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YLEISTÄ

1.1

Virkaa toimittavan kuntayhtymän johtajan katsaus
Vuoden 2020 toimintakertomus - tämänkaltaista vuotta ei ole ennen koettu.
Kuntayhtymän 60. toimintavuosi menee historiaan vuotena, jota leimasi luottamuskriisi ja koronapandemia, mutta
myös ymmärrys yhteistyön, joustavuuden ja luovuuden merkityksestä kohderyhmämme hyvän hoidon ja hoivan
varmistamiseksi.
Vuoden 2020 työnkuvaa leimasi toiminnan uudelleenjärjestely, jotta pandemian aikana annettua ohjeistusta
pystyttiin noudattamaan ja samalla ottamaan huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Helmikuussa asetettiin
Kårkullan pandemiaryhmä, jonka jäseniä olivat toiminnanjohtaja, ylilääkäri, henkilöstöpäällikkö, työterveyshoitaja
ja osastonhoitaja. Pandemiaryhmän tehtävänä oli seurata koronatilannetta ja luoda kuntayhtymän toiminnalle
puitteet viranomaisohjeistusta noudattaen. Pandemiaryhmälle vuoden 2020 kevät oli toistaiseksi kaikkein
intensiivisin ajanjakso, sillä kaikki oli uutta eikä vielä ollut sellaista ohjeistusta kuin nyt.
Päivätoiminnan yksiköt olivat keväällä kokonaan tai osittain suljettuina. Niille asiakkaille, joilla on asumispaikka
Kårkullassa, järjestettiin päivätoimintaa asumisyksikössä, kun taas muita asiakkaita varten järjestettiin
yksilöllisesti sopeutettua päivätoimintaa henkilöstöresurssien mahdollistamissa puitteissa. Syksyn 2020 jälkeen
päivätoimintayksiköitä ei enää ole ollut suljettuina, toiminnassa on sovellettu erilaisia hybridiratkaisuja, niin että
ryhmäkokoja on pienennetty ja kaikille asiakkaille on pystytty tarjoamaan paikka. Asiakkaat ovat osallistuneet
toimintaan päivätoimintayksikössä tai vaihtoehtoisesti päivätoimintaa on tarjottu asumisyksikössä. Henkilökunnan
joustavuus on ollut suurta.
Rajoitukset ovat rajanneet sekä vierailuja, muuttamisia että lyhytaikaisia oleskeluja asumisyksiköissä. Ajoittain on
ollut voimassa vierailukielto, muuttamisia ei ole voitu toteuttaa, lyhytaikaisten oleskelujen puoli on ollut suljettuna
lukuun ottamatta yksilöllisiä ratkaisuja kriisihoidon muodossa.
Uusien asumispaikkojen täyttämisessä on ollut suuria haasteita voimassa olleiden rajoitusten takia. Helsingin
Elontielle valmistui uusi asumisyksikkö tammikuussa 2020 ja kesäkuussa 2020 avattiin Porvoon Björnbackenin
yksikkö. Erityisesti Uudellamaalla on ollut runsaasti vapaita asumispaikkoja, mistä on aiheutunut suuria
taloudellisia haasteita. Tästä syystä Helsingissä suljettiin pieni asumisyksikkö (Parisgränden) marraskuussa 2020.
Asukkaat muuttivat toisiin vapaina oleviin asumispaikkoihin samalla seudulla.
Kevään aikana peruttiin monet neuvontakäynnit päiväkoteihin, kouluihin ja koteihin. Myös verkostotapaamisissa
oli hetken aikaa tauko. Henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta sopeutuivat tilanteeseen kuitenkin
nopeasti, ja pian ryhdyttiin pitämään sähköisiä tapaamisia ja kokouksia tai fyysisiä tapaamisia pienryhmissä.
Pandemialla oli huomattava vaikutus Asiantuntija- ja kehityskeskuksen (EUC) toimintaan. Uusi kriisi-, tutkimus- ja
kuntoutuskeskus (KUR) otettiin käyttöön maaliskuussa, mutta koronarajoitusten takia keskukseen ei voitu ottaa
asiakkaita maalis-lokakuun välisenä aikana. Käytössä oli ainoastaan neljä paikkaa sekä yksi kriisipaikka, ja
taloudellinen tappio oli huomattava.
Muissa yksiköissä toimintaa onnistuttiin muokkaamaan toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä asumis- että
päivätoiminnan osalta. Asiantuntijapalveluissa noudatettiin tuotteiden selkiyttämistä ja tuotevalikoiman lisäämistä
koskevia tavoitteita.
Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC onnistui olosuhteista huolimatta ylläpitämään ISO 9001 -standardin mukaista
laadunhallintajärjestelmää. Todisteena tästä saatiin uusittu, koko kuntayhtymää koskeva sertifikaatti, joka on
voimassa 18.11.2020–23.11.2023. Työ tuotteiden kehittämiseksi, laitoshoidon purkamiseksi, kansallisten
suuntaviivojen ja laatukriteerien noudattamiseksi sekä hyvän laadun varmistamiseksi on jatkunut, vaikkakin
pandemia on aiheuttanut toimintaan joitakin viivästyksiä ja haasteita.
Vuoden 2020 aikana tehtiin paljon töitä organisaatiomuutoksen varmistamiseksi, kun erityisneuvolat siirrettiin
EUC:n alaisuuteen 1.1.2021 alkaen, mitä oli suunniteltu harkitun ja toimivan konseptin aikaansaamiseksi.
Työtä it-järjestelmien parissa vuonna 2020 leimasi tieto viranomaisraportointia ja hoitotapahtumien keskitettyä
dokumentointia koskevista uusista vaatimuksista, jotka kuntayhtymän oli pakko täyttää vuoden 2021 alusta lukien.
Kårkullan nykyisen järjestelmän avulla vaatimuksia ei pystytä täyttämään. Talouden, henkilöstöhallinnon ja
hoidon järjestelmäkokonaisuudet ovat tästä syystä olleet huomion keskipisteenä koko vuoden ajan.
Kårkullan kuntayhtymää uhkasivat suuret riskit aivan konkreettisesti. Riskit kasvavat myös siitä syystä, että
suurien järjestelmäkokonaisuuksien uudistaminen on pakko toteuttaa samaan aikaan. Tulevaisuudessa on
erityisen tärkeää, että voimme välttää vastaavia tilanteita, ja tässä vuoden 2020 opit tulevat olemaan hyödyksi.
Uusi kunta- ja asiakaslaskutus ei täyttänyt tavoitetta 31.12.2020. Järjestelmäntoimittaja arvioi työmäärän väärin,
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ja kuntayhtymä tilaajana oli myöhässä. Riskikartta loisti punaisena. Kuntayhtymä joutui soveltamaan tilapäisiä
ratkaisuja ongelmien välttämiseksi, mikä ei ole optimaalinen tilanne millään tavoin.
Tarkoituksena oli, että AbilitaHV:n laajennus olisi käynnistynyt syksyllä 2020 kaikkiin asumisyksiköihin.
Pandemian takia täydennyskoulutukset oli keskeytettävä, mistä syystä aikataulu ei pitänyt, kuten oli suunniteltu.
Jos asiassa haluaa nähdä jotain myönteistä, niin it-osasto sai lisäaikaa hoitojärjestelmäympäristön kehittämiseen
kokonaisuutena ja myös järjestelmäkokonaisuuden laatu pystyttiin varmistamaan. Tällä tavoin kuntayhtymä on
valmiimpi vuoteen 2021.
Vuosi oli haastava myös kiinteistöhuollolle. Toimintayksiköissä vallinneet vierailukiellot rajasivat mahdollisuuksia
tehdä huoltotöitä tai kiireettömiä perusparannuksia. Kuntayhtymän käyttötalousarviota rasittivat ennakoimattomat
suojavarustekulut sekä toimintatuottojen suuret tulonmenetykset, mikä johti siihen, että kiinteistöjaosto päätti
lykätä suunniteltuja purku-urakoita myöhemmäksi. Yksi kiinteistöhuollon tekemistä suuremmista mainittavista
yksittäisistä toimenpiteistä oli jäähdytyslaitteiden asentaminen useisiin yksiköihin asumisilmaston parantamiseksi.
Vuoden aikana valmistui kaksi suurta investointihanketta, jotka oli aloitettu ennen pandemiaa, toinen näistä oli
kuntayhtymän suurin yksittäinen investointihanke kuntayhtymän perustamisen jälkeen. Kriisi-, tutkimus- ja
kuntoutusyksikkö valmistui maaliskuussa 2020. Kristiinankaupungin työkeskus valmistui syyskuussa.
Uusi 1.1.2020 voimaan tullut työaikalaki toi haasteita henkilöstöosastolle, uudet määräykset vuorokausilevon
pidentämisestä ja Valviran yöhenkilöstöä koskevat vaatimukset panivat työvuorosuunnittelijoiden luovuuden
koetukselle. Kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys päättyi 30.8.2020, minkä lisäksi palkanlaskijoita työllisti
1.8.2020 voimaan tullut 1,22 prosentin yleinen palkankorotus. Henkilöstöhallinto valmistautui vuonna 2020
tulevaan HR-järjestelmävaihdokseen, joka on tarkoitus toteuttaa huhtikuussa 2021. Prosesseja ja tarpeita on
kartoitettu ja työryhmiä asetettu.
Järjestelmävaihdoksen lisäksi pandemia on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä. Koska henkilöstökulut
muodostavat kuntayhtymän suurimman kuluerän, kävi jo varhaisessa vaiheessa selväksi, että kuntayhtymän olisi
pakko kiristää henkilöstökuluja reippaasti. Paikalliset sopimukset runsaammasta hälytysrahasta irtisanottiin,
jokaista työtehtävää tarkasteltiin perusteellisesti ja yötyöstä maksettava korvaus muutettiin vapaa-ajaksi, mikäli
yksiköllä ei ollut tarvetta ylimääräiseen työvoimaan. Tässä muutama esimerkki toimenpiteistä, joiden avulla
henkilöstökuluissa pystyttiin säästämään 1,9 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna.
Työterveyshoitaja on ponnistellut kovin saadakseen koko kuntayhtymän käyttöön suojavarusteita pandemian
varalta, ja kuntayhtymässä on myös laadittu pandemiaohjeet. Henkilöstöhallinto on myös osallistunut kolmiomallin
kehittämiseen. Mallissa yksikköpäällikkö saa tukea sairaanhoitajalta ja vastaavalta ohjaajalta. Pilotoinnit alkoivat
joissakin yksiköissä vuoden 2020 aikana.
Pandemia heijastui kuntayhtymän taloudelliseen tilaan vuoden lopussa. Kuntayhtymän vuoden 2020 budjetoitu
loppusumma oli -801 570 euroa. Tilinpäätöksessä toteutunut tulos oli -2 412 331 euroa, mikä on -1 610 761 euroa
budjetoitua heikompi tulos. Suljettujen ja rajattujen toimintojen lisäksi tulojen pienenemiseen vaikutti myös
Kårkullan kuntayhtymän hallituksen joulukuussa 2019 tekemä päätös asumisluokkien 1 ja 2 maksujen
laskemisesta 30 prosentilla vuodeksi 2020. Menopuolella hoitotarvikkeiden, puhtaanapidon ja työaikakorvausten
kulut ylittivät selvästi sekä talousarvion että aikaisempien vuosien tason. Matkustus-, kuljetus- ja koulutuskulujen
vähenemisen ansiosta vuoden aikana tehdystä tappiosta ei tullut tämän suurempi. Erotuksena kuntiin ja
sairaanhoitopiireihin valtio ei ole korvannut kuntayhtymille koronapandemian aiheuttamia ylimääräisiä kuluja ja
tulojen vähenemistä.
Kuntayhtymän tuleva toiminta, toiminnan laatu ja kyky joustaa sekä selkeiden tuotteiden kehittäminen
kilpailukyiseen hintaan ovat kulmakiviä tulevaisuuden mukanaan tuomissa haasteissa. Kårkullan kuntayhtymä
jatkaa edelleen työtään, jotta asiakkaat saavat hyvää, yksilöllistä ja nykyaikaista palvelua omalla äidinkielellään
ruotsiksi.
Lopuksi haluamme kiittää koko henkilöstöä lämpimästi kuluneesta vuodesta. Vuoden aikana on tapahtunut
kaikenlaista, mutta siitä huolimatta asiakkaamme ovat saaneet tarvitsemaansa hoivaa ja hoitoa.

Parainen 16.3.2021
Susanne Karlsson, vt. kuntayhtymän johtaja / Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC:n päällikkö
yhteistyössä johtoryhmän muiden jäsenten kanssa: Peter Blomgren, kiinteistöpäällikkö; Otto Domars,
toiminnanjohtaja; Mikael Ekblom, it-päällikkö; Jeanette Gripenberg, henkilöstöpäällikkö ja Minna Näsman,
talouspäällikkö
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1.2

Tulevaisuuden näkymät
Työ sote-uudistuksen parissa käynnistyi uudelleen vuonna 2020. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle
8.12.2020. Uudistuksen tarkoituksena on - kuten on yleisesti tiedossa - hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen sekä yhdenvertaisten ja korkealuokkaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen varmistaminen.
Ajatus on hyvä, mutta ei loppuun harkittu, mitä tulee kaikkein vaativimpiin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin,
etenkään kun kyse on ruotsinkieliselle väestönosalle suunnatuista palveluista. Mikäli lakiehdotus toteutetaan
ehdotetussa muodossa, tulevat ne palvelut heikkenemään, jotka on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma
tai muu toimintarajoite. Kårkullan kuntayhtymän nykyinen toiminta jaettaisiin kahdeksan tulevan hyvinvointialueen
kesken, minkä tuloksena syntyisi mahdoton yhtälö kielellisen yhdenvertaisuuden, toiminnallisuuden,
taloudellisuuden ja laadunvarmistuksen näkökulmasta.
Eduskunnan päätöstä odotellessaan kuntayhtymä tekee kaikkensa ja työskentelee aktiivisesti, tehokkaasti ja
keskitetysti eri foorumeissa ja verkostoissa sen puolesta, että vastuu toiminnan keskittämiseksi jatketaan myös
tulevaisuudessa. On myös huomioitava, että vaihtoehtoja selvitetään. Lakiehdotuksessa mainitut kaksikielisiä
hyvinvointialueita koskevat yhteistyösopimukset on käynnistetty.
Kuntayhtymän negatiivinen tilinpäätös vuodelle 2020 edellyttää tasapainottamisohjelman käynnistämistä
välittömästi vuosiksi 2022–2024 toiminnan sopeuttamiseksi talouden kantokykyyn. Kuntayhtymän on aktiivisesti ja
ennakkoluulottomasti jatkettava työtä kustannustehokkuuden löytämiseksi toimintaan, jotta se pystyy ylläpitämään
hyvät palvelut hyvinkin niukoista resursseista huolimatta.

1.3

Talouskatsaus
Koronan aiheuttaman globaalin pandemian takia sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa otettiin käyttöön
erilaisia rajoituksia, joilla on ollut hyvin vakavat seuraukset talouden kasvulle. Tilastokeskuksen 15.3.2021
julkaiseman tilaston mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui alustavasti -2,8 % vuonna 2020,
mikä oli edellisvuotta huomattavasti heikompi tulos, jolloin BKT kasvoi 1,0 %. Miten syvä ja pitkäkestoinen
koronaviruksen talouden kasvuun aiheuttamasta notkahduksesta tulee, riippuu pitkälti siitä, miten pitkään
epidemiaan liittyvät rajoitukset ja terveysriskejä koskeva epävarmuus kestää. Rokotusten aloittamisen vuonna
2021 odotetaan parantavan talouden toimijoiden uskoa tulevaan ja saavan yhteiskunnan toiminnot pikkuhiljaa
palaamaan normaaleiksi. Saman tilaston mukaan julkisyhteisöjen velka kasvoi 21,4 miljardia euroa ja oli vuoden
päättyessä 164,3 miljardia euroa eli 69,2 % bruttokansantuotteesta. Aikaisempien vuosien suotuisan kehityksen
jälkeen työllisyys väheni ja työllisten määrä laski 1 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan
työttömien, piilotyöttömien ja lomautettujen määrä nousi. Tilastokeskus ilmoitti myös, että vuoden 2020
keskimääräinen inflaatio oli Suomessa kuluttajahintaindeksin mukaan 0,9 %, mikä on samalla tasolla kuin
euroalueella keskimäärin.
Korot olivat matalalla koko vuoden 2020, esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorko oli negatiivinen koko vuoden
ajan. Suhdanneodotusten ansiosta koronarahoitus on vahvistunut ja matalat korot ovat nousseet Yhdysvalloissa
elokuusta alkaen. Useimpien ennusteiden mukaan korot tulevat kuitenkin olemaan hyvin matalalla tasolla myös
tulevaisuudessa.
Yleistä kuntayhtymän taloudesta
Vuonna 2020 Kårkullan kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 56 317 596,57 euroa (budjetoitu 62 101 580
euroa), toisin sanoen tuotot alittuivat 5 783 983,43 eurolla. Toimintakulut olivat 57 126 684,34 euroa, mikä on 6,3
% eli 3,87 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Toimintakate oli -809 087,77 euroa, mikä on 1,9 miljoonaa
euroa budjetoitua heikompi tulos ja 2,3 miljoonaa euroa vähemmän edellisvuoden toimintakatteeseen verrattuna.
Rahoituserien nettotulos oli negatiivinen, aivan kuten 2019, 159 093,16 euroa, mutta kuitenkin lähes 123 000
euroa budjetoitua enemmän. Vuosikate oli -968 180,93 euroa (1 456 058,26 euroa 2019) eli lähes 1,8 miljoonaa
euroa budjetoitua 824 540 euroa enemmän. Arvonalennukset ja suunnitelman mukaiset poistot olivat
1 444 149,77 euroa, ja näin voidaan todeta, että vuoden 2020 tilikauden tulos oli selvästi negatiivinen, 2 412 330,70 euroa (187 901,84 euroa positiivinen 2019), mikä on reilut 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua -801 570
euroa heikompi tulos.
Kuntayhtymä teki investointeja 9 148 632 euron (brutto) edestä vuonna 2020. Investointeihin sisältyy Kårkulla
Fastighets Ab:n koko käyttöomaisuuden myynti emoyhtiölle 31.12.2020 kuntayhtymän hallituksen 17.12.2020
§:ssä 171 ja 172 tekemien päätösten mukaisesti. Myös lainavelat siirrettiin emoyhtiölle 31.12.2020. Kuntayhtymän
ottamien pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 1,4 miljoonalla eurolla 2020. Kuntatodistusrahoitusta lisättiin
vuoden aikana 3 miljoonaan euroon. Maksuvalmius laski 2,7 miljoonaa euroa ja oli 361 507 euroa 31.12.2020
(3 108 404 euroa 2019), kassan riittävyys oli 1,9 päivää (16 päivää 2019).
Tilikauden tulos
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Kuntalain §:n 115 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
talouden tasapainottamisesta.

Tilikauden 1.1.–31.12.2020 alijäämä oli 2 412 330,70 euroa, mikä on 1 610 760,70 euroa budjetoitua heikompi
tulos. Valtuuston sitovuustasolla Asiantuntija- ja kehityskeskuksen (-695 975 euroa) ja asumisen/päivätoiminnan
(-2 009 945 euroa) vastuualueet poikkesivat negatiivisesti talousarviosta, yhteensä 2 705 920 euroa. Perustelut
negatiivisiin poikkeamiin ovat luettavissa toimintakertomuksen luvussa Toiminnan arviointi.
Vuoden tulos ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä/alijäämä käyvät ilmi toimintakertomuksen taulukosta
”Ylijäämä/alijäämä 31.12.2020”.
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2020 alijäämä, 2 412 330,70 euroa, siirretään
kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, tilikauden ylijäämä/alijäämä.
Työ vuoden 2021 budjetoidun tuloksen varmistamiseksi on aloitettu, samoin vuosien 2022–2024 talouden
suunnittelutyö. Työn lähtökohtana on, että kuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2024.

1.4

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden olennaiset muutokset
Toimintakertomukseen on sisällytettävä tiedot kuntayhtymän taloutta koskevista olennaisista olosuhteista, jotka
eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta ja joita ei ole huomioitu tilivuoden
jälkeisen vuoden talousarviossa. Tällaisia olosuhteita ovat kulut, jotka liittyvät kuntayhtymän hallituksen 11.2.2021
tekemään päätökseen Kårkullan kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan välisestä eropäätöksestä ja uuden
kuntayhtymän johtajan rekrytoinnin aloittaminen.

1.5

Riskienhallinta
Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 15.10.2014 Kårkullan kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Perusteiden mukaan hallituksen on annettava ohjeet ja vastattava sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta sekä toimintakertomuksessa arvioitava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja tehtävä
selkoa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi hallituksen on toimintakertomuksessa
tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty.
Hallitus hyväksyi 17.12.2015 §:ssä 218 päivitetyt ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäisen valvonnan tehtävänä on toiminnan riskien kartoittaminen ja käsitteleminen sekä varmistuminen siitä, että
toiminta on tehokasta ja taloudellista, että toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja kuntayhtymän omia sääntöjä
ja ohjeita ja että kuntayhtymän omaisuutta hallinnoidaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Kuntayhtymällä on oltava riittävät mekanismit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi. Valvontaa
toteutetaan muun muassa asettamalla tulostavoitteet, jakamalla työtehtävät, valtuudet ja vastuut ja käyttämällä
tehokkaita kirjanpito- ja raportointijärjestelmiä.
Standardisoidun menettelyn myötä sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulevat osaksi toimintaa. Näin varmistutaan
siitä, että henkilökunta ja luottamushenkilöt toimivat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden
mukaisesti ja että väärinkäytökset vähenevät ja ne havaitaan.
Kuntayhtymässä otetaan käyttöön uudet it-järjestelmät, niin että raportointi ja prosessit hoituvat yhä enenevässä
määrin yksittäisiin toimintoihin tarkoitettujen ohjelmien avulla. Tämä vahvistaa edelleen sisäisen ohjeistuksen
noudattamista sekä virheiden ja väärinkäytösten riskin minimoimista.
Johtavat viranhaltijat vastaavat erityisesti oman vastuualueensa tavoitteiden ja riskien välittymisestä ja
seurannasta. Hallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
toteuttamisesta koko organisaation osalta.
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Toiminnalliset riskit
Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät rekrytointihaasteisiin. Hoito- ja hoiva-alalla on pulaa kelpoisuusehdot
täyttävästä, ruotsinkielisestä henkilökunnasta. Rekrytointiin on panostettu ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien
kanssa on tehostettu. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus kouluttautua ja saada täydennyskoulutusta
epäammattimaisen hoidon riskin minimoimiseksi. Osa täydennyskoulutuksesta on pakollista. Täydennyskoulutusja koulutustarjontaa kehitetään jatkuvasti tarpeiden pohjalta. Palkkaamalla kelpoisuusehdot täyttävää
henkilökuntaa vähennetään epäammattimaisen hoidon riskiä.
Koronavirus lisää rekrytoinnin riskejä, koska monet työntekijät voivat sairastua tai joutua karanteeniin.
Lisäksi monet asiakkaat ovat päättäneet lopettaa osallistumisensa työllistymistä edistävään ja elämään
orientoivaan toimintaan pandemiatilanteen takia, mistä on aiheutunut taloudellisia seurauksia. Koska useiden
kuntien taloudellinen tilanne on tiukentunut, osa asiakkaista ei ole saanut maksusitoumusta kriisi-, tutkimus- ja
kuntoutuskeskuksessa (KUR) järjestettävää hoitojaksoa varten, mistä on aiheutunut vaikeita tilanteita asiakkaiden
asumisyksiköissä. Monissa kunnissa on alettu korottaa ääntä ja halutaan asettaa omia vaatimuksia
järjestettävälle toiminnalle ja laskutukselle.
Pitkän aikavälin suunnittelu vaikeutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aiheuttaman epävarmuuden
vuoksi. Organisaatiossa on oltava selvät suunnitelmat ja samalla valmius siihen, että suunnitelmiin voi tulla
suuriakin muutoksia.
Rahoitukselliset riskit
Valtuuston hyväksymän rahoitusstrategian mukaan olemassa olevan lainakannan korkosuojauksen on oltava
vähintään 30 % ja enintään 90 %. Suojatakseen osan lainojensa koroista kuntayhtymä solmi keväällä 2015
korkoswapsopimuksen alun perin 4,68 miljoonan euron lainakannasta, joka vuoden 2020 lopussa oli 1,89
miljoonaa euroa. Kuntayhtymä ei ottanut uutta pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa vuoden 2020 aikana. Kårkulla
Fastighets Ab:stä kuntayhtymälle siirretyt lainat olivat pitkäaikaisia, kiinteäkorkoisia lainoja, lainasumma 833 333
euroa. Kuntayhtymän 30 202 328 euron kokonaislainakannasta pitkäaikaista lainaa on 24 113 813 euroa ja
lyhytaikaista lainaa 6 088 516 euroa. Lyhytaikaiset lainat ovat pitkäaikaisten lainojen lyhennysosia (1 986 502,68
euroa), kuntatodistuksia (3 miljoonaa euroa) ja limiittiluottojen hyödyntämistä (1 102 013 euroa). Saman
rahoitusstrategian mukaan kuntayhtymän kokonaislainakanta saa vain väliaikaisesti ylittää peruspääoman
nelinkertaisen arvon eli 35,2 miljoonaa euroa.
Siitä huolimatta, että hyvää ja edullista vierasta pääomaa oli edelleen saatavilla, kuntayhtymän rahoituksellinen
asema heikkeni huomattavasti vuonna 2020. Suurin syy rahoituksellisen aseman heikkenemiseen oli
koronapandemiasta aiheutunut tulojen väheneminen.
Tietoturva
Vuonna 2020 huomio kiinnittyi vuonna 2019 tehdyssä tietosuojaa koskevassa vaikutustenarvioinnissa (DPIA)
löydettyjen puutteiden korjaamiseen. Kårkullan yleisiä kapasiteettialustoja päivitettiin sellaisen ympäristön
luomiseksi, jota edes oli mahdollista ylläpitää tietoturvallisesti. It-yksikkö siirsi suuria toimintajärjestelmiä ulkoiselle
toimijalle, jotta saatiin paremmat mahdollisuudet ylläpitää ydintoimintaan liittyvää omaa ympäristöä.
Identiteetinhallinta ja siihen liittyvä henkilötietojen hallinta automatisoitiin syksyllä 2020. Tilit avataan ja suljetaan
nykyään automaattisesti. Suuria järjestelmäkokonaisuuksia muutettiin ja konfiguroitiin myös siten, että niihin pääsi
kirjautumaan kertakirjautuksella (SSO). Tämä vähentää riskiä päästä kirjautumaan järjestelmiin työsuhteen
päättymisen jälkeen.
Verkostojen jakamista ja segmentointia on jatkettu. It-yksikkö on ensisijaisesti keskittynyt niiden verkostojen
suojaamiseen ja jakamiseen, jotka osallistuvat keskushallinnosta keskitetysti toimitettaviin järjestelmäpalveluihin.
Kukin yksikkö saa oman verkkosegmentin ja erillisen ohjeistuksen yksikön roolista riippuen.
Vuonna 2020 keskityttiin myös työstämään ehdotusta järjestelmäkokonaisuudeksi, joka pystyisi paremmin
löytämään automaattisesti Kårkullan koko it-ympäristöä koskevat uhkakuvat ja reagoimaan niihin.
Perusajatuksena on, että kuntayhtymä yhä enenevässä määrin käyttäisi tekoälyä ja koneoppimista
tietoturvallisuuden prosessien automatisoinnissa, joissa käsitellään suuria tietomääriä ja joissa ihminen ei selviä
saman tietomäärän käsittelystä yhtä tehokkaasti tai ei välttämättä selviä ollenkaan.
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Riskien arviointi työturvallisuuslain mukaan (738/2002, § 10)
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä työpaikalla syntyvät vaaratekijät ja arvioitava niiden
merkitys. Työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haittatekijät on selvitettävä ja
tunnistettava järjestelmällisesti. Jos ongelmia ei voida ratkaista kokonaan (1), välttää rutiinia tai välinettä
vaihtamalla (2), suojatoimin (3), merkitsemällä tai ohjeistamalla (4) tai henkilökohtaista suojavarustusta
käyttämällä (5), on niiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle arvioitava.
Yksiköiden riskien arviointi annetaan tiedoksi linjaorganisaatiolle, joka merkitsee asian tiedoksi. Arvioinnit tehdään
vuosittain ennen 31.3., jotta tulokset voidaan analysoida ja huomioida seuraavan vuoden toiminnan ja talouden
suunnittelun yhteydessä. Työympäristön riskien arviointi on osa päivittäistä toimintaa ja se otetaan huomioon
kaikessa suunnittelussa. Vuonna 2020 laadittiin kohdistettu riskien arviointi koronapandemian tiimoilta
täydentämään yleistä riskien arviointia.
Tehtäessä kooste riskien arvioinneista on erityisen tärkeää, että jokaista arviointia tarkastellaan ja analysoidaan
yksikkötasolla ja että toimenpiteisiin ryhdytään ensisijaisesti asianosaisessa yksikössä. On tärkeää, että
linjaorganisaation päälliköt saavat arvioinnit tiedoksi, näin he voivat tehdä oikeat toimenpiteet työympäristöiden
kehittämiseksi. On myös huomattava, että vaikka jotain riskiä pidetään pienenä useimmissa yksiköissä, voi se silti
olla huomattava niissä yksiköissä, joissa riski on havaittavissa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että jokaisessa
yksikössä laaditaan toimenpidesuunnitelma työpaikan turvallisuuden edistämiseksi.
Riskien arvioinnissa on tehtävä riskianalyysi, mikäli arvioinnissa käy ilmi, etteivät asiat ole kunnossa.
Riskianalyysissa riskit luokitellaan asteikolla 1–5. Asteikolla 1–2 riski on merkityksetön tai hyväksyttävissä, ja
seuranta riittää riskien hallintaan. Mikäli riskianalyysin tulos on 3, asialle on välttämättä tehtävä jotain riskin
pienentämiseksi. Asteikolla 4–5 riski on merkittävä tai sitä ei voida hyväksyä ja se edellyttää välittömiä
toimenpiteitä. Vuonna 2020 tehdyissä riskien arvioinneissa havaittiin 4 kpl 5-luokan riskiä, 25 kpl 4-luokan riskiä ja
110 kpl 3-luokan riskiä.
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2
2.1

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-ALUE
Kuntayhtymän jäsenkunnat ja väestömäärä
Kaikki Suomen kaksikieliset kunnat ovat Kårkullan kuntayhtymän jäseniä, pohjoisin
kunta on Kokkola ja itäisin Pyhtää, kuntayhtymän toiminta-alue muodostuu
rannikkoseutukunnista näiden välillä. Kuntayhtymän kotikunta on Länsi-Suomen
läänissä sijaitseva Parainen.
Alueet ja kunnat
Alue:
Länsi-Uusimaa:
Keski-Uusimaa:
Itä-Uusimaa:
Turunmaa:
Pohjanmaa:
Keski-Pohjanmaa:

Kunnat:
Siuntio, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Hanko
Vantaa, Kauniainen, Espoo, Helsinki ja Kirkkonummi
Pyhtää, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo
Parainen, Turku ja Kemiönsaari
Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Korsnäs ja
Maalahti
Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto ja Kokkola

Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasluku ja ruotsinkielisten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus väestöstä
per 31.12.2019, 2018 ja 2017 (Tilastokeskuken PX-Web-tietokannat)
Jäsenkunta

2017

2018

2019

29,44 %

29,19 %

28,92 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

50 159

50 262

50 380

14 768

14 672

14 572

Espoo

7,19 %

7,05 %

6,91 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

279 044

283 632

289 731

20 077

19 999

20 033

Kauniainen

33,77 %

33,30 %

32,63 %

9 624

9 615

9 797

3 250

3 202

3 197

42,79 %

42,67 %

42,83 %

8 517

8 379

8 199

Porvoo

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Hanko
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

3 644

3 575

3 512

5,65 %

5,64 %

5,61 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

643 272

648 042

653 835

36 361

36 533

36 665

Inkoo

52,86 %

52,54 %

52,23 %

5 481

5 403

5 386

Helsinki

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Pietarsaari
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kokkola
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kaskinen

2 897

2 839

2 813

56,15 %

56,34 %

56,18 %

19 379

19 278

19 208

10 882

10 861

10 791

12,61 %

12,59 %

12,58 %

47 723

47 657

47 681

6 020

6 001

5 997

29,91 %

29,16 %

28,89 %
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asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kemiönsaari
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Mustasaari
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Korsnäs
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kristiinankaupunki
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kruunupyy
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Kirkkonummi
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Lapinjärvi
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

1 274

1 262

1 246

381

368

360

68,48 %

68,47 %

68,04 %

6 793

6 724

6 640

4 652

4 604

4 518

68,92 %

68,66 %

68,52 %

19 384

19 444

19 448

13 359

13 350

13 326

85,79 %

85,77 %

85,75 %

2 154

2 122

2 077

1 848

1 820

1 781

54,61 %

54,44 %

54,56 %

6 638

6 596

6 486

3 625

3 591

3 539

78,44 %

77,74 %

77,72 %

6 531

6 509

6 428

5 123

5 060

4 996

16,64 %

16,55 %

16,25 %

39 170

39 262

39 586

6 519

6 498

6 433

31,15 %

30,73 %

30,39 %

2 706

2 665

2 606

843

819

792

91,77 %

92,04 %

91,84 %

5 264

5 340

5 417

4 831

4 915

4 975

Lohja

3,51 %

3,49 %

3,52 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

46 785

46 296

45 965

Luoto
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

Loviisa
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Maalahti
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Myrskylä
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Uusikaarlepyy
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Närpiö

1 643

1 617

1 617

40,77 %

40,64 %

40,47 %

15 085

14 891

14 772

6 150

6 052

5 978

85,54 %

85,25 %

85,13 %

5 477

5 477

5 475

4 685

4 669

4 661

9,19 %

9,16 %

9,35 %

1 969

1 922

1 882

181

176

176

86,66 %

86,38 %

85,88 %

7 521

7 455

7 464

6 518

6 440

6 410

80,38 %

79,75 %

78,97 %
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asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

9 507

9 471

9 479

7 642

7 553

7 486

55,37 %

55,18 %

55,15 %

15 285

15 217

15 132

8 463

8 396

8 345

89,27 %

88,97 %

88,79 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

11 084

11 016

11 081

9 895

9 801

9 839

Pyhtää

7,62 %

7,42 %

7,18 %

5 264

5 187

5 140

401

385

369

64,70 %

64,63 %

64,56 %

27 851

27 592

27 536

Parainen
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Pedersöre

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Raasepori
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Sipoo
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Siuntio
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Vantaa

18 020

17 832

17 778

32,57 %

31,99 %

30,72 %

20 310

20 666

21 170

6 615

6 611

6 504

28,54 %

28,19 %

27,76 %

6 146

6 134

6 145

1 754

1 729

1 706

2,51 %

2,44 %

2,38 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

223 027

228 166

233 775

5 594

5 559

5 575

Vaasa

22,84 %

23,03 %

23,17 %

67 392

67 552

67 636

15 395

15 555

15 668

81,06 %

80,55 %

81,41 %

6 616

6 613

6 461

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
Vöyri
asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

5 363

5 327

5 260

5,44 %

5,44 %

5,50 %

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä

189 669

191 331

192 962

10 310

10 406

10 618

Yhteensä

13,67 %

13,51 %

13,34 %

1 812 101

1 827 178

1 846 226

247 709

246 815

246 290

Turku

asukasluku
ruotsinkielisten
lukumäärä
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2.2

Asiakkaat
Asiakkaiden lukumäärä ja osuus ruotsinkielisestä väestöstä 2020
Kunta

Lukumäärä

Osuus

Kunta

Lukumäärä

Osuus

Porvoo

86

0,59 %

Lohja

1

0,06 %

Espoo

58

0,29 %

Loviisa

30

0,50 %

Kauniainen

33

1,03 %

Maalahti

33

0,71 %

Hanko

25

0,71 %

Myrskylä

1

0,57 %

Helsinki

127

0,35 %

Uusikaarlepyy

55

0,86 %

Inkoo

10

0,36 %

Närpiö

35

0,47 %

Pietarsaari

75

0,70 %

Parainen

59

0,71 %

Kokkola

28

0,47 %

Pedersöre

53

0,54 %

Kaskinen

4

1,11 %

Pyhtää

0

0,00 %

Kemiönsaari

22

0,49 %

Raasepori

143

0,80 %

Mustasaari

91

0,68 %

Sipoo

37

0,57 %

Korsnäs

14

0,79 %

Siuntio

7

0,41 %

Kristiinankaupunki

18

0,51 %

Vantaa

17

0,30 %

Kruunupyy

18

0,36 %

Vaasa

76

0,49 %

Kirkkonummi

32

0,50 %

Vöyri

37

0,70 %

Lapinjärvi

0

0,00 %

Turku

37

0,35 %

Luoto

34

0,68 %

Yhteensä

1296

0,53 %

Asiakkaiden lukumäärä alueittain 2020 (kotikunnan
mukaan)

Asiakkaat, joiden kotipaikka on muu kuin
kuntayhtymän jäsenkunta 2020

Alue

Kunta *)

Lukumäärä

Lukumäärä

Keski-Pohjanmaa

263

Geta

1

Pohjanmaa

237

Hyvinkää

2

Eteläinen Pohjanmaa

71

Kerava

2

Turunmaa

118

Kuntien sosiaalipalvelut

1

Länsi-Uusimaa

186

Kouvola

1

Keski-Uusimaa

267

Kurikka

1

Itä-Uusimaa

154

Raisio

1

Yhteensä

1296

Salo

1

Kaarina

2

Hämeenlinna

1

Vihti

3

Yhteensä

16
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3

KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO

3.1

Luottamushenkilöt
Kuntayhtymän valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä toimielin. Jäsenkunnat valitsevat omat edustajansa
valtuustoon joka neljäs vuosi kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Valtuusto valitsee
toimikautensa ajaksi tarkastuslautakunnan, hallituksen sekä alueelliset lautakunnat Uudellemaalle, Turunmaalle
ja Pohjanmaalle. Hallitus asettaa toimikaudekseen kiinteistöasioiden jaoston eli kiinteistöjaoston.
Kehitysvammaisten henkilöiden myötämääräämis- ja itsemääräämisoikeuden sekä omaisten osallisuuden
lisäämiseksi ja turvaamiseksi alueelliset lautakunnat valitsevat jäsenet alueellisiin asiakas- ja omaisneuvostoihin.
Asiakasneuvostojen jäsenet valitaan niiden henkilöiden keskuudesta, jotka saavat kuntayhtymän palveluja, kun
taas omaisneuvoston jäsenet valitaan asiakkaiden omaisten keskuudesta siten, että he edustavat
mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä asiakkaita, joilla on eriasteinen toimintarajoite ja jotka käyttävät
kuntayhtymän eri toimintamuotoja.

VAALILAUTAKUNTA
5 jäsentä

VALTUUSTO
45 edustajaa

TARKASTUSLAUTAKUNTA
5 jäsentä

HALLITUS
11 jäsentä

KIINTEISTÖJAOSTO

UUDENMAAN
ALUELAUTAKUNTA

5 jäsentä

7 jäsentä

ASIAKASNEUVOSTO
Uusimaa
7 jäsentä
Uusimaa

OMAISNEUVOSTO
Uusimaa
5 jäsentä
Uusimaa

3.2

TURUNMAAN
ALUELAUTAKUNTA

POHJANMAAN
ALUELAUTAKUNTA

7 jäsentä

7 jäsentä
ASIAKASNEUVOSTO
Turunmaa
7 jäsentä
Uusimaa
OMAISNEUVOSTO
Turunmaa
5 jäsentä
Uusimaa

ASIAKASNEUVOSTO
Pohjanmaa ja KeskiPohjanmaa
7 jäsentä
Uusimaa
OMAISNEUVOSTO
Pohjanmaa ja KeskiPohjanmaa
5 jäsentä
Uusimaa

Valtuusto
Kårkullan kuntayhtymän valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.
Valtuuston puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Christer Rönnlund, Kristiinankaupunki, I varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä, Turku, II
varapuheenjohtaja Inger Östergård, Helsinki.
Valtuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, 11.6., 14.10. ja 16.12.2020, ja käsitteli kokouksissaan 45 asiaa.
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Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän valtuustossa
(Listasta näkyy jäsenen osallistuminen valtuuston kokouksiin)

Läsnä

Jäsenkunta

Edustaja

Porvoo

Maria Väyrynen
Anita Spring

x
x

x
-

x
x

Espoo

Bo Grönholm
Johanna AminoffWinberg

x

x

x

x

x

x

Kauniainen
Hanko
Helsinki

Inkoo
Pietarsaari

Kokkola
Kaskinen
Kemiönsaari
Mustasaari

Loviisa
Maalahti
Myrskylä
Uusikaarlepyy
Närpiö
Parainen

Pedersöre

Pyhtää
Raasepori

Sipoo
Siuntio
Vantaa
Vaasa
Vöyri
Turku

Stig Bäcklund
Ove Blomqvist

Läsnä
11.6. 14.10. 16.12.
-

-

-

-

x
-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

-

-

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

x
x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ei varajäsentä

Finn Berg

x

x

x

Kurt Wennerqvist

x

x

x

Touko Niinimäki
Oscar Ohlis

x

x
x

x

Iiro Auterinen
Jona Granlund

Inger Östergård
Margita Nylander

x
-

x
x

x
-

Kaj Nyman

x

x

x

Yvonne Druveus
Roy Brunell

x
x

-

x
x

Lauri Heikkinen
Tom Backman
Christel GranholmHagen
Simon Holmstedt
Göran Björkgård

Inger Björkqvist
Yngve Engblom

-

x

x

Ingrid Nykänen
Niklas Guseff

Patrik Kanerva
Ida-Maria Skytte

x

x
x

x
x

Annika Ahläng
Maria Backman

x
x

x

x
x

Katarina Holmkvist
Åsa Blomstedt

Kurt Ekman

x
x

x
x

x
x

Ossian Wassborr
Ei varajäsentä

Rea Svennas
Johanna Björkskog

-

x
-

x
-

Erik Gammals
Sören Vikström

Roger Weintraub

x

x

x

Kari Hagfors

-

-

-

Iris Bäck-Sjökvist

x

x

x

Minette Schulman
Torbjörn
Bergström
Tage Svahn

Yngve Bergman
Mathias Kass

x
x

x

x
x

Jenny Eklund
Ulf Sundsten

Guy Rosenholm
Sverker Engström

x
x

x
x

x
x

Mikaela Luoma

x

x

x

Helena Berger

x

x

x

Greger Forsblom
Anne Skoas

x
x

x
x

x
x

Birgitta Udd
Sami Suojanen
Ritva-Lena
Ehrnström
Yvonne
Borgmästars
Christian Dahlin
Solveig Rosenblad

Stefan Högnabba
Marianne IsakssonHeimberg
Hans-Eric
Christiansson
Kerstin Ekström

x

x

x

Linnea Henriksson

x

x

x

Frank Holmlund

x

x

-

Micaela Röman

-

x

x

Hilkka Toivonen

Carola Bäckström
Sture Erickson

x
x

x
x

x
x

Håkan Sandell
Paula Kullas

Jukka Eskelinen
Ann-Britt Backull

x
x

x
x

x
x

Karita Blom
Annica Virtanen

Jonas Heikkilä

x

x

x

Kati Systä

Johanna Juthborg
Kristiinankaupunki Christer Rönnlund
Kruunupyy
Stig Östdahl

Luoto
Lohja

Varajäsen

Nina CollianderNyman
Kalle Niemi

Korsnäs

Kirkkonummi
Lapinjärvi

11.6. 14.10. 16.12.
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Eivor Huldén

3.3

x

x

x

Björn Taxell

-

-

-

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja Bo Grönholm, varapuheenjohtaja Touko Niinimäki

3.4

Osallistunut
kokouksiin Kunta

Henkilökohtainen
varajäsen

Osallistunut
kokouksiin

Kunta

Varsinainen jäsen

Espoo

Bo Grönholm

3/3

Loviisa

Helsinki

Touko Niinimäki

2/3

Kirkkonummi Brita Romsi

1/3

Parainen

Hanna Järvinen

2/3

Turku

Santeri Vuori

0/3

Kemiönsaari Marléne Eriksson

3/3

Espoo

Fredrik Lindberg

0/3

Pietarsaari

3/3

Vaasa

Rebecca Åkers

0/3

Bengt Kronqvist

Camilla Antas

0/3

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta.
Hallitus on kokoontunut 14 kertaa vuoden aikana. Käsiteltyjä kokousasioita 177
Puheenjohtaja: Anna Lena Karlsson-Finne, varapuheenjohtaja Hilkka Toivonen
Osallistunut
Kunta
kokouksiin

Henkilökohtainen
varajäsen

Osallistunut
kokouksiin

Sipoo

Backström Anders

-/14

13/14

Vaasa

Tuula Närvä

-/14

13/14

Närpiö

Roger Kronlund

1/14

Kirkkonummi Irja Bergholm

12/14)

Helsinki

Frank Lundgren

2/14)

Pedersöre

Roger Eriksson

13/14

Mustasaari

Carola Lithén

-/14

Sipoo

Kjell Grönqvist

14/14

Espoo

Mikaela Wenman

-/14

Parainen

Kim Lindstedt

14/14

Parainen

Eeva Bergman

-/14

Turku

Camilla Sandell

14/14

Helsinki

Jimmy Nylund

-/14

Turku

Jukka Surakka

9/14)

Parainen

Egon Nordström

5/14)

Helsinki

Pekka Tiusanen

13/14

Helsinki

Mikael Forsbäck

1/14

Lohja

Roger Weintraub

14/14

Vantaa

Sara Anttila

-/14

Kunta

Varsinainen jäsen

Kauniainen

Anna Lena Karlsson-Finne

14/14

Siuntio

Hilkka Toivonen

Mustasaari

Annika Ahläng
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HALLINTO
Kuntayhtymän hallinto muodostuu alueellisesta hallinnosta, yhteistyökomiteasta ja keskushallinnosta, johon
kuuluu hallinnon lisäksi viestintä, tiedottaminen ja työsuojelutoiminta. Alueellinen hallinto on jaettu Uudenmaan,
Turunmaan ja Pohjanmaan alueisiin.
Kuntayhtymän henkilötyövuosista 41,20 oli hallinnossa 31.12.2020 (37,13 vuonna 2018), mikä on 4,11 % koko
henkilöstömäärästä (3,73 % vuonna 2018). Lisäykset edellisvuoteen verrattuna toteutettiin lähinnä
keskushallinnossa, it-päällikön ottaminen työsuhteeseen, lisähenkilöstöä palkattiin määräaikaiseen
työsuhteeseen talous- ja HR-järjestelmän vaihtamisen mahdollistamiseksi, lisäksi oli päällekkäisiä työsuhteita
eläkkeelle siirtymisten ja perhevapaiden takia.
Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio
Henkilöstöorganisaatio on jaettu keskushallintoon, aluehallintoon ja asiantuntija- ja kehityskeskukseen.
Palveluyksiköt kuuluvat aluehallinnon alaisuuteen. Keskushallinto kattaa yleiset hallintoon liittyvät toiminnot,
talous- ja henkilöstöhallinnon, työturvallisuuden, kiinteistöhuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan (it).
Asiantuntija- ja kehityskeskukseen kuuluu kehitys ja tutkimus, kliininen toiminta, neuvonta, laitoshoito ja
peruspalvelut.
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TOIMINTAMUODOT
Kårkullan kuntayhtymän pääasiallisena tehtävänä on tuottaa ruotsinkielistä palvelua kaksikielisissä kunnissa
asuville kehitysvammaisille henkilöille kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti.
Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuuden saada ohjausta ja neuvontaa sekä
pysyvää ja väliaikaista asumispalvelua ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa. Tämän lisäksi
kuntayhtymä tarjoaa myös sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.
Edellä mainittuja palveluja tuottavat yksiköt sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla:

Asiantuntija- ja kehityskeskus
EUC, laitoshoito, kliininen hoito
ja kliiniset asiantuntijapalvelut
Asuminen (ryhmäasuminen,
asuminen omassa asunnossa,
tuettu asuminen)
Osallisuutta ja työllistymistä
edistävä toiminta

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

Neuvolatoiminta

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

Sosiaalihuoltolain mukainen
työtoiminta

Porvoo, Pietarsaari, Kemiönsaari, Korsnäs ja Parainen
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TOIMINNAN ARVIOINTI

6.1

Koko kuntayhtymää koskevat yleiset tavoitteet vuodelle 2020

Hallitus vahvisti 28.2.2019 kuntayhtymän toimintaa koskevat yleiset tavoitteet vuosiksi 2020–2022 ja menetelmät
tavoitteiden toteuttamiseksi. Yleiset tavoitteet muodostavat perustan toiminnan ja hallinnon suunnittelulle ja
ohjaukselle. Arviointi tavoitteiden toteutumisesta on tehty toimintamuodoittain.



Kuntayhtymä on tärkein kehitysvammaisten ja muiden toimintarajoitteisten henkilöiden ruotsinkielisen
erityishuollon ja vammaispalveluiden tuottaja.



Kuntayhtymä vastaa erityishuollon ruotsinkielisestä erityisosaamisesta. Kuntayhtymällä on uudenaikaiset
tuotteet, jotka perustuvat asiakkaiden tarpeisiin valtakunnallisten ja kansainvälisten linjausten mukaisesti.



Kuntayhtymä tuottaa ja kehittää erityishuollon ohella myös muita kuntien toivomia ruotsinkielisiä palveluja.



Asiakkaat, omaiset, henkilöstö ja kunnat kokevat, että kuntayhtymä noudattaa omia arvostuksiaan
arvopohjansa ja kuntastrategiansa mukaisesti.



Kuntayhtymä on houkutteleva työantaja ja kuntayhtymällä on osaava, motivoitunut ja moniammatillinen
henkilökunta.



Kuntayhtymä tekee yhteistyötä alan valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.



Kuntayhtymän tilat ovat tarkoituksenmukaiset.
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6.2

Hallinto
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Tavoitteet

Yleinen hallinto, valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta, taloushallinto, henkilöstöhallinto,
työsuojelu, kiinteistöhallinto, informaatio ja viestintä
Kuntayhtymän johtaja, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, it-päällikkö

Käytännön
toteutus

Mittarit

Miten tavoite on
saavutettu

Kuntayhtymän
palveluilla
vastataan
voimassa
olevaan
lainsäädäntöön ja
laatukriteereihin
sekä asiakkaiden,
omaisten ja
jäsenkuntien
tarpeisiin.
Jäsenkunnilla on
myönteinen kuva
kuntayhtymästä.

Jatkuva kehitystyö
ja toiminnan
seuranta

Päivitetty palvelutarjonta

Työ palvelutarjonnan
päivittämiseksi saatu
päätökseen

Jatkuvaa
vuoropuhelua
jäsenkuntien
kanssa

Laadunmittaus suoritettu
asiakkaiden näkökulmasta

Laadunmittaus vuosikellon
mukaan. Myönteistä
palautetta tiedottamisesta.
Luotettava informaatio ja
osallistuminen asiakkaille
tarkoitettujen palvelujen
suunnitteluun antoi
keskiarvoksi 3,9.

Kuntayhtymästä
myönteinen kuva
mediassa

Kuntayhtymän
osaamista,
asiantuntijuutta ja
alueellisia
innovaatioita
tuodaan
aktiivisesti esille
mediassa.
Asiakasneuvostoje
n ja
omaisneuvostojen
aseman
vahvistaminen

Myönteinen näkyvyys
mediassa

Vuonna 2020 Kårkullan
kuntayhtymä mainittiin 277
kertaa digitaalisissa
sanomalehtiartikkeleissa/te
ksteissä ja 797 kertaa
sosiaalisessa mediassa.

Asiakasneuvostojen ja
omaisneuvostojen
osallistuminen
päätöksentekoon

Toimivat asiakasneuvostot
ja omaisneuvostot
kuntayhtymän koko
toiminta-alueella

Asiakkailla ja
omaisilla on
myönteinen kuva
kuntayhtymästä.

Todennetaan
kuntayhtymän
asema
palveluntuottajan
a sosiaali- ja
terveydenhuollon
hallinnon
käynnissä
olevassa
uudelleenjärjestel
yssä.

Kuntayhtymän
palveluyksiköt
tarjoavat
moniammatillista
osaamista.

Varmistetaan
Kårkullan merkitys
kehitysvammaiste
n ja muiden
toimintarajoitteiste
n henkilöiden
ruotsinkielisen
erityishuollon ja
vammaispalveluid
en tuottajana
aktiivisen
poliittisen
vuoropuhelun
avulla
Palveluyksiköissä
otetaan käyttöön
useampia
ammattiryhmiä

Kokousten ja tapaamisten
määrä

Perustelut sille,
miksi tavoitetta ei
ole saavutettu

Kyse oli suurimmaksi
osaksi kielteisestä
näkyvyydestä, mikä
johtui kuntayhtymän
luottamuspulasta.

Omaisstrategian
päivittäminen
Alueelliset Teamskokoukset, joihin kutsutaan
kaikki alueen jäsenkunnat.
Kuukausittaiset tapaamiset
yhteistyökumppaneiden
kanssa, kuten Eteva,
Vaalijala ja Eskoo.
Ruotsinkielisten
kansankäräjien merkitys on
huomattava.

Uusien ammattiryhmien
työntekijämäärä
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Kuntayhtymä
Uusien
Uudet tietokoneohjelmat
suunnittelee ja
tietokoneohjelmien
ottaa käyttöön ict- käyttöönotto
ratkaisuja, jotka
vastaavat
ympäristön
vaatimuksia

Talousohjauksen uusi
järjestelmäkokonaisuus
Unit4
Uusi järjestelmä
automaattista
käyttäjätietojen hallintaa
varten

Koronapandemia esti
potilaskertomusjärjest
elmän täysimittaisen
laajentamisen
vuoden 2020 aikana.

Uusi it-tukijärjestelmä
Uusi järjestelmä Trai.l
irtaimiston käsittelyä varten

Uusi todentamis- ja
auktorisointiprosessi IMS-,
Unit4- ja Valmu-järjestelmiä
varten

It-päällikön virka
perustetaan
uudestaan.
Kuntayhtymän
arvopohja ja
kuntastrategia
luovat pohjan
kaikelle
toiminnalle.
Kuntayhtymä on
ympäristöystävälli
nen organisaatio.

Potilaskertomuksen
osittainen laajennus
It-päällikön palkattu
tammikuussa 2020

It-päällikön
palkkaaminen

It-päällikön palkattu

Kuntayhtymän
arvopohja ja
kuntastrategia
otetaan huomioon
kaikessa
päätöksenteossa.
Kuntayhtymän
ympäristöstrategia
a toteutetaan
kaikkialla
kuntayhtymässä.

Laadunmittaus

Laadunmittaus vuosikellon
mukaan.

Kuntayhtymän
ympäristöstrategian
implementointi on saatettu
voimaan kaikkialla
kuntayhtymässä.

Ympäristöstrategia on
implementoitu aluetasolla
ja aktiivinen
ympäristöajattelu leimaa
koko toimintaa:

Osittain toteutettu
hallinnon tasolla.
Suojavarusteet on
tilattu alueille
kuntayhtymän kautta.

- Jätteiden lajittelu
- Ostojen yhdistäminen
vähentää kuljetuksia
- Videokokoukset
vähentävät matkakuluja
- Useimmissa yksiköissä
on ympäristöstä vastaava
henkilö
– Materiaalien kierrätys
- Uudet hankinnat tehdään
harkiten
Esimiestyö on
hyvää kaikilla
tasoilla.

Jatkuvaa
Täydennyskoulutusten/koul
täydennyskoulutus utuksiin osallistuneiden
ta esimiehille
määrä
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Tarkoituksenmuk
ainen sisäinen ja
ulkoinen
kuntayhtymälle
suunnattu
täydennyskoulutu
s
Henkilökunnan
työhyvinvointia ja
motivaatiota
parannetaan ja
ylläpidetään.

Osaava
henkilökunta

Oppisopimusopis
kelijat

Tilat ovat
henkilöstön ja
asiakkaiden
tarpeiden
mukaiset.

Henkilöstöä ja
päälliköitä
koulutetaan
jatkuvasti
tarpeiden mukaan

Täydennyskoulutusten/koul
utuksiin osallistuneiden
määrä

Henkilöstöpoliittise Laadunmittauksen tulokset
n toimintaohjelman
toteuttaminen

Jäänyt suurelta osin
toteutumatta
koronapandemian ja
taloudellisesti huonon
tilanteen takia

72 prosenttia viihtyy hyvin
tai erittäin hyvin
työtehtävissään

Säännöllisiä
henkilöstötapaami
sia,
suunnittelupäiviä
ja
kehityskeskusteluj
a
Henkilökunnalle
Täydennyskoulutuksiin
annetaan
osallistumisen seuranta
mahdollisuus
osallistua
osaamista
vahvistavaan
täydennyskoulutuk
seen.
Räätälöity
täydennyskoulutus
toiminnan
tarpeiden pohjalta

Jäänyt joiltakin osin
toteutumatta
koronapandemian ja
taloudellisesti huonon
tilanteen takia

Kårkullan
aktiivinen
markkinointi
työpaikkana

Jäänyt suurelta osin
toteutumatta
koronapandemian ja
taloudellisesti huonon
tilanteen takia

Kuntayhtymä
Oppisopimusopiskelijoiden
solmii
määrä
oppisopimuksen
opiskelijan kanssa.
Uudisrakentamise Uudet tai peruskorjatut tilat
ssa ja korjauksissa
lähtökohtana on
henkilöstön ja
asiakkaiden
tarpeet. Henkilöstö
ja asiakkaat
osallistuvat uusien
tilojen
suunnitteluun.

Jäänyt suurelta osin
toteutumatta
koronapandemian ja
taloudellisesti huonon
tilanteen takia

Jäänyt suurelta osin
toteutumatta
koronapandemian ja
taloudellisesti huonon
tilanteen takia

Yhteensä 23
oppisopimuskoulutettavaa
31.12.2020
Hallinnolle ei ole
suunniteltu uusia tiloja tai
niitä ei ole otettu käyttöön

Toiminta-alueella ei
ole ollut tarpeita
saada
uusia/korvaavia tiloja

Taloudellinen tulos
Hallinto
Toimintatuotot

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20
-1

Vuoden 2019
tilinpäätös

210 499

210 500

Toimintakulut

-4 278 414

-4 669 520

391 106

-3 395 985

Nettokulut

-4 067 915

-4 459 020

391 105

-3 344 488

Rahoituserät

-158 834

-282 400

123 566

-72 077

Poistot ja arvonalennukset

-314 554

-217 350

-97 204

-219 795
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Tulos

6.3

-4 541 302

-4 958 770

417 468

-3 636 360

Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Kehittämistyö, asiantuntijapalvelut, kriisihoito, tutkimus, kuntoutus ja pitkäaikaiskuntoutus
EUC:n päällikkö

Perustelu
Miten tavoite on saavutettu miksi tav
saavutett
Uusittu ISO9001-sertifikaatti
myönnetty ajanjaksolle
18.11.2020–23.11.2023
käsittäen kuntayhtymän
kokonaisuutena eli hallinto,
kiinteistöhuolto, Asiantuntijaja kehityskeskuksen
toiminta, ydintoiminnot
Turunmaalla, Uudellamaalla
ja Pohjanmaalla ml.
asumispalvelut, osallisuutta
ja työllistymistä edistävä
toiminta sekä
neuvolatoiminta.

Tavoitteet

Käytännön toteutus

Mittarit

Laadunhallintajärjestelmää
ylläpidetään ISO9001:2015
-standardin mukaisesti.

Vuotuinen ulkoinen
määräaikainen tarkastus

Toteutunut ulkoinen
tarkastus

Sisäiset auditoinnit tehdään 5vuotissuunnitelman mukaisesti

Sisäiset auditoinnit tehty

Sisäiset auditoinnit tehty
suunnitelman mukaisesti

Suoritteiden määrän kasvu

Tavoitetta ei ole saavutettu

Kriisi-, tutkimus- ja
KUR-yksikkö (kriisi-, tutkimuskuntoutuspalvelujen tarjonta ja kuntoutuspalvelut) vastaa
kasvaa.
tarvittavien kriisi-, tutkimus- ja
kuntoutuspalvelujen kysyntään

Kriisi-, tutkimus- ja
Selkeät palvelut
kuntoutuspalvelujen profilointi ja
selkeyttäminen

Palvelutarjonnan
selkeyttäminen.
Asiantuntijatiimiä on
täydennetty autismin kirjon
ohjaajalla ja
toimintaterapeutilla.
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Koronapa
takia yksik
pystynyt
saavuttam
tavoitteita
Nykyisest
paikasta k
vain 5 on
käytössä.
otettu maa
välisenä a
yhtä kriisih
lukuun ott

Laitoshoito ja pitkäaikainen
kuntoutus puretaan
kuntayhtymän
asukassuunnitelman
mukaisesti.

Yksilöllinen läpikäynti ja muutto
avohoidon yksiköihin

Pitkäaikaisten
kuntoutuspalvelujen
määrän väheneminen

Laitoshoidon purkua on
jatkettu. Yksilöllinen
läpikäynti, jotta
mahdollistetaan muutto
avohoidon yksiköihin.

Palveluiden kehittämisessä
huomioidaan tuleva
lainsäädäntö ja kansalliset
laatukriteerit.

Palvelutarjonnan kehittäminen.
Kansallisen ja kansainvälisen
kehittämisyhteistyön
seuraaminen.

Palvelutarjonnan
uudistaminen

Palvelutarjontaa on
täydennetty Työtoiminnalla
kuntouttavassa
tarkoituksessa

Erityisasu
kysyntä on
Alueiden
avohoitop
aina ole lö
korvaavia
asumisrat

Käynnistetään
työterveyshuollon
selvittäminen henkilöille,
jotka osallistuvat
työtoimintaa.
Yhteistyö FDUV:n kanssa
Steget vidare -hankkeen
tiimoilta, erityisesti koskien
työn avulla annettavan tuen
kehittämistä

Noudatetaan
arviointivälineitä koskevia
valtakunnallisia linjauksia.

Eri arviointivälineiden pilotointi
eri toimintoja varten.
Osallistuminen työryhmiin ja
verkostoihin

Pilotointi toteutettu

Laatuportaalin esimerkkien
noudattaminen
Selvitetään muiden
palvelutuottajien käyttämät
välineet

Otetaan käyttöön ictratkaisut, jotka vastaavat
ympäristön vaatimuksiin.

Eri ict-ratkaisujen pilotointi

Pilotoinnit toteutettu

Hankinta toteutettu

Uusitaan sähköinen
Potilas- ja asiakastiedot
asiakaskertomusjärjestelmä. dokumentoidaan kaikissa
toimintayksiköissä sähköisesti.
Valmistelut tietojen viemiseksi
Sos-Kantaan

Valmistaudutaan
avohoitopaikoiksi
muuttamista varten.

Koronapa
vaikuttanu
Kaksi tapa
järjestetty
Eskoon ja
KTO:n ka

Koronapa
vaikuttanu
ratkaisuje
sekä
asumistoi
että päivä
työtoiminn
Sähköinen
Infrastruktuuri on valmiina ja Viivästys
asiakaskertomusjärjestelmä asiakaskertomusjärjestelmän koronapan
otettu käyttöön
sisältö on laadittu siten, että takia.
toimintaa koskevat tarpeet
täyttyvät. 14 palveluyksikön
sairaanhoitajat ovat ottaneet
käyttöön
potilaskertomusjärjestelmän.
Lisäksi kaksi palveluyksikköä
otti käyttöön asiakas- ja
potilaskertomusjärjestelmän,
otettu käyttöön yhteensä 7
yksikössä 37 yksiköstä
31.12. mennessä.

Suunnitelman laatiminen
Suunnitelma laadittu
pitkäaikaisen kuntoutuspalvelun
muuttamiseksi avohoidon
palveluiksi

Yksilöllinen läpikäynti, jotta
mahdollistetaan muutto
avohoidon yksiköihin.
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Selvitetään, millaisia
palvelutarpeita kunnilla on
toimintarajoitteisten
henkilöiden palveluiksi, ja
kehitetään kuntayhtymän
palvelutarjontaa
vastaamaan tarpeita.

Syvennetään erikoistumista
koskien seuraavia palveluja:
ohjaus, konsultaatiot ja
täydennyskoulutus

Palveluiden tarjoaminen
kysynnän mukaan

Luodaan edellytykset
työmenetelmien ja
työvälineiden avulla
käsiteltävän, ymmärrettävän
ja tarkoituksenmukaisen
arjen saamiseksi asiakkaille
ja henkilöstölle.
Varmistetaan hyvä laatutyö.

Kuntayhtymän kohderyhmälle
suunnattavan saavutettavan
informaation ja viestinnän
kehittäminen. Arvopohjan
välittyminen päivittäisessä
työssä

Laadunmittaukset

Laatutyön sisäisten
työvälineiden kehittäminen
asiakkaiden näkökulmasta.
Asiakkaat osallistuvat
kehittämistyöhön.

Laadunmittaukset,
osallisuuden osalta
parempi tulos

Kuntayhtymä on
ympäristöystävällinen
organisaatio.

Kuntayhtymän
Kuntayhtymän
ympäristöstrategiaa toteutetaan ympäristöstrategian
kaikkialla kuntayhtymässä.
implementointi on saatettu
voimaan kaikkialla
kuntayhtymässä.
Täydennyskoulutustarjonnan
Täydennyskoulutuksen
suunnittelu ideologisten
arviointi
suuntaviivojen mukaisesti

Kehitetään kuntayhtymän
täydennyskoulutuksia.

Henkilöstöllä on syventävää
erikoisosaamista
toimintarajoitteisille
henkilöille tarkoitetuista
palveluista.
Tarjotaan
tarkoituksenmukaista
sisäistä ja ulkoista
täydennyskoulutusta.

Henkilöstön jatkuva
täydennyskoulutus vastaa
tarpeita

Kuntoutussuunnitelmia
koskeva tuote tehty
Palvelupaketin laatiminen
kuntouttavassa
tarkoituksessa järjestettävää
työtoimintaa varten.

Laadunmittauksia toteutettu
kaikkien neljän eturyhmän
parissa.
Omaisstrategian
päivittäminen

Kuntayhty
onnistunu
parempaa
osallisuud
Syytä tähä
selvitetty

Jäi toteutu
koronapan
takia.

Kesästä 2020 alkaen
substanssi- ja laatuasioiden
yhteistyöelin on osallistunut
kuntayhtymän
täydennyskoulutustarjontaa
ja koulutuksen sisältöjä
koskevaan työhön.

Täydennyskoulutus
toteutettu

Sisäistä ja ulkoista
Toteutunut
täydennyskoulutusta tarjotaan
täydennyskoulutus
kuntayhtymän henkilöstön
tarpeiden ja
täydennyskoulutussuunnitelman
mukaisesti

Toteutuneet työn avulla
annettavan tuen
verkostotapaamiset.

Osallistutaan kansallisiin
kehittämishankkeisiin.

Kansallisen kehityksen
Osallistuminen
seuraaminen koskien palvelujen kehittämishankkeisiin
kehittämistä, arviointivälineitä,
Sos-Kantaa, saavutettavaa
informaatiota ja laatutyötä

Yhteistyö Arcadan kanssa
hankkeen ”Stöda personer
med intellektuell
funktionsnedsättning att få
arbete” tiimoilta.

Kansallinen yhteistyö

Yhteistyön kontaktipintojen
Yhteistyön arviointi
luominen ja hyvien käytänteiden
vaihtaminen

Yhteistyö KVANK:n
(Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunta),
laatuvaliokunnan ja työ-ja
päivätoiminnan valiokunnan
kanssa.

Toteutuneet digitaaliset
verkostotapaamiset päivä- ja
työtoiminnan
yksikköpäälliköille
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Jäänyt su
toteutuma
koronapan
taloudellis
tilanteen t
Jäänyt su
toteutuma
koronapan
taloudellis
tilanteen t

Paikka Vates-säätiön
(Vajaakuntoisten
työllistämisen
edistämissäätiö)
valtuustossa.
Yhteistyö Pohjois-Karjalan
Siun soten kanssa koskien
työ- ja päivätoiminnan
laatukriteereiden
implementointia
Ruotsinkielisen selkokielen
kehittämiskeskuksen (LL,
lättläst) jäsenyyden
jatkaminen.
Työryhmä, jonka tehtävänä
oli selvittää palveluja, jotka
oli suunnattu henkilöille,
joilla on kehitysvamma ja
mielenterveysongelmia, on
saanut työnsä päätökseen ja
ryhmä on tehnyt työstään
raportin. Työryhmässä olivat
mukana FDUV, Folkhälsan
ja Kårkulla.
Kansainvälinen yhteistyö

Ylläpidetään käynnissä olevien
kehittämishankkeiden kautta
syntyneitä kontakteja ja
yhteistyötä.

Kuntayhtymän tilat ovat
tarkoituksenmukaiset.

KUR-kiinteistö on valmistunut ja Käyttöön otettu
otettu käyttöön
uudisrakennus
Olemassa olevien tilojen
kunnostaminen

Osallistuminen
kehittämishankkeisiin

Pohjoismainen dementia- ja
kehitysvamma-alan verkosto
toteutettu

Rakennus valmistui
maaliskuussa 2020.

Kunnostus toteutettu

Tehty aino
viranomai
määrääm
toimenpite
sprinklerila
asennus.

Laitoshoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä 2020, ml. Asiantuntija- ja kehityskeskus yli 3 kk

Ikäryhmät

Vuoden aikana laitoshoitoa
saaneiden asiakkaiden
lukumäärä

Muualle siirtyneet
vuoden aikana

Kuolleet

Laitoshoidossa
31.12.

0–6-vuotiaat
7–17-vuotiaat
18–45-vuotiaat
46–64-vuotiaat
Yli 65-vuotiaat
Yhteensä

14
17
7
38

1
2

Laitoshoidossa yhteensä

38

3

1
1

13
15
6
34

3

1

34

Taloudellinen tulos
Asiantuntija- ja kehityskeskus
EUC

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20
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tilinpäätös
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Toimintatuotot

6 613 408

8 240 870

-1 627 462

8 467 544

Toimintakulut

-6 641 203

-7 572 690

931 487

-7 768 928

-27 795

668 180

-695 975

698 616

-66

0

Poistot ja arvonalennukset

-248 858

-426 000

177 142

-312 822

Tulos

-276 719

242 180

-518 899

385 691

22 552

16 384

6 168

23 036

462,20

-168

Nettokulut
Rahoituserät

Suoritteiden määrä
Toimintakulut, €/suorite

294,49

-103

-66

Perustelut vuoden 2020 talousarvion negatiivisiin poikkeamiin
Koronasta johtuen 12-paikkainen kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö KUR ei pystynyt aloittamaan toimintaansa
maaliskuussa, kuten oli suunniteltu. Sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti Kårkullan
kuntayhtymän pandemiaryhmä päätti osittain sulkea kriisi-, tutkimus- ja kuntoutustoiminnan, eikä uusia asiakkaita
otettu toimintaan maalis-lokakuun välisenä aikana. Näin ollen KUR-palveluyksikössä oli vuoden mittaan
keskimäärin ainoastaan viisi asiakasta yhtä aikaa kirjautuneena. Asiakkaista neljä oli kuntoutusjaksolla, minkä
lisäksi oli yksi kriisihoitopaikka, joka täytettiin aina uudelleen edellisen asiakkaan poistuessa.
Myös Paraisten kaupungille myytävän ruoan määrä väheni, sillä Kirjala skolan oppilaat siirtyivät opiskelemaan
etänä. Lisäksi pesulapalvelut vähenivät, kun asiakkaat eivät voineet osallistua tuotantoon.
Laitoshoidossa sattui yksi kuolemantapaus, mikä vähensi tuloja.
On huomattava, että budjetoituun suoritteiden määrään sisältyi pelkästään KUR-toiminta, kun taas
tilinpäätöksessä on huomioitu kaikki EUC:n suoritteet eli myös neuvonta (lääkärit ja terapeutit).
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6.4

Kehitysvammaisten erityishuolto

6.4.1 ASUMISTOIMINTA JA PERHEHOITO
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Oma asunto, ryhmäasuminen ja tuettu asuminen sekä perhehoito ja tukitoiminta
Toiminnanjohtaja, aluepäälliköt

Tavoitteet

Käytännön toteutus

Mittarit

Miten tavoite on saavutettu

Palvelujen tarjonta ja
volyymi on vakaa tai
lisääntyy.

Avoin proaktiivinen
viestintä ja yhteinen
suunnittelu jäsenkuntien
ja muiden
yhteistyökumppaneiden
kanssa

Budjetoidut ja
Kaikki alueet käyvät avointa vuoropuhelua
toteutuneet kuntien kuntien kanssa.
maksuosuudet
sekä vertailu
vuosi Talousarvio
Tilinpäätös
%
edellisvuosiin
2
0
2
35 350 600 33 265 926
0
94
2
0
1
32 946 220 32 230 644
9
98

Perustelut sille, m
tavoitetta ei ole
saavutettu
Koronapandemia o
vaikuttanut
asumistoiminnan
tuloihin kielteisesti.
Muuttaminen ei ollu
mahdollista joinakin
ajanjaksoina vuode
aikana.

Lyhytaikaispuoli oli
suljettuna 18.3.–31
tarjolla oli pelkästää
yksilöllisiä ratkaisuj
kriisihoitoa, mutta
pääsääntöisesti ei
yöpymisiä.
Lyhytaikaisella
asumisella oli kaikil
alueilla suunniteltua
vähemmän suoritte

Pohjanmaalla oli ko
asumispaikkaa
vapaana 31.12.202
Neljä
kuolemantapausta
vuoden aikana. Kol
asiakasta muutti
muualle pandemian
takia.
Jaksoittain oli vapa
10 paikkaa.

Turunmaalla oli kuu
asumispaikkaa
vapaana 31.12.202
Useita
kuolemantapauksia
muuttoja ei voitu
toteuttaa suunnitelm
mukaisesti, uusia
paikkoja ei voitu
täyttää toivotussa
tahdissa. Tyhjät pa
eivät vastaa
asiakkaiden tarpeit

Uudellamaalla oli 1
paikkaa vapaana
31.12.2020.
Enimmillään
Uudellamaalla oli 1
paikkaa vapaana
keväällä 2020.
Helsingin Elontielle
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Palveluja ja tuotteita
on kehitetty
yhteistyön ja
pilotoinnin kautta
laatusuositusten ja
kansallisten
suuntaviivojen
mukaisesti.

Asiantuntija- ja
kehityskeskus EUC:n ja
aluepäälliköiden väliset
yhteiset tapaamiset

Kehittyneet
palvelut ja
pilotoinnit

Yhteisiä tapaamisia EUC:n ja
aluepäälliköiden kanssa on järjestetty.
Lyhytaikaishoidon asiakkaille on ollut
tarjolla yksilöllisiä ratkaisuja ja kriisihoitoa
koronapandemian aikana.
Toteuttamissuunnitelman pilotointi on
aloitettu yhdessä palveluyksikössä.
Yksikköpäälliköiden, sairaanhoitajien ja
ohjaajien kolmikantaisen johtajuusmallin
suunnittelu on aloitettu. Pilotoidaan ja
toteutetaan vuoden 2021 aikana, vaatii
henkilöstöresursseja.

Teknologia ja
apuvälineet itsenäisen
asumisen tukena

Yhteistyö asumisyksiköiden ja
päivätoiminnan kesken on parantunut.
Apuvälineitä käytetään.
Widgit online ja Widgit Go on otettu
käyttöön.
Asiakkaat pitävät yhteyttä ja järjestävät
kokouksia Teamsin ja Skypen välityksellä.
Abilitan sähköinen asiakirjaohjelma on
asennettu yhteen yksikköön KeskiUudellamaalla.
Pohjanmaan ja Uudenmaan yksiköt
osallistuvat Homecare-pilotointiin.

Asiakkaiden tarpeet
ja toiveet on
kartoitettu yhdessä
asiakkaiden, heidän
omaistensa ja
kuntien kanssa.

Yksilöllinen suunnitelma Kaikilla asiakkailla
ja kausikeskustelu
on ajantasainen
suunnitelma

Teamsin kautta on järjestetty useita
yksilötapaamisia, talokokouksia ja
kausikeskusteluja.
Suurimmalla osalla asiakkaita on päivitetyt
yksilölliset suunnitelmat.
Yksiköiden henkilöstö on järjestänyt
toimintaa yksiköissä asiakkaiden toiveiden
mukaisesti.

Tarjolla on palveluja
ja toimintaa, joille on
kysyntää.

Tarpeiden selvittäminen Miten olemme
yhdessä kuntien kanssa vastanneet
erityistarpeisiin?

Säännöllinen yhteys kuntiin.
Kaikilla alueilla on käytössä
henkilökohtaiset ratkaisut asiakkaille
Joustavat ratkaisut lyhytaikaishoidossa ja
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avattiin 8-paikkaine
asumisyksikkö
tammikuussa 2020
Porvoon Björnback
12-paikkainen yksik
avattiin kesäkuussa
2020. Helsingin
Pariisinkujan 3paikkainen yksikkö
suljettiin marraskuu
2020.
Koronapandemia o
kehityksen esteenä

Pohjanmaa ja Kesk
Uusimaa ovat ollee
ilman aluepäällikkö
suuren osan vuode
2020, mikä on
vaikuttanut kielteise
tiedottamiseen sek
palvelujen ja tuotte
kehittämiseen.

Osaa asiakkaiden
toiveista ei ole pyst
täyttämään
koronapandemian
takia.

Homecare-pilotoint
lykätään vuoteen 2
riittämättömien
resurssien ja
koronapandemian
takia.

Yksiköllisiä
suunnitelmia on
päivitetty aina kun s
on ollut mahdollista
vallitsevassa
tilanteessa (korona

Yksilöllisissä
suunnitelmissa olev
lisäykset on
päivitettävä kuuden
kuukauden välein,
mikä ei ole toteutun
kaikkien asiakkaide
kohdalla.
Koronatilanteesta ja
henkilöstöpulasta
johtuen aina ei ole
pystytty vastaamaa
kategorian vapaa-a
palveluja koskeviin
27

kriisihoidossa
Pohjanmaalla on käynnistetty
eritysasumisyksikkö yksittäisille asiakkaille
1.4.2020

tarpeisiin. Alueilla
tarvitaan useampia
asumispaikkoja. Ty
asumispaikat ja
asiakkaiden tarpee
eivät aina kohtaa.

Erityisasumispaikko
ja lapsille tarkoitettu
asumispaikkoja ei o
pystytty tarjoamaan

Useilla alueilla
lyhytaikaishoidon ta
on ollut niin suurta,
ettei tarpeisiin ole v
vastata.
Kuntayhtymän
arvopohja ja
strategia ovat
tunnettuja sekä
organisaation sisäettä ulkopuolella, ja
ne ovat luonnollinen
osa toimintaa.

Henkilökeskeinen
työtapa

Yksilölliset
viikkoaikataulut

Arvopohja ja strategia ovat luonnollinen
osa toimintaa.
Laadunmittaukset tehty.
Henkilökeskeiseen suunnitteluun
pohjautuvia yksilöllisiä viikkoaikatauluja
noudatetaan.

Kuntayhtymä on
Kuntayhtymän
ympäristöystävällinen ympäristöstrategiaa
organisaatio.
toteutetaan kaikkialla
kuntayhtymässä.

Henkilöstöllä on
erityisosaamista
omalla alallaan.

Laadunmittaus

Yhteyshenkilöt tai yksiköiden pedagogiset
vastuuhenkilöt toimivat päämäärätietoisesti
läheisessä yhteistyössä pedagogisten
ohjaajien kanssa luoden yksilöllisiä
ratkaisuja kaikille asiakkaille, jotta näiden
elämä on sisällöltään mahdollisimman
rikasta.
Asiakkaat osallistetaan heitä koskeviin
asioihin osallistamisperiaatteen ja
itsemääräämisoikeuden mukaisesti.
Kuntayhtymän
Ympäristöstrategia on implementoitu
ympäristöstrategian yksiköissä ja esitelty uusille työntekijöille.
implementointi on
Useat yksiköt pyrkivät tekemään
saatettu voimaan
ympäristöystävällisiä valintoja. Ostokset
kaikkialla
tehdään keskitetysti kuljetusten
kuntayhtymässä.
vähentämiseksi.
Videokokousten määrä on kasvanut
vuonna 2020, mikä on johtanut
matkustusmäärien vähenemiseen.
Useimmissa yksiköissä on ympäristöstä
vastaava henkilö. Jätteitä lajitellaan,
joissakin yksiköissä on
ympäristöystävälliset astianpesu- ja
pesukoneet. Ruokahävikin minimoiminen
hyvin suunniteltujen ruokalistojen ansiosta

Henkilöstö saa jatkuvaa Täydennyskoulutus Verkossa annettava täydennyskoulutus on
täydennyskoulutusta
toteutettu
lisääntynyt huomattavasti koronan
tarpeiden mukaan.
seurauksena.
Ainoastaan toiminnan kannalta
lakisääteistä täydennyskoulutusta on
järjestetty.

Kårkulla samkommun/ Toimintakertomus 2020 - hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 10.6.2021

Organisaatiossa
käytetään paljon
paperisia asiakirjoja
sähköisten
järjestelmien sijasta

Koronan takia
yksiköissä on joudu
käyttämään
aikaisempaa enem
kemikaaleja,
desinfiointiainetta ja
muita siivousaineita
koska tilojen siivou
on tehostettu ja
desinfiointia on lisä
On alettu käyttää
maskeja ja
suojahanskojen käy
on lisääntynyt
tuntuvasti
Pandemian
seurauksena
kuntayhtymän
taloudellinen tilanne
tiukentunut, mikä o
johtanut siihen, että
useita
täydennyskoulutuks
on peruttu ja lykätty
myöhempään
ajankohtaan.
28

Senioriyksiköissä on
sairaanhoidon
osaamista.

Sairaanhoitaja
Sairaanhoitajien
palkkalistoilla
lukumäärä alueilla
vaihtoehtoisesti kiertävä
sairaanhoitaja alueella

Vuoden 2020 lopulla Pohjanmaalla oli viisi
sairaanhoitajaa, kun taas KeskiPohjanmaalla oli neljä sairaanhoitajaa

Täydennyskoulutus
ei ole järjestetty
22.3.2020 jälkeen.
Tavoitetta ei ole tät
saavutettu.
Tavoitteena on ollu
välttämättömän
täydennyskoulutuks
tarjoaminen.
Osaa viranomaiste
vaatimista
täydennyskoulutuks
ei ole voitu järjestää
koska koulutuksen
tarjoaja ei ole
järjestänyt kursseja
Henkilöstökokouks
Teamsissa.
Suunnittelupäiviä e
pidetty.
Sairaanhoitajien
rekrytointi on vaike
kaikilla alueilla.

Turunmaalla on kaksi sairaanhoitajaa
Itä-Uudellamaalla on viisi sairaanhoitajaa ja
Länsi-Uudellamaalla neljä, mikä merkitsee
sitä, että kaikissa yksiköissä on saatavilla
sairaanhoitopalveluja. Keski-Uudellamaalla
on kaksi sairaanhoitajaa

Henkilöstö viihtyy
työpaikallaan.

Ymmärrettävät,
käsiteltävät ja
mielekkäät työtehtävät.
Avoin työilmapiiri, jossa
on selkeät suuntaviivat

Laadunmittaus
suoritettu

Laadunmittaus suoritettu
Kehityskeskusteluja on käyty osassa
yksikköjä.
Henkilöstö viihtyy työssään pääasiassa
hyvin, hyvä yhteishenki,
henkilöstötapaamiset on hoidettu Teamsin
välityksellä

Useista
rekrytointiyrityksistä
huolimatta yhteen
pohjoisella
Pohjanmaalla
sijaitsevaan
senioriyksikköön ei
saatu sairaanhoitaj

Suuria vaikeuksia
rekrytoida
sairaanhoitajia
Turunmaan alueella
(kolme sairaanhoita
tehtävää täyttämätt
Osa henkilöstöstä o
kokenut työaikalain
vaikutuksen
työvuorolistoihin ja
keskitetyn
työvuorosuunnittelu
(Numeron) kielteise
ja tästä on aiheutun
useita irtisanomisia

Myös osa sijaisista
yksikköpäälliköistä
suhtautuu Numeron
kielteisesti. Tämä
johtuu siitä, että
työvuorolistojen
laatimiseen käytetty
työaika on kasvanu
valtavasti. Yleisesti
koetaan, että yleisk
käytettävissä olevis
resursseista on
huonontunut.

Korona on aiheutta
huolta ja turhautum
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henkilöstössä.
Työkuormitus on
kasvanut joissakin
yksiköissä, sillä
asiakkaiden ikä on
noussut ja heidän
avuntarpeensa on
lisääntynyt.

Henkilöstöä on vaik
motivoida
erityisasumisyksikö
ja henkilöstön suur
vaihtuvuudelta on
vaikea välttyä. Työ
haastavaa ja
psyykkisesti raskas
Yhteistyö
kansallisten ja
paikallisten
toimijoiden kanssa

Kiinteistöjä korjataan
ja rakennetaan, niin
että ne vastaavat
asiakkaiden tarpeita
ja vallitsevia
standardeja.

Osallistuminen
kokouksiin muiden
organisaatioiden ja
yhdistysten kanssa

Nykyisten kiinteistöjen
tarkoituksenmukaisuutta
kartoitetaan ja uusia
kiinteistöjä
suunnitellaan ja
rakennetaan. Tekniset
ratkaisut huomioidaan
helpottamaan
asiakkaiden ja
henkilöstön toimintaa

Millaista yhteistyötä Yhteistyökumppanit:
meillä on?
yhdistykset, aikuiskoulutuslaitokset,
oppilaitokset, seurakunnat, kunnat,
etujärjestöt, aluehallintovirastot

Tarpeet selvitetty,
hankkeita
suunniteltu ja
toteutettu

Fyysiset
yhteistyökokoukset
ovat vähentyneet
huomattavasti koro
seurauksena.
Kokoukset on osak
korvattu
videotapaamisin.
Kursseja on peruttu
seurakuntien
järjestämiä tilaisuuk
on peruttu.

Yhteistyömuodot: asiakastapaamiset,
avustukset juhla-aterioita varten,
leiritoiminta, Lucia-neidon vierailu,
joululeivonnaiset, liikuntavammaisille
tarkoitetut kulkuvälineet, harjoittelujaksot ja
oppisopimukset, jumalanpalvelukset,
hartaushetket, keskustelut
diakoniatyöntekijän kanssa,
muistotilaisuudet.
Tapahtumia ja muita vastaavia koskeva
informointi
Keskisellä Pohjanmaalla on kaksi yksikköä Kårkullan isompien
kunnostettu, niin että niissä on nykyään
kiinteistöinvestointi
lääkehuoltotilat.
toteuttaminen on
laitettu jäihin
Pohjanmaalle tarvitaan välittömästi uusi
odottamaan Kårkul
erityisasumisyksikkö, jotta pystytään
tulevaisuuden
vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin
selkiytymistä tuleva
(listalla on 15 mahdollista asiakasta).
sote-uudistuksessa
Erityisasumispaikkojen lisäksi tarvitaan
myös ryhmäasumispaikkoja.
Länsi-Uudellamaalla useimmat yksiköt on
peruskorjattu, kaikki yksiköt eivät
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia
asiakkaiden tarpeisiin nähden (esim.
seniorit).
Suunnitelmat Näsin ryhmäasumisyksikön
muuttamiseksi Itä-Uudellamaalla on
käynnistetty. Kunnostustarpeiden läpikäynti
Barnens By -yhdistyksen kanssa, esitetty
toive uudesta asumisyksiköstä. KeskiUudellamaalla suljettiin yksi yksikkö, koska
se ei soveltunut käyttöön eikä sen ylläpito
ollut taloudellisesti kestävää.
Turunmaalla
tarve järjestellä palveluyksiköitä uudelleen,
jotta pystytään paremmin vastaamaan
palvelutarpeisiin.
Uudellamaalla
on pula erityisasumispaikoista. Tarvitaan
uusi erityisasumisyksikkö lapsille, joilla on
autismin kirjo ja neuropsykologisia oireita.
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Itä-Uudellamaalla on pulaa myös
lyhytaikaisen hoidon paikoista.

Asumispalveluasiakkaiden lukumäärä 2020

Ryhmäasuminen
Ikäryhmät

Alue

Asumispalveluasiakkaiden
Muualle
Kuolleet
lukumäärä 2020
siirtyneet
vuoden aikana
(yhteensä vuoden aikana) vuoden aikana

Asiakasmäärä
31.12.

Uusimaa
7–17-vuotiaat

Turunmaa
Pohjanmaa

18–45-vuotiaat

46–64-vuotiaat

Yli 65-vuotiaat

Uusimaa

0
75

0
5

Turunmaa

25

8

Pohjanmaa

56

2

156

15

0

116

Uusimaa

63

1

1

61

Turunmaa

23

Pohjanmaa

48

1

2

45

134

2

5

106

Uusimaa

41

1

2

39

Turunmaa

32

Pohjanmaa

33

1

2

30

106

2

5

69

396

19

10

291

Ryhmäasuminen, yht.

0

0
70
46

2

1

Oma asunto
Ikäryhmät

Alue

Asumispalveluasiakkaiden
Muualle
Kuolleet
lukumäärä 2020
siirtyneet
vuoden aikana
(yhteensä vuoden aikana) vuoden aikana

Asiakasmäärä
31.12.

Uusimaa
7–17-vuotiaat

Turunmaa
Pohjanmaa

18–45-vuotiaat

46–64-vuotiaat

Uusimaa

0
36

Turunmaa

11

Pohjanmaa

58

1

105

1

Uusimaa

26

2

Turunmaa

13

2

Pohjanmaa

22
61

Uusimaa

0

0

0
36
59

0

95
24
21

4

0

45

14
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Yli 65-vuotiaat

Turunmaa

2

Pohjanmaa

4

1

20

1

0

17

186

6

0

157

Asuminen omassa
asunnossa, yht.

3

Tuettu asuminen
Ikäryhmät

Asumispalveluasiakkaiden
Muualle
Kuolleet
lukumäärä 2020
siirtyneet
vuoden aikana
(yhteensä vuoden aikana) vuoden aikana

Alue

Asiakasmäärä
31.12.

Uusimaa
Turunmaa

7–17-vuotiaat

Pohjanmaa

18–45-vuotiaat

46–64-vuotiaat

Uusimaa

0
33

0
8

Turunmaa

13

4

Pohjanmaa

16

1

62

13

Uusimaa

20

10

Turunmaa

5

2

Pohjanmaa

2

0

0
25
15

0

40
10
2

27

12

Uusimaa

3

2

Turunmaa

4

2

7

4

0

1

Tuettu asuminen, yht.

96

29

0

53

Asumispalvelut
yhteensä

678

54

10

501

Yli 65-vuotiaat

0

12
1

Pohjanmaa

Lyhytaikaista hoitoa saaneet asiakkaat 2020
Lyhytaikaisessa hoidossa ryhmäasumisessa

Ikäryhmät

0–6-vuotiaat

Alue

Lyhytaikaisessa hoidossa perheasumisessa

Lyhytaikaista
hoitoa saaneet
asiakkaat 2019

Uusimaa

1

Turunmaa

0

Pohjanmaa

6

Ikäryhmät

0–6-vuotiaat

Alue

Uusimaa

0

Turunmaa

0

Pohjanmaa

0

7

7–17-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa

10
12
60
82

Lyhytaikaista
hoitoa saaneet
asiakkaat 2019

0

7–17-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa
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18–45-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa

14
6
56
76

46–64-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa

3
3
1
7

Uusimaa
Turunmaa

1
11

Pohjanmaa

0
12

Yli 65-vuotiaat

Yhteensä

184

18–45-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa

0
0
0
0

46–64-vuotiaat

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa

0
0
0
0

Uusimaa
Turunmaa

0
0

Pohjanmaa

0
0

Yli 65-vuotiaat

Yhteensä

0

6.4.2 OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Elämään orientoiva ja työelämään tutustuttava toiminta (EO ja TET)
Toiminnanjohtaja, aluepäälliköt

Tavoitteet

Käytännön toteutus Mittarit

Palvelujen tarjonta
ja volyymi on
vakaa tai lisääntyy.

Avoin proaktiivinen
viestintä ja yhteinen
suunnittelu
jäsenkuntien ja
muiden
yhteistyökumppaneid
en kanssa

Palveluja ja
tuotteita on
kehitetty yhteistyön
ja pilotoinnin kautta
laatusuositusten ja
kansallisten
suuntaviivojen
mukaisesti.

Budjetoidut ja
toteutuneet kuntien
maksuosuudet
sekä vertailu
edellisvuosiin

Asiantuntija- ja
Uudet ict-ratkaisut,
kehityskeskus EUC:n palvelut ja
ja aluepäälliköiden
pilotoinnit
väliset yhteiset
tapaamiset

Miten tavoite on
saavutettu
vu
os
i
2
0
2
0
2
0
1
9

Talo
usar
vio

Tilin
päät
ös

%

11 7
18 9
50

10 1
74 0
63

87

11 4
37 5
50

11 4
43 9
66

100

Yhteisiä kokouksia on
järjestetty Teamsin
välityksellä.
Asiakkaat ovat saaneet
lisätietoa digitaalisten
palvelujen käyttämisestä.

Perustelut sille, miksi
tavoitetta ei ole
saavutettu
Pandemia oli suurin syy
negatiiviseen tulokseen.
Kotipäivien määrän kasvu
sekä osallistuminen
Kårkullan ulkopuolisiin
koulutuksiin ovat laskeneet
suoritteiden määrää.
Päivätoiminnan yksiköt
olivat keväällä kokonaan tai
osittain suljettuina. Niille
asiakkaille, joilla on
asumispaikka Kårkullassa,
järjestettiin päivätoimintaa
asumisyksikössä, kun taas
muita asiakkaita varten
järjestettiin yksilöllisesti
sopeutettua päivätoimintaa
henkilöstöresurssien
mahdollistamissa puitteissa.
Useat asiakkaat ovat olleet
jaksoittain vapaalla
pandemian takia.
Vallitsevassa tilanteessa on
ollut vaikea toteuttaa uusia
ratkaisuja ja pilotointeja.

Yksilöllisissä ratkaisuissa,
työryhmissä ja
asumisyksiköiden
päivätoiminnassa on

Kårkulla samkommun/ Toimintakertomus 2020 - hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 10.6.2021

33

noudatettu
pandemiaryhmän ohjeita.
Keski-Pohjanmaa: Intekin
uuden kiinteistön ictratkaisut on modernisoitu.
Alueellisesti pedagoginen
ohjaaja on yhteistyössä
yksikön henkilöstön kanssa
toteuttanut päivätoiminnan
sisältöön liittyviä hankkeita.
Laatusuositukset ovat arjen
työkalu toiminnan
suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Asiakkaiden
tarpeet ja toiveet
on kartoitettu
yhdessä
asiakkaiden,
heidän omaistensa
ja kuntien kanssa.

Kausikeskustelut ja
yksilöllinen
suunnitelma

Keskusteluja on
käyty ja
suunnitelmia
ajantasaistettu.

Tavoite on saavutettu
osittain. Päivätoiminnan
asiakkailla on yksilölliset
suunnitelmat. Yksilöllisiä
suunnitelmia on päivitetty ja
kausikeskusteluja on käyty
mahdollisuuksien mukaan.

Tarjolla on
palveluja ja
toimintaa, joille on
kysyntää.

Tarpeiden
selvittäminen
yhdessä kuntien
kanssa

Miten olemme
vastanneet
erityistarpeisiin?

Toimintaa on järjestelty
Kehittämistyö on osittain
uudelleen, jotta ohjeistusta
ollut jäissä koronan takia.
pystyttiin noudattamaan
pandemian aikana ja
samalla ottamaan huomioon
asukkaiden yksilölliset
tarpeet. On tarjottu
vaihtoehtoja niille, jotka
eivät ole tulleet
päiväyksiköihin. Asiakkaisiin
on pidetty yhteyttä
puhelimitse ja järjestämällä
toimintaa Kårkullan
suuntaviivojen mukaisesti.
Asumisyksiköiden
päivätoiminnassa on
noudatettu
pandemiaryhmän ohjeita.

Kuntayhtymän
Henkilökeskeinen
arvopohja ja
työtapa
strategia ovat
tunnettuja sekä
organisaation sisäettä ulkopuolella, ja
ne ovat
luonnollinen osa
toimintaa.

Laadunmittaus
Yksilölliset
viikkoaikataulut

Laadunmittauksia on
toteutettu, mutta vastauksia
saatiin edellisvuosia
vähemmän.

Kuntayhtymä on
ympäristöystävällin
en organisaatio.

Kuntayhtymän
ympäristöstrategia
n implementointi on
saatettu voimaan
kaikkialla
kuntayhtymässä.

Kuntayhtymän
ympäristöstrategiaa
toteutetaan kaikkialla
kuntayhtymässä.

Kausikeskusteluja on ollut
vaikea toteuttaa koronan
takia, koska toiminta on ollut
hajautettuna useampaan
yksikköön. Henkilöstö on
ollut sijoitettuna useampaan
asumisyksikköön.

Päivätoiminnan henkilöstö
on ollut sijoitettuna
asumisyksiköihin, mistä
johtuen laadunmittauksia on
ollut vaikeampi toteuttaa.

Yksilöllisiä viikkoaikatauluja
on laadittu asiakkaiden
tarpeiden ja toiveiden
pohjalta yhteistyössä
pedagogisten ohjaajien
kanssa.

Kaikkia päivätoiminnan
asiakkaille tarkoitettuja
kursseja ei ole voitu
järjestää koronarajoitusten
takia.

Ympäristöstrategia on
implementoitu ja aktiivinen
ympäristöajattelu leimaa
koko toimintaa:
- Jätteiden lajittelu
- Ostojen keskittäminen,
kuljetusten väheneminen
- Videokokoukset,
matkakulut pienenevät
- Useimmissa yksiköissä on

Koronan takia yksikössä on
jouduttu käyttämään
aikaisempaa enemmän
kemikaaleja,
desinfiointiainetta ja muita
siivousaineita, koska tilojen
siivousta on tehostettu ja
desinfiointia on lisätty. On
alettu käyttää maskeja ja
suojahanskojen käyttö on
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ympäristöstä vastaava
henkilö
– Materiaalien kierrätys
- Uudet hankinnat tehdään
harkiten
Henkilöstöllä on
erityisosaamista
omalla alallaan.

Henkilöstö saa
jatkuvaa
täydennyskoulutusta
tarpeiden mukaan.

Täydennyskoulutus Täydennyskoulutusta on
toteutettu
järjestetty hyvin rajallisesti,
esimerkiksi pakollista
lääkehoitoon liittyvää
täydennyskoulutusta on
järjestetty. Osa sisäisestä
täydennyskoulutuksesta on
voitu järjestää virtuaalisesti.
Henkilöstökokouksia on
pidetty videokokouksina.

Yksiköt tarjoavat
moniammatillista
osaamista.

Yksiköissä on useita
eri ammattiryhmiä.

Uudet
ammattinimikkeet

Uusia ammattinimikkeitä ei
ole ollut. Yksiköissä on eri
ammattiryhmiä. Useissa
yksiköissä on otettu
käyttöön ammattiohjaajan
työtehtävä.

Henkilöstö viihtyy
työpaikallaan.

Ymmärrettävät,
käsiteltävät ja
mielekkäät
työtehtävät. Avoin
työilmapiiri, jossa on
selkeät suuntaviivat.

Laadunmittaus
suoritettu

Laadunmittaus suoritettu
Henkilöstö on joustanut
paljon, vuosi on ollut raskas
ja haastava koronan takia,
osa henkilöstöstä on
työskennellyt toisessa
yksikössä. Pyrkimys
avoimeen
vuorokeskusteluun ja
osallisuuteen järjestämällä
säännöllisiä kokouksia eri
toimipisteissä.
Henkilöstökokouksia on
pidetty Teamsin välityksellä.

lisääntynyt tuntuvasti.
Organisaatiossa käytetään
paljon paperisia asiakirjoja
sähköisten järjestelmien
sijasta.
Pandemian seurauksena
kuntayhtymän taloudellinen
tilanne on tiukentunut, mikä
on johtanut siihen, että
useita täydennyskoulutuksia
on peruttu ja lykätty
myöhempään ajankohtaan.
Tavoitteena on ollut
välttämättömän
täydennyskoulutuksen
tarjoaminen. Osaa
viranomaisten vaatimista
täydennyskoulutuksista ei
ole voitu järjestää,
koulutuksen tarjoaja ei
järjestä kursseja.
Suunnittelupäiviä ei ole
pidetty.

Henkilöstön
sairauspoissaolot ovat olleet
haasteellisia, sillä työntekijät
työskentelevät hyvin
hajautetusti eri yksiköissä
alueilla.
Korona on aiheuttanut
huolta ja turhautumista
henkilöstössä.
Osa työntekijöistä, sijaisista
ja yksikköpäälliköistä
suhtautuu keskitettyyn
työvuorojen suunnitteluun
(Numeron) kielteisesti.
Tämä johtuu siitä, että
työvuorolistojen laatimiseen
käytettävä työaika on
lisääntynyt valtavasti.
Yleisesti koetaan, että
yleiskuva käytettävissä
olevista resursseista on
huonontunut.

Kårkulla samkommun/ Toimintakertomus 2020 - hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 10.6.2021

35

Yhteistyö
kansallisten ja
paikallisten
toimijoiden kanssa

Osallistuminen
kokouksiin muiden
organisaatioiden ja
yhdistysten kanssa

Kiinteistöjä
korjataan ja
rakennetaan, niin
että ne vastaavat
tarpeita ja
vallitsevia
standardeja.

Nykyisten
kiinteistöjen
tarkoituksenmukaisu
utta kartoitetaan ja
uusia kiinteistöjä
suunnitellaan ja
rakennetaan.

Millaista yhteistyötä Koulujen kanssa tehtävä
meillä on?
yhteistyö harjoittelujaksojen
ja oppisopimuskoulutusten
muodossa.
Yhteistyökumppanit:
kaupungit, kunnat,
aikuiskoulutuskeskukset,
kansalaisopistot
(kurssitoiminta), yritykset
(alihankinta ja työtehtävien
ulkoistaminen), kirjastot,
seurakunnat, yhdistykset ja
etujärjestöt.
Tarpeet selvitetty,
Turunmaa: Paraisilla
hankkeita
sijaitseva Mocca tarvitsee
suunniteltu ja
tarkoituksenmukaisemmat
toteutettu
tilat.

Yhteistyötä on ollut
vähemmän koronan takia.

Pohjanmaa:
Kristiinankaupunkiin valmistui
päivätoiminnan
uudisrakennus, joka otettiin
käyttöön elokuussa 2020.
Vaasaan ja Molpeen tarvitaan
uudet tilat päivätoimintaa
varten.
Intekin uusi kiinteistö valmistui
Pietarsaareen joulukuussa
2020.Vuokrasopimus
solmitaan Ebba Fastigheter yhtiön kanssa. Pännäisten
päivätoiminnan tilat eivät ole
tarkoituksenmukaiset eivätkä
riittävän tilavat, minkä lisäksi
ne ovat huonossa kunnossa.
Tarvitaan uusi kiinteistö.

Kårkullan isompien
kiinteistöinvestointien
toteuttaminen on laitettu
jäihin odottamaan Kårkullan
tulevaisuuden selkiytymistä
tulevassa soteuudistuksessa.

Uusimaa: Helsingissä
sijaitseva Treklangen-yksikkö
on muuttanut uusiin tiloihin
vuonna 2020.
Porvooseen suunnitellaan
uudisrakennusta. Uusia tiloja
tarvitaan kipeästi. Utterbäckin
tilojen kunnostustarve on
suuri. Länsi-Uudellamaalla
toiminta järjestetään
vuokratiloissa, jotka ovat
tarkoituksenmukaiset.
Osallisuutta ja työllistymistä edistävään toimintaan osallistuneet asiakkaat 2020

Ikäryhmät

Alue

Osallisuutta ja
työllistymistä
edistävään
toimintaan
osallistuneet
asiakkaat 2020

Ulkoistettuun
työtoimintaan
Palkkatyössä
osallistuneet asiakkaat käyvät asiakkaat,
2020 (kokonaan tai
jotka ovat
osittain)
työllistyneet
(kokonaisasiakasmäärän
tukitoimin
mukaan)

Muualle
siirtyneet
vuoden
aikana

Asiakasmäärä
31.12.

Uusimaa
Turunmaa
0–6vuotiaat

Pohjanmaa
Asiantuntijaja
kehityskeskus
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EUC
yhteensä

7–17vuotiaat

0
Uusimaa
Turunmaa

3

Pohjanmaa
Asiantuntijaja
kehityskeskus
EUC

3

yhteensä

18–45vuotiaat

0

0
3

1

2

0

0

1

5

Uusimaa
Turunmaa

148
41

23
5

11
2

2
3

169

Pohjanmaa
Asiantuntijaja
kehityskeskus
EUC

231

41

6

4

229

1

8

10

406

2

83

2
7

99

4

11

15

193

4
3
3

4

9
429

69

Uusimaa

74

11

Turunmaa
Pohjanmaa
Asiantuntijaja
kehityskeskus
EUC

41
105

yhteensä

Yli 65vuotiaat

0

6

yhteensä

46–64vuotiaat

0

Uusimaa
Turunmaa
Pohjanmaa
Asiantuntijaja
kehityskeskus
EUC

19

1
3

9

15
235

20

8
7
10

1

4

7

3

3

yhteensä

28

1

0

10

14

Päivätoiminta yhteensä

698

90

23

36

618

Taloudellinen tulos
Asumistoiminta,
osallisuutta ja työllistymistä
edistävä toiminta

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

Toimintatuotot

48 728 364

52 624 170

-3 895 806

48 794 145

Toimintakulut

-43 297 359

-45 183 220

1 885 861

-42 568 466

5 431 005

7 440 950

-2 009 945

6 225 679

-120

0

-845 005

-960 410

Nettokulut
Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset

-51

-120
115 405
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Tulos

Suoritteiden määrä
Toimintakulut, €/suorite

4 585 880

6 480 540

374 567

410 874

-36 307

109,97

6

115,59

-1 894 660

5 516 471

387 570

Perustelut vuoden 2020 talousarvion negatiivisiin poikkeamiin
Asumistoiminta
Asumistoiminnan toimintakate on 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Tulojen toteuma oli 94,7 % (2,1
miljoonaa euroa budjetoitua heikompi), kun taas kustannusten toteuma oli 98,1 % (säästöä 600 000 euroa
budjetoitua enemmän).
Henkilöstökulut noudattavat kokonaisuutena talousarviota, mutta säästöjä ei ole saatu. Tämä johtuu siitä, että
monet asiakkaat ovat osallistuneet päivätoimintaan asumisyksiköissä suuren osan vuotta. Mahdollisuuksien
mukaan työtehtäviä on jätetty julistamatta haettaviksi, mutta asumisyksiköt ovat kustantaneet päivätoiminnan
henkilöstön työaikakorvaukset, kun päivätoiminnan henkilöstö on ollut sijoitettuna asumisyksiköihin. Siirtyminen
yötöiden nukkumisvuoroista valvomisvuoroihin on myös lisännyt kustannuksia useassa yksikössä. Vuoden aikana
on säästetty kesälomasijaisten palkkakustannuksissa, kun taas sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkkakustannukset
ja työajankorvaukset ovat ylittäneet talousarvion.
Palvelujen ostot ovat 360 000 euroa ja vuokrat 240 000 euroa budjetoitua paremmat.
Kuntayhtymän hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta joulukuussa 2019 kuntayhtymän hallitus päätti 19.12.2019
§:ssä 166 asumisluokkien 1 ja 2 maksujen laskemisesta 30 prosentilla vuodeksi 2020. Tämä merkitsi tulojen
vähenemistä noin 250 000 eurolla.
Koronapandemia vaikutti vuoden aikana asumistoiminnan tuloihin kielteisesti.
Rajoitukset ovat rajanneet muuttamista asumispaikoille joinakin ajanjaksoina vuoden aikana. Lyhytaikaispuoli oli
suljettuna 18.3.–31.5.2020, tarjolla oli pelkästään yksilöllisiä ratkaisuja ja kriisihoitoa, mutta pääsääntöisesti ei
yöpymisiä.
Lyhytaikaisella asumisella oli kaikilla alueilla suunniteltua vähemmän suoritteita. Kuolemantapaukset, muutot,
alempien luokkien asiakkaiden muutot sekä vaikeus täyttää tyhjiä asumispaikkoja joillakin alueilla heijastuivat
vuoden aikana toimintaan. Erityisesti uusien asumispaikkojen täyttämisessä oli haasteita.
Helsingin Elontielle avattiin 8-paikkainen asumisyksikkö tammikuussa 2020 ja Porvoon Björnbackenin 12paikkainen yksikkö avattiin kesäkuussa 2020. Helsingin Pariisinkujan 3-paikkainen yksikkö suljettiin
marraskuussa 2020.

Pohjanmaalla oli kolme asumispaikkaa vapaana 31.12.2020.
Turunmaalla oli kuusi asumispaikkaa vapaana 31.12.2020.
Uudellamaalla oli 11 asumispaikkaa vapaana 31.12.2020. Enimmillään Uudellamaalla oli 15 paikkaa vapaana
keväällä 2020.
Elämään orientoiva ja työllistymistä edistävä toiminta (EO/TET)
Päivätoiminnan toimintakate oli noin 500 000 euroa budjetoitua heikompi. Tulojen toteuma oli 85,8 % (1,8
miljoonaa euroa budjetoitua heikompi), kun taas kustannusten toteuma oli 89,6 % (säästöä 1,3 euroa budjetoitua
enemmän).
Henkilöstökuluissa on saatu 380 000 euroa säästöä talousarvioon verrattuna (95,3 % budjetoidusta). Vaikka
päivätoiminta oli suljettu suuren osan keväästä 2020, ei säästöä juurikaan ole saatu, mikä johtuu siitä, että monet
asiakkaat ovat osallistuneet päivätoimintaan asumisyksiköissä suuren osan vuotta ja päivätoiminnan henkilöstö
on ollut ulkoistettuna asumisyksiköihin. Mahdollisuuksien mukaan työtehtäviä on jätetty julistamatta haettaviksi.
Vuoden aikana on säästetty lomasijaisten palkkakuluissa (50 000 euroa budjetoitua vähemmän ja 80 000 euroa
vähemmän kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä).
Palvelujen ostot olivat 370 000 euroa budjetoitua pienemmät, kun taas materiaaleihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin
käytettiin 100 000 euroa budjetoitua vähemmän. Asiakkaiden työkorvauksiin käytettiin 140 000 euroa budjetoitua
vähemmän, ja vuokriin kului 280 000 euroa budjetoitua vähemmän.
Pandemia oli suurin syy negatiiviseen tulokseen. Kotipäivien määrän kasvu sekä osallistuminen Kårkullan
ulkopuolisiin koulutuksiin ovat laskeneet suoritteiden määrää. Päivätoiminnan yksiköt olivat keväällä kokonaan tai
osittain suljettuina. Niille asiakkaille, joilla on asumispaikka Kårkullassa, järjestettiin päivätoimintaa
asumisyksikössä, kun taas muita asiakkaita varten järjestettiin yksilöllisesti sopeutettua päivätoimintaa
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henkilöstöresurssien mahdollistamissa puitteissa. Useat asiakkaat ovat olleet jaksoittain vapaalla pandemian
takia.

6.5

Neuvolatoiminta
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Neuvonta, tuki ja tiedotus
Aluepäälliköt

Tavoitteet

Käytännön toteutus

Mittarit

Palvelujen tarjonta ja
volyymi on vakaa tai
lisääntyy.

Avoin proaktiivinen
viestintä ja yhteinen
suunnittelu jäsenkuntien
ja muiden
yhteistyökumppaneiden
kanssa

Budjetoidut ja
toteutuneet kuntien
maksuosuudet ja
vertailu
edellisvuosiin

Palveluja ja tuotteita Asiantuntija- ja
kehitetään yhteistyön kehityskeskus EUC:n ja
ja pilotoinnin kautta.
aluepäälliköiden väliset
yhteiset tapaamiset

Kehittyneet
palvelut ja
pilotoinnit

Miten tavoite on saavutettu

Talousarvio Tilinpäätös %
2
0
2
0 1 017 170
711 872
70
2
0
1
9 943 720
865 305
92

Alueellisista asiantuntijatiimeistä tulee
osa Asiantuntija- ja kehityskeskus
EUC:ta 1.1.2021 alkaen.

Perustelut sille,
miksi tavoitetta ei
ole saavutettu
Budjetoituja tavoitteita
ei ole saavutettu
koronapandemian
takia.

Käynnit kouluihin ja
päiväkoteihin peruttiin.
Rekrytointivaikeuksia.

Tulojen vähenemisen
myötä kaikkiin
vapaisiin työtehtäviin
ei palkattu työntekijää.
Psykologipalveluja on
myös supistettu, kun
Länsi-Uudenmaan ja
Turunmaan kunnat
eivät enää osta
palveluja samassa
laajuudessa kuin
aiemmin.
Suunnitelman
toteuttaminen
lykkääntyi vuoteen
2022.

Laadittiin uusi tuotepaketti ja
kuntoutussuunnitelma (perus ja laaja).
Lääkärinvastaanotoista on keskusteltu
ja niitä on kehitetty alueilla.
Täytäntöönpanosuunnitelman pilotointi
aloitettiin Turunmaalla.
Asiakkaiden tarpeet
ja toiveet on
kartoitettu yhdessä
asiakkaiden, heidän
omaistensa ja
kuntien kanssa.

Yksilöllinen suunnitelma Kaikilla asiakkailla
on ajantasainen
suunnitelma

Kaikilla asiakkailla on yksilöllinen
Vuonna 2020
suunnitelma, mutta kaikkia suunnitelmia useimmat yksilö- ja
ei ole päivitetty.
verkostotapaamiset
järjestettiin sähköisest
Teamsin avulla.
Suunnitelmanmukaisia
päivityksiä ei pystytty
toteuttamaan koronan
takia. Osa omaisista ja
asiakkaista ei ole
voinut olla fyysisesti
läsnä
yksilötapaamisissa / ei
ole halunnut osallistua
etänä / ei ole voinut
osallistua, koska
käytettävissä ei ole
ollut oikeaa
tekniikkaa.
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Tarjolla on palveluja
ja toimintaa, joille on
kysyntää.

Tarpeiden selvittäminen Miten olemme
yhdessä kuntien kanssa vastanneet
erityistarpeisiin?

Jatkuvaa vuoropuhelua kuntien
edustajien kanssa
Neuvolatoiminnassa on vastattu
tukikeskustelujen ja kriisituen
lisääntyneeseen tarpeeseen, joka on
aiheutunut pandemiatilanteesta.

Kunnat ovat peräänkuuluttaneet Nepsyvalmennusta.

Pandemia on
vaikuttanut
kuntayhtymän
mahdollisuuksiin
vastata
erityistarpeisiin.

Muuttoon
valmistautumisen
palvelupaketti puuttuu.

Kuntayhtymällä ei ole
Nepsy-valmentajaa.
Pohjanmaalla on käynnistetty
konsultoivien psykiatrien kanssa tehtävä
yhteistyö.
Neuvolatoiminnasta on tehty selvitys
yhteistyössä Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.
Kuntayhtymän
arvopohja ja
strategia ovat
tunnettuja sekä
organisaation sisäettä ulkopuolella, ja
ne ovat luonnollinen
osa toimintaa.

Laadunmittaukset

Suunnitelmanmukaisia laadunmittauksia
on tehty henkilöstön, omaisten ja
asiakkaiden näkökulmasta.
Asiakkaiden kanssa on käyty
säännönmukaisia verkosto/kausikeskusteluja.

Arvopohjan ja
yleisluontoisten
strategioiden läpikäynti
kuntakierroksilla.

Kuntayhtymä on
Kuntayhtymän
ympäristöystävällinen ympäristöstrategiaa
organisaatio.
toteutetaan kaikkialla
kuntayhtymässä.

Henkilöstöllä on
erityisosaamista
omalla alallaan.

Toteutetut
mittaukset

Aluepäälliköt ja sosiaalikuraattorit ovat
tehneet kuntakierroksia alueillaan helmimaaliskuussa 2020.
Suurempia alueellisia infotapaamisia on
pidetty yhdessä kuntien kanssa
toukokuussa 2020.
Kuntayhtymän
Ympäristöstrategia on implementoitu ja
ympäristöstrategian ympäristöajattelu on osa arkea
implementointi on
(jätteiden lajittelu, Teams-tapaamiset =
saatettu voimaan
työmatkat vähenevät). Videokokouksia
kaikkialla
on pidetty runsaasti 2020 aikana, mikä
kuntayhtymässä.
on vähentänyt huomattavasti
matkustamista.
Ympäristönäkökulmat huomioidaan
tavaroiden ja palvelujen hankinnassa,
kuljetuksissa ja työ- ja virkamatkoissa.

Henkilöstö saa jatkuvaa Täydennyskoulutus Erityisneuvoloiden koko henkilöstö on
täydennyskoulutusta
toteutettu
osallistunut johonkin
tarpeiden mukaan
täydennyskoulutukseen vuoden aikana.
Koulutukset järjestettiin pääasiassa
sähköisesti.

Organisaatiossa
käytetään paljon
paperisia asiakirjoja
sähköisten
järjestelmien sijasta.

Kemikaalien käyttö on
lisääntynyt
huomattavasti, samoin
on ryhdytty
käyttämään
kasvomaskeja.
Henkilöstön ulkoisia
täydennyskoulutuksia
ei ole toteutettu siinä
laajuudessa kuin olisi
ollut tarvetta.
Pandemia on
vaikuttanut
kuntayhtymän
mahdollisuuksiin
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tarjota
täydennyskoulutusta
henkilöstölleen.

Henkilöstö viihtyy
työpaikallaan.

Yhteistyö
kansallisten ja
paikallisten
toimijoiden kanssa
Kiinteistöjä korjataan
ja rakennetaan, niin
että ne vastaavat
tarpeita ja vallitsevia
standardeja.

Ymmärrettävät,
käsiteltävät ja
mielekkäät työtehtävät.
Avoin työilmapiiri, jossa
on selkeät suuntaviivat.

Osallistuminen
kokouksiin muiden
organisaatioiden ja
yhdistysten kanssa
Nykyisten kiinteistöjen
tarkoituksenmukaisuutta
kartoitetaan ja uusia
kiinteistöjä
suunnitellaan ja
rakennetaan.

Laadunmittaus
suoritettu

Laadunmittaus suoritettu
- Työmäärä on suuri eivätkä työtehtävät
ole ymmärrettäviä ja käsiteltäviä.
- Hyvä työilmapiiri ja tuki alueellisella
tasolla.
- Henkilöstötapaamisia,
suunnittelupäiviä ja kehityskeskusteluja
järjestetään säännöllisesti.

- Pohjanmaalla sekä
Keski-Uudellamaalla
puuttui aluepäällikkö
suuren osan
vuodesta, ja sillä oli
kokonaisuutena
vaikutus henkilöstöön
ja toimintaan.
- Työn kuormittavuus
on suurta.
- Kuntayhtymän
korkeimman johdon
turbulenssi on
vaikuttanut
henkilöstöön.
Yhteistyötä on ollut
vähemmän koronan
takia.

Millaista yhteistyötä Yhteistyö koulujen, päiväkotien,
meillä on?
oppilaitosten, etujärjestöjen ja muiden
palvelutuottajien kanssa.
Tarpeet selvitetty,
hankkeita
suunniteltu ja
toteutettu

Kaikki sisäiset ja
ulkoiset koulutukset
on järjestetty
sähköisinä.
Asiantuntija- ja
kehityskeskus EUC:n
ja alueiden välisen
yhteistyön pitäisi
vahvistua, tulisi löytää
yhteinen linja. Asia on
nostettu esiin
yhteistyöelimessä.

Turunmaa: Erityisneuvolan
Uusien tilojen
vuokrasopimus on irtisanottu. Muutto
hankinta keskeytettiin
Kirjalaan/EUC:hen vuoden 2021 alussa. Itä-Uudellamaalla
korkeiden
Pohjanmaa: Erityisneuvoloilla ei ole
vuokrakulujen takia.
tarvetta toisille tiloille juuri nyt.
Uusimaa:
Itä-Uudellemaalle suunniteltiin vuodeksi
2021 uudet yhteiset tilat EO- ja TETtoimintaa varten sekä väliaikainen
asumispalveluyksikkö ja asiantuntijatiimi
(erityisneuvola).

Taloudellinen tulos
Neuvolatoiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut
Nettokulut
Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset
Tulos

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

711 918

1 017 340

-305 422

866 151

-1 555 453

-2 018 070

462 617

-1 687 426

-843 535

-1 000 730

157 195

-821 275

-16

0

-27 374

-21 740

-870 926

-1 022 470

0

-16
-5 634

-21 168

151 544

-842 442
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Suoritteiden määrä

15 138

29 151

-14 013

Toimintakulut, €/suorite

102,75

69,23

34

19 711

Perustelut vuoden 2020 talousarvion negatiivisiin poikkeamiin
Ei negatiivisia poikkeamia. Henkilöstökuluissa on tehty säästöä tuottojen vähentyessä.

6.6 Kiinteistöhuolto
Palvelut:
Tilivelvolliset:

Kiinteistöhuolto, rakennusten peruskorjaukset, uudisrakennusten suunnittelu ja toteutus
Kiinteistöpäällikkö

Käytännön
toteutus

Mittarit

Uusien yksiköiden
rakentaminen
toiminta-alueelle
hyväksytyn
investointisuunnitelma
n mukaisesti:
Tutkimus-, kuntoutusja kriisihoitoyksikkö,
Kristiinankaupungin
työkeskus
Kuntayhtymä
käynnistää Kårkullan
hoitokotialueen
uudelleenkehittämisen
.

Rakennusurakat

Rakennukset otettu käyttöön

Kiinteistöhallinnan
muutokset

Hallintoa
vahvistetaan
Turunmaalla
palkkaamalla
tekninen
isännöitsijä
Kiinteistöjen
siirtäminen

Tavoitteet

Suunnittelu
aloitettu toiminnan
priorisoinnin ja
tilausten pohjalta.

Konsernirakennetta
muutetaan, niin että
koko kiinteistömassa
siirretään Kårkullan
kuntayhtymään ja
Kårkulla Fastighets
Ab:n toiminta laitetaan
lepäämään.
Kuntayhtymä on
Kuntayhtymän
ympäristöystävällinen ympäristöstrategia
organisaatio.
a toteutetaan
kaikkialla
kuntayhtymässä.
Rakennusten arvo
Kiinteistöhuoltoa
pysyy ennallaan tai
priorisoidaan
nousee.
mahdollisimman
tehokkaasti siihen
varatulla
määrärahalla.

Miten tavoite on
saavutettu

Rakennukset
valmiina ja
luovutettuina
käyttöön.
Kriisi-, tutkimus- ja
kuntoutusyksikkö
03/2020
Kristiinankaupungi
n työkeskus
09/2020
Luettelo
Hoitokotialueen
kiinteistöomaisuudesta/toimipisteist kehittäminen on
ä
pysähtynyt KURrakennuksen
valmistuttua.

Perustelut sille,
miksi tavoitetta
ei ole
saavutettu

Kehittymisen
jatkuminen
edellyttää
käyttötaloutta
rasittavien
rakennusten
purkamista.
Purkamista on
lykätty
myöhemmäksi
koronapandemia
n takia.
Tehtävän
palkkataso ei ole
kilpailukykyinen.

Palkattu

Ei ole palkattu

Rasitetodistukset

Kårkulla
Fastighets Ab:n
kaikki kiinteistöt,
ml. rakennukset,
siirretty kaupan
kautta Kårkullan
kuntayhtymälle

Kuntayhtymän ympäristöstrategian
implementointi on saatettu
voimaan kaikkialla
kuntayhtymässä.

Ympäristöstrategia
otetaan huomioon
kaikkialla
kiinteistöhuollossa.

Varatut määrärahat

Määrärahoja ei ole Kiinteistöhuoltoa
käytetty
on tehty
täysimääräisesti.
säästäväisesti,
koronan aikana
on tehty
ainoastaan
välttämättömiä
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huoltotoimia.

Taloudellinen tulos
Kiinteistöhuolto
Toimintatuotot

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

53 407

8 700

44 707

27 912

Toimintakulut

-1 354 256

-1 551 140

196 884

-1 257 859

Nettokulut

-1 300 848

-1 542 440

241 592

-1 229 947

-56

0

-8 360

-610

-1 309 264

-1 543 050

Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset
Tulos

-56
-7 750

-296
-5 215

233 786

-1 235 458

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

6.7 Yhteenveto kaikkien toimintamuotojen tilinpäätöksestä
Hallinto
Toimintatuotot

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

210 499

210 500

-1

51 497

Toimintakulut

-4 278 414

-4 669 520

391 106

-3 395 985

Nettokulut

-4 067 915

-4 459 020

391 105

-3 344 488

Rahoituserät

-158 834

-282 400

123 566

-72 077

Poistot ja arvonalennukset

-314 554

-217 350

-97 204

-219 795

-4 541 302

-4 958 770

417 468

-3 636 360

Tulos

Asiantuntija- ja kehityskeskus
EUC

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

Toimintatuotot

6 613 408

8 240 870

-1 627 462

8 467 544

Toimintakulut

-6 641 203

-7 572 690

931 487

-7 768 928

-27 795

668 180

-695 975

698 616

-66

0

Poistot ja arvonalennukset

-248 858

-426 000

177 142

-312 822

Tulos

-276 719

242 180

-518 899

385 691

Suoritteiden määrä

22 552

16 384

6 168

23 036

Toimintakulut, €/suorite

294,49

462,20

-168

Nettokulut
Rahoituserät

Asumistoiminta,
osallisuutta ja työllistymistä
edistävä toiminta

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

-66

Poikkeama
TA20/TP20

-103

Vuoden 2019
tilinpäätös

Toimintatuotot

48 728 364

52 624 170

Toimintakulut

-43 297 359
5 431 005
-120

0

-845 005

-960 410

115 405

-709 157

4 585 880

6 480 540

-1 894 660

5 516 471

Nettokulut
Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset
Tulos

-3 895 806

48 794 145

-45 183 220

1 885 861

-42 568 466

7 440 950

-2 009 945

6 225 679

-120
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Suoritteiden määrä
Toimintakulut, €/suorite

Neuvolatoiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut
Nettokulut
Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset

374 567

410 874

-36 307

115,59

109,97

6

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

387 570

Vuoden 2019
tilinpäätös

711 918

1 017 340

-305 422

866 151

-1 555 453

-2 018 070

462 617

-1 687 426

-843 535

-1 000 730

157 195

-821 275

-16

0

0

-16

-27 374

-21 740

-5 634

-21 168

-870 926

-1 022 470

151 544

-842 442

Suoritteiden määrä

15 138

29 151

-14 013

19 711

Toimintakulut, €/suorite

102,75

69,23

34

Tulos

Kiinteistöhuolto
Toimintatuotot

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

Poikkeama
TA20/TP20

Vuoden 2019
tilinpäätös

53 407

8 700

44 707

27 912

Toimintakulut

-1 354 256

-1 551 140

196 884

-1 257 859

Nettokulut

-1 300 848

-1 542 440

241 592

-1 229 947

-56

0

-8 360

-610

-1 309 264

-1 543 050

Rahoituserät
Poistot ja arvonalennukset
Tulos

Kuntayhtymä yhteensä

Vuoden 2020
tilinpäätös

Vuoden 2020
talousarvio

-56
-7 750
233 786

Poikkeama
TA20/TP20

-296
-5 215
-1 235 458

Vuoden 2019
tilinpäätös

Toimintatuotot

56 317 597

62 101 580

-5 783 983

58 207 249

Toimintakulut

-57 126 684

-60 994 640

3 867 956

-56 678 665

-809 088

1 106 940

-1 916 028

1 528 585

Nettokulut
Rahoituserät

-159 093

-282 400

123 307

-72 527

Poistot ja arvonalennukset

-1 444 150

-1 626 110

181 960

-1 268 156

Tulos

-2 412 331

-801 570

-1 610 761

187 902

412 256
-138,57

456 409
-133,64

-44 153

430 317
-132

Suoritteiden määrä
Toimintakulut, €/suorite

-4,93
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7

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

7.1

Investoinnit
Kuntayhtymän valtuuston 14.10.2019 hyväksymän investointitalousarvion mukaan kuntayhtymäkonsernin oli
tarkoitus tehdä yhteensä 6,4 miljoonan investoinnit vuonna 2020. Tilinpäätökseen kirjattiin investointimenoina
yhteensä 9 148 632 euroa, summasta käytettiin 5 939 608 euroa Kårkulla Fastighets Ab:n omaisuuden
ostamiseen. Suurimmat poikkeamat budjetoidun ja toteutuneen investointitalousarvion välillä johtuivat siitä, että
päätettiin luopua Paraisille suunnitellusta 1,7 miljoonan euron asumisyksiköstä, eikä Vaasaan suunnitellun uuden
900 000 euron yksikön toteuttamista päästy käynnistämään asemakaavallisista syistä. Vuoden 2020 talousarvion
toteumaa kuvaavista taulukoista käy tarkemmin ilmi investointitalousarvion toteuma, yksittäisten hankkeiden
budjetointi ja toteuma.

7.2

Kårkullan kuntayhtymän rahoitus ja talouden tunnusluvut
Rahoituslaskelma ja muut Kårkullan kuntayhtymän talouden tärkeät tunnusluvut löytyvät taulukko-osasta.
Tunnuslukujen tarkoituksena on ennen kaikkea se, että oman talouden suuntaukset näkyvät selvemmin, mutta
myös se, että vertailujen tekeminen samalla alalla toimiviin organisaatioihin helpottuu. Esimerkiksi kunnan ja
kuntayhtymän varaukseton vertailu keskenään ei ole tässä yhteydessä relevanttia.
Kuntayhtymän suunniteltiin nostavan yhteensä 6,4 miljoonan euron edestä uusia budjettilainoja vuoden 2020
investointitalousarvion rahoittamiseksi. Koska investointitalousarvio ei kaikilta osin toteutunut kuten edellä on
käynyt ilmi, kuntayhtymän ei vuoden aikana tarvinnut nostaa uusia pitkäaikaisia lainoja. Sen sijaan kuntayhtymä
otti hoidettavakseen Kårkulla Fastighets Ab:n 3,38 miljoonan euron lainavelat. Lisäksi jäljelle jäävä osuus Kårkulla
Fastighets Ab:n emoyhtiöltä ottamasta lainasta, 2 225 208,86 euroa, käytettiin osana kauppahintaa
kiinteistöyhtiön omaisuuden ostamisen yhteydessä. Kuntatodistusrahoitusta lisättiin vuoden aikana 3 miljoonaan
euroon. Kuntayhtymällä oli vuoden päättyessä 361 507 euron kassavarat, mikä vastaa 1,9 kassapäivää, ts.
kassatilanne oli vuoden 2020 päättyessä erittäin heikko.
Rahoituserien ja kustannusten nettotulos oli kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion mukaan negatiivinen,
282 400 euroa, kun taas tulos tilinpäätöksessä oli -159 093 euroa matalan korkotason ja talousarvioon verrattuna
vähäisemmän lainanoton ansiosta.

8

TASE
Liitteenä olevassa yhteenvedossa verrataan tasetta 31.12.2019 taseeseen 31.12.2020. Taulukosta ilmenevät
myös muutokset vuoteen 2019 verrattuna.
Taseen loppusumma on kasvanut 2 483 120,51 eurolla. Vastaavan puolella lisäys johtuu suurimmaksi osaksi
Kårkulla Fastighets Ab:n omaisuuden siirtämisestä emoyhtiölle. Vastattavien puolella lisäys johtuu huonosta
tuloksesta ja investointien takia kasvaneesta yhteislainakannasta.

9

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄKONSERNI
Erotuksena aikaisempiin vuosiin vuodelta 2020 ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä. Kårkullan kuntayhtymän
valtuuston 14.10.2020 §:ssä 29 tekemän päätöksen mukaan Kårkullan kuntayhtymän ja Kårkulla Fastighets Ab:n
hallitukset ja yhtiökokous valtuutettiin lakkauttamaan Kårkulla Fastighets Ab:n liiketoiminta vuodenvaihteessa
2020–2021. Kårkulla Fastighets Ab:n koko käyttöomaisuus myytiin emoyhtiölle 31.12.2020 kuntayhtymän
hallituksen 17.12.2020 §:ssä 171 ja 172 tekemien päätösten mukaisesti. Myös lainavelat siirrettiin emoyhtiölle
Kårkullan kuntayhtymälle 31.12.2020. Kårkulla Fastighets Ab:n toiminta lakkautetaan vuoden 2021 ensimmäisen
puoliskon aikana. Koska kiinteistöyhtiön jäljelle jääneellä käyttöomaisuudella ei ole olennaista merkitystä
kuntayhtymän tulokselle eikä taloudelliselle asemalle, vuodelle 2020 ei laadita konsernitilinpäätöstä. Tästä syystä
vuoden 2019 lukuja verrataan kuntayhtymän tulokseen ja tuloslaskelmaan, ei konsernin.
Paitsi että kuntayhtymä omistaa 100-prosenttisesti tytäryhtiön Kårkulla Fastighets Ab:n, se omistaa vuoden
päättyessä myös 23 % Vantaalla sijaitsevan As. Oy Vantaan Ilolantie 2:n osakekannasta.
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9.1

Kårkulla Fastighets Ab
Kårkulla Fastighets Ab on Kårkullan kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö. Yhtiön toimintaa
on kiinteistöjen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta, alueiden ostaminen, vuokraaminen ja myyminen,
alueiden rakennuttaminen ja asuntojen ja kiinteistöjen vuokraaminen. Yhtiö on rekisteröity 22.4.1987 ja sen
osakepääoma oli 336 375,85 euroa 31.12.2020. Vuoden 2020 päättyessä kiinteistöyhtiön hallituksen kokoonpano
oli seuraava:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Christer Rönnlund, puheenjohtaja Roger Eriksson
Inger Östergård
Kjell Grönqvist
Camilla Sandell
Pekka Tiusanen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 31.8.2020 asti Martin Nordman ja 1.9.2020 alkaen yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Christer Rönnlund.
Yhtiön kaikki kiinteistöt, rakennukset ja osakehuoneistot irtaimistoineen on 31.12.2020 myyty Kårkullan
kuntayhtymälle. Luettelo kuntayhtymän kaikista rakennuksista on liitteenä. Yhtiön toimintatuotot olivat 718 815
euroa vuonna 2020 (398 166 euroa 2019). Yhtiön kassatilanne oli vuoden lopussa 73 817 euroa (81 536 euroa
2019).

9.2

Vastuusitoumukset
Kårkullan kuntayhtymän valtuuston 14.10.2020 §:ssä 29 tekemän päätöksen mukaan Kårkullan kuntayhtymän ja
Kårkulla Fastighets Ab:n hallitukset ja yhtiökokous valtuutettiin lakkauttamaan Kårkulla Fastighets Ab:n
liiketoiminta vuodenvaihteessa 2020–2021. Kårkulla Fastighets Ab:n koko käyttöomaisuus myytiin emoyhtiölle
31.12.2020 kuntayhtymän hallituksen 17.12.2020 §:ssä 171 ja 172 tekemien päätösten mukaisesti. Myös
lainavelat on siirretty emoyhtiölle Kårkullan kuntayhtymälle 31.12.2020, ja täten kaikki emoyhtiön ja Kårkulla
Fastighets Ab:n väliset vastuusitoumukset ovat rauenneet. Kårkulla Fastighets Ab:n toiminta lakkautetaan vuoden
2021 ensimmäisen puoliskon aikana.
Kuntayhtymä oli 31.12.2020 vastuussa solmituista vuokrasopimuksista, joiden arvo oli 8 756 521 euroa vuoden
2020 lopussa (6 282 470 euroa vuonna 2019).
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