, että on vaikeaa 
käyttää vain yhtä sanaa. Se riippuu siitä, miten sanaa 
käytetään.  
Tilalla voidaan käyttää esimerkiksi sanoja ”henkilö”, 
”vuokralainen”, ”työntekijä”, ”asukas”, ”kansalainen”, 
”opiskelija” – ihan niin kuin kenestä tahansa muustakin.
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Kårkullan kuntayhtymässä on kuusi alueellista omais-
neuvostoa Kårkullan hallintosäännön (§ 114) mukaisesti. 
Omaisneuvostot koostuvat vähintään viidestä jäsenestä, 
ja niiden sihteerinä toimii aluepäällikkö. Omaisneuvos-
ton toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenet valitaan alueelli-
sesta lautakunnasta niin, että eri-ikäiset ja erilaisten toi-
mintamuotojen asiakkaat ovat mahdollisimman hyvin 
edustettuina. 

Omaisneuvoston tehtävänä on tarjota arvokkaita  
näkemyksiä palveluihin liittyen ja antaa lausuntoja toi-
mintaan liittyvistä asioista.

Hallitus hyväksyi 17.9.2020 uuden omaisstrategian 
ajalle 2020–2023. Omaisstrategia on osa kuntayhtymän 
laatutyötä. Toiminnan lähtökohtana on hyvä palvelu, 
jossa yhdistyvät ymmärrettävyys, hallittavuus ja mer-
kityksellisyys. Omaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa 
seuraavia:

• avoin viestintä ja toimiva tiedottaminen
• omaisten osallistuminen on tärkeää ja omaiset ovat 

voimavara laadukkaan ja hyvän palvelun järjestämi-
sessä ja kehittämisessä

• hyvä yhteistyö, selkeät sopimukset ja pyrkimys löytää 
yksilöllisiä ratkaisuja.

OMAISNEUVOSTOT 2020

Tavoitteet konkretisoidaan ja toteutetaan omaisstra-
tegian toimintaohjelmaan kuuluvilla työkaluilla. Toi-
mivassa tiedottamisessa on kyse yksiköiden hyvistä 
tiedottamisrutiineista ja siitä, että jokaisella asiakkaalla 
on oma yhteyshenkilö. Omaisilla on Kårkullan verkko-
sivustolla oma välilehti, josta löytyy ajankohtaista tietoa 
alueesta sekä omaisneuvostojen kokousten pöytäkirjat. 
Laajennettu osallisuus tarkoittaa omaisten näkökulmas-
ta muun muassa osallistumista asiakkaiden yksilöllis-
ten suunnitelmien laatimiseen sekä toimivia alueellisia 
omaisneuvostoja. Omaisten näkökulmasta tehtävät laa-
tumittaukset sekä toimivat palautemenettelyt Kårkullan 
verkkosivustolla tai suullisesti ovat tärkeitä työkaluja 
kartoitettaessa omaisten näkemyksiä palveluista. Selkeä 
vastuunjako asiakkaiden, henkilöstön ja omaisten välillä 
on yksi hyvän yhteistyön tavoitteista.

Koronapandemian vuoksi omaisneuvostojen koko-
ukset ovat jääneet vähiin. Vuoden alussa pystyttiin jär-
jestämään fyysisiä kokouksia ja asiakasneuvostojen 
tapaamisia, mutta maaliskuusta lähtien kokoukset to-
teutettiin sähköisesti Teamsissa. Asialistalla ovat olleet 
uusi omaisstrategia, arvopohja, asiakkaiden itsemää-
räämisoikeus ja teemailtojen suunnittelu. Monet omai-
set ovat kokeneet koronapandemiavuoden vaikeaksi 
ja haastavaksi. Tämä kävi ilmi omaisten näkökulmasta  
toteutetussa laatumittauksessa. Henkilöstön ammatti-
mainen asenne ja lyhytaikaishoidon järjestäminen saivat 
sen sijaan positiivista palautetta.
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Asiantuntija- ja kehittämiskeskus (EUC) on Kårkullan 
kuntayhtymän asiantuntijayksikkö, joka vastaa keskite-
tysti kuntayhtymän erityspalveluista, konsultaatioista 
ja koulutuksesta. Asiantuntija- ja kehittämiskeskus esi-
merkiksi seuraa alan laatuvaatimuksia ja lainsäädäntöä, 
ja sillä on keskeinen asema erityispalveluiden kehittämi-
sessä kuntayhtymässä.  Keskus sijaitsee Paraisilla, mutta 
se tarjoaa liikkuvia asiantuntijapalveluita koko kunta-
yhtymän alueella.  

Asiantuntija- ja kehittämiskeskukseen kuuluva 
KUR-palveluyksikkö tarjoaa tutkimusta, kuntoutusta ja 
kriisihoitoa. Toiminnot saivat vuosina 2019–2020 toteu-
tetun uuden rakennuksen, jossa on erityisiä mukautet-
tuja tiloja, omalla sisäänkäynnillä ja pihalla varustettu-
ja tiloja, esteettömiä tiloja, suljettavia tiloja sekä tiloja 
itsenäisen asumisen harjoitteluun. Yksikön yhteydessä 
on arviointi- ja tutkimustilat EUC:n asiantuntijoille. Toi-
minta käynnistyi 31.3.2020, kun uusi KUR-talo valmistui 
sisäänmuuttokuntoon. KUR-palveluyksikkö käsittää tut-
kimusosaston, kuntoutusyksikkö Hyddanin sekä päivä-
toimintayksikkö Regnbågenin, jotka aiemmin toimivat 
omina yksiköinään. Toiminnan käynnistyessä aiempien 
yksiköiden henkilöstö yhdistettiin samaan yksikköön. 

TUTKIMUS, KUNTOUTUS JA KRIISIHOITO

KUR-palveluyksikön suurin vastoinkäyminen vuonna 
2020 oli koronapandemia. Se puhkesi samassa kuussa, 
jossa KUR-palveluyksikkö aloitti toimintansa, joten toi-
minnot eivät päässeet käyntiin suunnitellusti. Koska so-
siaali- ja terveysministeriön määräyksestä eri yksiköiden 
asiakkaita ei saanut sekoittaa, Kårkullan kuntayhtymän 
pandemiaryhmä päätti sulkea KUR-yksikön toiminnan 
osittain niin, ettei uusia asiakkaita kirjattu sisään tutki-
musjaksoille. Tämä esti myös uuden henkilöstön palk-
kaamisen (keskimäärin 6 työpaikkaa jäi täyttämättä). 

KUR-palveluyksikössä oli muuton aikaan vain kun-
toutusjaksolle tulleita asiakkaita, jotka tulivat Hyddanin 
kuntoutusyksikön siirron myötä. KUR-palveluyksikössä 
on 12 asiakaspaikkaa jaettuna neljään moduuliin. Vuo-
den aikana KUR-palveluyksikössä oli keskimäärin vain 
viisi sisäänkirjattua asiakasta samanaikaisesti, neljä heis-
tä kuntoutusjaksolla ja sen lisäksi yksi kriisihoitopaikka, 
joka täytettiin sen vapautuessa. Kuntoutusjaksot kesti-
vät keskimäärin koko vuoden ja kriisihoitojakso keski-
määrin kolme viikkoa.

Kuntoutusjakson tavoitteena on, että asiakas saa-
vuttaa parhaan mahdollisen fyysisen, psyykkisen ja so-
siaalisen toimintakyvyn ja voi palata henkilökohtaisesti 

mukautettuun asumismuotoon ja työhön kotipaikka-
kunnallaan.  

Lisäksi asiakkaita autettiin sopivien, kommunikoin-
tia ja kognitiivisia kykyjä tukevien sekä yksilöllisesti 
mukautettujen apuvälineiden käytössä. Kriisihoitoon 
kuului asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen moniosaaja-
tiimin sekä asiakkaiden kotialueen verkostojen yhdessä 
suorittama kattava kartoitus. Uudet tilat on suunnitel-
tu siten, että henkilöstö ja asiakkaat tuntevat olonsa  
turvalliseksi kriisihoitoon tulon yhteydessä, ja ne ovat 
toimineet tarkoitustaan vastaavasti. KUR-talon uusien ti-
lojen ansiosta pandemia-aikana yksiköön sisäänkirjatut 
asiakkaat on voitu sijoittaa karanteeninomaisiin oloihin 
Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi taloudelli-
sesti erittäin raskas uudelle KUR-palveluyksikölle. Alu-
eilla oli kysyntää KUR-hoitojaksoille, asiakkaat voivat 
huonosti, mutta määräysten mukaan KUR joutui kieltäy-
tymään uusista sisäänkirjauksista, minkä vuoksi vuodel-
le 2020 laaditussa budjetissa ei pysytty.
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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 kuntayhtymä on sertifioinut koko toimintansa 
ISO 9001 -standardin mukaisesti. ISO 9001 on maailman 
tunnetuin laatustandardi, ja sen johtajuusmalli pohjau-
tuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Laatusertifi-
kaatti osoittaa, että organisaatiomme toimii järjestel-
mällisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaatio 
haluaa varmistaa, että käytettävät toimintatavat ovat 
systemaattisia, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä. Organi-
saation toiminnan kehittämisessä käytetään työkaluna 
verkkopohjaista Integrated Management System (IMS)  
ohjelmistoa. IMS on laatujohtamisen työkalu, joka tukee 
ISO 9001 -standardin mukaista toimintaa. 

Kuntayhtymän laatua seurataan ja mitataan eri näkö-
kulmista. Kårkullalla on neljä sidosryhmää: asiakkaat, 
omaiset, asiakaskunnat ja henkilöstö. Vuosittain tehdään 
kaikille sidosryhmille suunnatut laatumittaukset, joita 
käytetään muun palautteen ohella kehitystyön pohjana. 

Kårkullan kuntayhtymä on viime vuosina pyrkinyt  
aktiivisesti parantamaan ja kehittämään sekä asiakas- 

KEHITYSTYÖ

että potilastietojen dokumentointia. Osa palveluyksi-
köistä käyttää Abilita Terveydenhuolto -järjestelmää 
päivittäisessä dokumentoinnissa. Seuraavassa vaiheessa 
sähköisen dokumentointiohjelmiston käyttöä laajenne-
taan Kårkullan kuntayhtymän kaikkiin palveluyksiköihin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeiden 
mukaan palveluntuottajan on laadittava toteuttamis-
suunnitelma jokaiselle sosiaalipalvelulle (jatkuva asu-
mispalvelu, tilapäinen asumispalvelu sekä työelämään 
tai elämään orientoiva palvelu), joita asiakkaille tarjotaan 
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Toteuttamis-
suunnitelmassa kuvataan palvelun toteuttamistapa sekä 
menettelyt tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaa 
arvioidaan säännöllisesti, vähintään 2–3 vuoden välein, 
lukuun ottamatta itsemääräämisoikeutta vahvistavia toi-
menpiteitä koskevaa suunnitelmaa ja rajoittamistoimia 
koskevaa liitettä, jotka päivitetään seitsemän kuukauden 
välein. Arvioinnin yhteydessä laaditaan uusi suunnitel-
ma, johon kirjataan, miten suunnitelma on toteutunut. 

Toteuttamissuunnitelman on noudatettava rakennetta 
ja sisältöä, jotka THL on määritellyt pakollisiksi kansalli-
sella tasolla. Palveluyksiköt vastaavat toteuttamissuun-
nitelman laatimisesta.

Asiantuntija- ja kehittämiskeskus on laatinut THL:n 
ohjeiden pohjalta tukimateriaalia, joka helpottaa to-
teuttamissuunnitelman tekemistä. THL korostaa, että 
suunnitelman tulee perustua asiakkaan omiin toiveisiin 
ja näkemyksiin. Tämä on ollut lähtökohtana myös Kårkul-
lan materiaaleja laadittaessa. Toteuttamissuunnitelmien 
pilotointia lykättiin koronapandemian vuoksi, joten 
pilotointi toteutetaan marraskuusta 2020 toukokuu-
hun 2021 ulottuvalla jaksolla, minkä jälkeen materiaali 
arvioidaan ja tarvittavat muutokset tehdään. Toteutta-
missuunnitelma otetaan Kårkullan palveluyksiköissä 
virallisesti käyttöön vuonna 2022. Nykyiset yksilölliset 
suunnitelmat (IP-suunnitelmat) siirtyvät asteittain to-
teuttamissuunnitelmaan.
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Vuonna 2020 Kårkullan kuntayhtymän ulkoiset toi-
minnan tuotot olivat 56 317 596,57 euroa (budjetoitu 
62 101 580 euroa), joten budjetti alittui 5 783 983,43 
eurolla. Toiminnan kulut olivat 57 126 684,34 euroa, 
mikä oli 6,3 %, eli 3,87 miljoonaa euroa alle budjetin. 
Toimintakate oli siten -809 087,77 euroa, mikä oli 1,9 
miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 2,3 miljoo-
naa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Rahoituserien 
netto oli vuoden 2019 tapaan alijäämäinen, 159 093,16 
euroa, mikä on kuitenkin lähes 123 000 euroa budje-
toitua parempi. Vuosikate oli siten -968 180,93 euroa  

TALOUSKATSAUS

(1 456 058,26 euroa vuonna 2019), mikä oli lähes 1,8 
miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoidut 824 540 
euroa. Koska suunnitelman mukaisten poistojen määrä 
oli 1 444 149,77 euroa, vuoden 2020 tilikauden tulos oli 
selvästi alijäämäinen, -2 412 330,70 euroa (187 901,84 
euroa ylijäämäinen vuonna 2019), mikä oli yli 1,6 miljoo-
naa euroa vähemmän kuin budjetoitu -801 570 euroa. 

Kuntayhtymän investoinnit olivat 9 148 632 euroa 
(brutto) vuonna 2020. Investointeihin sisältyy Kårkulla 
Fastighets Ab:n käyttöomaisuus, joka myytiin emoyh-

tiölle 31.12.2020 kuntayhtymän hallituksen 17.12.2020 
tekemän päätöksen pykälien 171 ja 172 mukaisesti. 
Myös lainat siirrettiin emoyhtiölle 31.12.2020. Kuntayh-
tymän pitkäaikaiset velat kasvoivat 1,4 miljoonalla eu-
rolla vuonna 2020. Kuntien sertifiointirahoitus kasvoi 
vuoden aikana kolmeen miljoonaan euroon.  Maksu-
valmius pieneni 2,7 miljoonalla eurolla ja oli 31.12.2020 
yhteensä 361 507 euroa (3 108 404 euroa vuonna 2019), 
mikä riittäisi 1,9 vuorokauden kassamaksuihin (16 vuoro-
kautta vuonna 2019).
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AVAINLUKUJA

2020 2019 2018 2017 2016

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

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

Current ratio2) 
Vaihtuvat vastaavat/lyhytaikainen vieras pääoma

0,17 0,47 0,54 0,49 0,33

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

156 511 155 284 150 478 144 559 141 532

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

0,17 0,23 0,31 0,37 0,38

Peruspääoman osuus pysyvistä vastaavista (%) 19,6 22,3 28,2 31,0 33,8

Velkaisuusaste 
(1-vakavaraisuusaste)

0,83 0,77 0,69 0,63 0,62

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

69,91 59,24 45,96 37,76 33,70

KANNATTAVUUS
Vuosikate (euroina) -968 181 1 456 058 930 994 2 110 422 2 154 521

Vuosikateprosentti4) 
100 * Vuosikate/Liikevaihto

-1,72 2,50 1,66 3,84 4,00

Vuosikate suunnitelman mukaisista poistoista (%) -67 115 71 174 215

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

-10,6 13,0 21,3 47,7 66,0

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

-8,7 11,0 15,2 40,4 48,8

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

-0,4 0,7 0,6 2,5 1,8

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

-0,2 0,5

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

38 958 849 30 852 680

Toiminnan ja investointien  
kassavirta 5 vuoden aikana

-10 116 813 -9 655 471 -3 409 645 -1 499 897 -1 023 596

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

57 M€

Toiminnan tuotot

56 M€

Vuosikate

-1,0 M€

Toimintakate

-0,8 M€

Tilikauden  
ylijäämä

-2,4 M€
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INVESTOINNIT JA  
RAHOITUS

Kuntayhtymän valtuuston 14.10.2019 hyväksymän in-
vestointibudjetin mukaisesti kuntayhtymän tuli investoi-
da yhteensä 6,4  miljoonaa euroa vuonna 2020. Kirjatut 
investointimenot olivat yhteensä 9 148 632 euroa, josta 
Kårkulla Fastighets Ab:n omaisuuden oston osuus oli 
5 939 608 euroa. Suurimmat poikkeukset budjetoitujen 
ja toteutuneiden investointien välillä johtuivat siitä, että  
Paraisille suunnitellun 1,7 miljoonan euron asumisyksi-
kön toteuttamisesta luovuttiin eikä Vaasaan suunnitel-
lun uuden 900 000 euron yksikön rakentaminen päässyt  
alkuun asemakaavasta johtuvista syistä.

Meillä on noin  
1 000 työntekijää ja noin  
62 miljoonan euron budjetti.
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TULOSLASKELMA

Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019

TOIMINTATUOTOT 56 317 596,57 58 207 249,43

Myyntituotot 50 580 915,39 52 623 105,03

Maksutuotot 5 326 469,52 5 196 088,87

Tuet ja avustukset 364 401,73 351 157,19

Muut toimintatuotot 45 809,93 36 898,34

TOIMINTAKULUT -57 126 684,34 -56 678 664,42

Henkilöstökulut -45 686 180,15 -44 801 654,12

Palkat ja palkkiot -36 954 349,88 -36 111 666,00

Henkilöstösivukulut -8 731 830,27 -8 689 988,12

Palvelujen ostot -4 119 937,45 -4 328 299,39

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 421 184,12 -3 410 014,22

Avustukset -417 036,20 -498 651,03

Muut toimintakulut -3 482 346,42 -3 640 045,66

TOIMINTAKATE -809 087,77 1 528 585,01

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -159 093,16 -72 526,75

Korkotuotot 2 114,61 -

Muut rahoitustuotot 16 433,91 96 621,63

Korkokustannukset -149 100,11 -145 854,22

Muut rahoituskulut -28 541,57 -23 294,16

VUOSIKATE -968 180,93 1 456 058,26

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 444 149,77 -1 268 156,42

Suunnitelman mukaiset poistot -1 369 447,99 -1 268 156,42

TILIKAUDEN TULOS -2 412 330,70 187 901,84

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) -2 412 330,70 187 901,84

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2020, ulkoiset erät
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RAHOITUSLASKELMA
Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019

Toiminnan kassavirta

Vuosikate -968 181 1 456 058

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät  -968 181 87 657 1 543 715

Investointien rahavirta

Investointikulut -9 148 632 -11 202 686

Investointien rahoitusosuudet

Käyttöomaisuuden myyntivoitto  -9 148 632 3 499 -11 199 187

Toiminnan ja investointien rahavirta -10 116 813 -9 655 471

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisen lisäykset Kårkulla Fab

Antolainasaamisen vähennykset 2 351 303 2 351 303 126 094 126 094

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 376 917 10 550 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 986 503 -2 016 812

Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 241 704 5 632 118 -1 333 992 7 199 196

Oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 438 2 358

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos 123 020 -168 505

Korottomien velkojen muutos -740 964 -613 506 1 557 060 1 390 913

Rahoituksen kassavirta 7 369 915 8 716 204

Rahavarojen muutos -2 746 897 -939 268

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 361 507 3 108 404

Rahavarat 1.1. -3 108 404 -2 746 897 -4 047 672 -939 268
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TASE 31.12.2020
TASETILIT 1.1.2020 

Alkutase
2020 

Muutos
31.12.2020 
Lopputase

VASTAAVAA 45 272 739,14 2 483 120,51 47 755 859,65
PYSYVÄT VASTAAVAT 39 538 839,55 5 353 178,72 44 892 018,27

Aineettomat hyödykkeet 269 338,42 -95 666,13 173 672,29
IT-ohjelmat 111 199,46 -32 996,19 78 203,27
Vuokra-asuntojen peruskorjaus 158 138,96 -62 669,94 95 469,02
Aineelliset hyödykkeet 32 970 889,65 7 547 684,06 40 518 573,71
Maa- ja vesialueet 829 254,77 334 208,46 1 163 463,23
Rakennukset 16 869 532,34 19 628 379,76 36 497 912,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet 940 878,18 5 223,78 946 101,96
Koneet ja kalusto 1 699 226,34 211 870,08 1 911 096,42
Etukäteismaksut ja keskeneräiset hankinnat 12 631 998,02 -12 631 998,02 0,00
Sijoitukset 6 298 611,48 -2 098 839,21 4 199 772,27
Osakkeet ja osuudet 3 947 308,25 252 464,02 4 199 772,27
Muut lainasaatavat 2 351 303,23 -2 351 303,23 0,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 217 372,50 -140,52 217 231,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 217 372,50 -140,52 217 231,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 516 527,09 -2 869 917,69 2 646 609,40
Saamiset 2 408 123,25 -123 020,37 2 285 102,88
Lyhytaikaiset saamiset 2 408 123,25 -123 020,37 2 285 102,88
Asiakassaamiset 1 382 393,19 245 033,82 1 627 427,01
Muut saamiset 830 730,06 -358 054,19 472 675,87
Siirtosaamiset, saamiset 195 000,00 -10 000,00 185 000,00
Rahoitusarvopaperit 200 043,70 200 043,70
Osakkeet ja osuudet 43,70 43,70
Muut arvopaperit 200 000 200 000
Rahat ja pankkisaamiset 2 908 360,14 -2 746 897,32 161 462,82

VASTATTAVAA -45 272 739,14  -2 483 120,51 -47 755 859,65
OMA PÄÄOMA -10 528 989,75 2 412 330,70 -8 116 659,05

Peruspääoma -8 802 607,95 -8 802 607,95
Aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä -1 538 479,96  -187 901,84 -1 726 381,80
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -187 901,84 2 600 232,54 2 412 330,70

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -253 581,01  -4 297,17 -257 878,18
Lahjoitusrahastojen pääoma -253 196,00  -4 297,17 -257 493,17
Muut toimeksiantojen pääomat -385,01 -385,01

VIERAS PÄÄOMA -34 490 168,38  -4 891 154,04 -39 381 322,42
Pitkäaikainen -22 723 398,00  -1 390 414,62 -24 113 812,62
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -22 723 398,00  -1 390 414,62 -24 113 812,62
Lainat julkisilta yhteisöiltä 0,00 0,00
Lyhytaikainen -11 766 770,38  -3 500 739,42 -15 267 509,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -1 846 812,00  -4 241 703,59 -6 088 515,59
Lainat julkisilta yhteisöiltä 0,00 0,00
Saadut ennakot -7 674,04  -2 727,41 -10 401,45
Velat toimittajille -2 224 012,25 1 180 231,96 -1 043 780,29
Muut velat -1 561 286,27  -617 460,08 -2 178 746,35
Siirtovelat, velat -6 126 985,82 180 919,70 -5 946 066,12

Yhteensä 0 0 0



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

 www.instagram.com/karkullasamkommun
 www.facebook.com/Karkullasamkommun
 @karkullaskn

kårkulla.fi


