
KÅRKULLA SAMKOMMUN 



Kort om Kårkulla 

• Verksamheten inleddes 20.8.1960. 

• Upprätthålls av alla 33 svensk- och 
tvåspråkiga kommuner i Finland (utom 
Åland). 

• Vår primära uppgift är att ordna 
svenskspråkig omsorg och vård för personer 
med funktionsnedsättning. 

• Verksamheten har under åren expanderat 
från omsorg och vård för personer med 
utvecklingsstörning till att omfatta arbete och 
boende, familjevård, missbrukarvård och 
arbetsklinikverksamhet. 



Kort om Kårkulla 

• 42 serviceenheter och ca 100 
verksamhetsställen 

• 905 anställda (31.12.2014) 

• Ger service åt ca 1600 personer 

• Befolkningsunderlag 250 000 
personer 

• Budget 60 285 720 €  (2015) 



Vår verksamhet 

• Vi har ett 
mångprofessionellt 
specialistkunnande som 
erbjuds lokalt, regionalt 
och nationellt. 

• Kårkulla betjänar sina 
brukare enligt deras 
individuella behov. Vårt 
primära mål är att erbjuda 
förutsättningar att kunna 

bo och leva ett så bra liv 
som möjligt på egen 
hemort. 

• Vårt mål är att hitta de för 
ändamålet bäst anpassade 
lösningarna som möjliggör 
ett självständigt och 
meningsfullt liv för 
brukaren med fysisk, 
psykisk och social välfärd. 



Vårt serviceutbud 

• Boendeverksamhet 

• Dag- och arbetsverksamhet 

• Undersökning, rehabilitering 
och krisvård 

• Rådgivande verksamhet 

• Familjevård och stödjande 
verksamhet 

• Missbrukarvård 



Boendeverksamhet 

• Boende utgör en betydande del av 
Kårkullas verksamhet. Vi strävar efter 
att erbjuda hem för våra brukares 
individuella behov och stöda dem i 
deras vardag. 

• Våra boendeformer: 
– Boendeträning och korttidsvård 

– Stödboende/satellitboende 

– Lägenhetsboende 

– Gruppboende 

– Institutionsvård 



Dag- och arbetsverksamhet 

• Arbete är en viktig del av vardagen. Vi 
ger våra brukare möjlighet att delta i 
arbete med beaktande av deras egen 
utgångspunkt och eget behov. 

• Vår dag- och arbetsverksamhet: 
– Livsorienterande service  

– Arbetslivsorienterande service 
• Utlokaliserad arbetsverksamhet 

• Arbete med stöd 

• Arbete enligt socialvårdslagen 

- Arbetsklinikverksamhet 
 

 

 



ALO och LO 

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

• Livsorienterande service (LO) 
innefattar individuellt anpassad 
sysselsättning, fysiska aktiviteter 
och utvecklande upplevelser i en 
stimulerande miljö som ger 
möjlighet till sociala kontakter med 
andra. Verksamheten har sin grund 
i regelbundenhet och struktur som 
skapar en trygg miljö för interaktion 
och kommunikation. 

 



Arbetsklinikverksamhet 

• Kårkulla samkommun 
upprätthåller en tvåspråkig 
Arbetsklinik som erbjuder 
yrkesinriktade 
rehabiliteringstjänster i 
Jakobstad. 

• Vid Arbetskliniken görs 
kartläggningar och 
utredningar med tanke på 
arbetsförmåga, yrkesval 

och plan för återgång till 
arbetslivet. 

• Arbetskliniken ordnar 
också perioder av 
arbetsprövning och 
arbetsträning på olika 
arbetsplatser samt 
erbjuder 
arbetstränarservice enligt 
metoden arbete med stöd. 



Undersökning, rehabilitering och krisvård 

• Kårkulla samkommun har 
ett Expert- och 
utvecklingscenter (EUC) 
som består av ett expert-, 
utvecklings- och kliniskt 
team.  

• EUC:s arbetsteam har 
fördjupad och 
specialiserad kunskap 
gällande mångfacetterade 
problemställningar kring 

den fysiska, psykiska och 
sociala hälsan och 
utmanande beteende.  

• EUC har både en 
undersökningsavdelning 
och en rehabiliteringsenhet 
på Kårkullabacken i 
Pargas. 

 



Rådgivande verksamhet 

• Som första kontakt till Kårkulla 
samkommun fungerar de sju 
regionala omsorgsbyråerna som 
är belägna i Jakobstad, Vasa, 
Närpes, Pargas, Raseborg, 
Helsingfors och Borgå. 

• Omsorgsbyrån utgör en central 
länk mellan brukare och 
anhöriga, hemkommunen och 
samkommunen. 

• På omsorgsbyrån erbjuds 
rådgivning, stöd och information 
samt möjlighet till bedömningar 
och tester. 

• Det mångprofessionella teamet 
på omsorgsbyrån består av: 
– Socialkurator 

– Psykolog 

– Pedagogisk handledare 

 

• Vid behov kompletteras 
omsorgsbyråns team av EUC:s 
team (läkare, talterapeut, 
autismhandledare).  

 

 



Familjevård och stödjande verksamhet 

• Familjevård omfattar 
vård, fostran och omsorg 
utanför det egna 
hemmet. Målet med 
familjevård är att ge den 
vårdade en möjlighet till 
ett familjeliv, nära 
relationer, att främja 
bastryggheten och den 
sociala utvecklingen. 

• Familjevård kan vara 
fortgående eller tillfällig. 

• Stödjande verksamhet 
kan omfatta en 
stödperson eller 
personlig assistans 
(enligt 
handikappservicelagen). 



Missbrukarvård 

• Kårkulla upprätthåller 
den enda 
svenskspråkiga 
missbrukarvårdskliniken 
i Finland, Pixnekliniken. 

• Pixnekliniken är ett 
behandlingshem för 
både kvinnor och män. 

 

• Pixnekliniken erbjuder 
intensivkurser för 
personer med alkohol-, 
tablett- och/eller 
drogmissbruk, 
anhörigkurser och –
samtal samt eftervård 
och öppenvård. 

 



• Borgå 

• Esbo 

• Grankulla 

• Hangö 

• Helsingfors 

• Ingå 

• Jakobstad 

• Karleby 

• Kaskö 

• Kimitoön 

• Korsholm 

• Korsnäs 

• Kristinestad 

• Kronoby 

• Kyrkslätt 

• Lappträsk 

• Larsmo 

• Lojo 

• Lovisa 

• Malax 

• Mörskom 

• Nykarleby 

Våra medlemskommuner 

• Närpes 

• Pargas 

• Pedersöre 

• Pyttis 

• Raseborg 

• Sibbo 

• Sjundeå 

• Vanda 

• Vasa 

• Vörå 

• Åbo 


