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KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
 
 

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning 
och vård för rusmedelsmissbrukare. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare 
med ca 1 000 anställda och ca 100 verksamhetsställen. Samkommunen upprätthålls av 
Finland samtliga 33 tvåspråkiga kommuner, förutom kommunerna på Åland. 

 
Enligt § 29 i kommunallagen ska samkommunen informera de som utnyttjar kommunens 
tjänster, organisationer och andra sammanslutningar om samkommunens verksamhet. 
Samkommunen ska ge tillräcklig information om de tjänster som samkommunen ordnar, 
samkommunens ekonomi och ärenden som bereds i samkommunen, planer som gäller 
ärendena och behandlingen av ärendena, beslut som fattats och beslutens effekter. 

 
I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av samkommunens organ ska de 
uppgifter som behövs med tanke på den allmänna tillgången till information läggas ut på 
det allmänna datanätet när föredragningslistan är färdig. Samkommunen ser i sin kom- 
munikation på nätet till att sekretessbelagda uppgifter inte läggs ut på det allmänna data- 
nätet och att skyddet för privatlivet tillgodoses vid behandlingen av personuppgifter. 

 
I kommunikationen ska användas ett klart och begripligt språk och olika invånargruppers 
behov ska beaktas. 

 
Samkommunens kommunikation utgår från målen i samkommunens allmänna strategi 
och stöder förverkligandet av den (Kommunallagen § 37). Kommunikationen stöder ledar- 
skapet, utvecklingsarbetet och förverkligandet av strategiska målsättningar. Genom god 
kommunikation arbetar vi för vår vision om att: 

 
- Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet som beaktar behov hos våra brukare, kunder 

och personal. 
- Vi förmedlar värderingar, information och god praxis inom Finland och övriga Nor- 

den. 
- Vi är en ledande producent av social- och välfärdstjänster i Svenskfinland och en 

pålitlig samarbetspart. 
- Vår systematiska fokusering på brukarperspektivet är välkänt. 
- Vi är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsklimat och en motiverad personal. 
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Kommunikation är information och interaktion. Kommunikation ger bakgrund och förtydli- 
gar. Kommunikationens uppgift är att hjälpa personalen och samkommunens omgivning 
att förstå samkommunens målsättningar och att se helheter. Med god kommunikation 
främjar vi stärkandet av samkommunens image, intern samhörighetskänsla och persona- 
lens engagemang till arbetet och arbetsgemenskapen. Lyckad kommunikation är en viktig 
framgångsfaktor för samkommunen och ett centralt verktyg för ledningen. 

 
 

KOMMUNIKATIONENS MÅL 

Kårkulla samkommun strävar hela tiden efter att förbättra sin kommunikation. Kårkullas 
mål är att vara en god arbetsgivare med en yrkeskunnig och välmående personal. God 
kommunikation bidrar till att skapa en god sammanhållning inom personalen och till att ge 
en riktig och god bild av vår verksamhet utåt. 

Kommunikation och marknadsföring är ibland svåra att skilja på och det är inte heller alltid 
nödvändigt. Samma ärende, beslut, information eller service kan både vara kommunikat- 
ion och marknadsföring. Marknadskommunikationen är öppen och vi är synliga och repre- 
sentativa. Vi deltar aktivt i vår verksamhetsomgivning och skapar positiv PR om oss ge- 
nom att informera och berätta om vår verksamhet. Våra värderingar, arbetsmoral, de 
etiska aspekterna och vår verksamhet är bekanta på nationell nivå. 

Kommunikationsmål: 
 

- Öppet berätta om de beslut som fattas inom samkommunen 
- Öka kännedomen om samkommunen och ge en positiv bild av samkommunen och 

vår verksamhet 
- Konsekvent och enhetlig utveckling av marknadsföringen av samkommunen och 

våra tjänster 
- Göra oss till en attraktiv arbetsplats genom att satsa på rekrytering och samarbete 
- Främja öppenhet, transparens och flexibilitet och öppen kommunikation på alla ni- 

våer 
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KOMMUNIKATIONENS PRINCIPER OCH ORGANISERING 

Syftet med Kårkulla samkommuns kommunikation är att ge en riktig och saklig bild av vår 
verksamhet, att bidra till en god sammanhållning inom Kårkulla och att fungera som ett 
styrinstrument för Kårkullas ledning. Syftet med denna kommunikationsstrategi och - 
anvisningar är att skapa ett gemensamt synsätt på information och hur informationsfrågor 
ska hanteras. Kårkullas information kännetecknas av ärlighet, öppenhet, snabbhet, lättill- 
gänglighet och ett gott språk. 

Arbetsgivaren har skyldighet att hålla personalen uppdaterad. Principen är att egna med- 
arbetare informeras först. Det är viktigt att aktuell information som berör de anställda inte 
först fås via media. Cheferna är skyldiga att informera, medan det är medarbetarnas an- 
svar att hålla sig uppdaterade. 

Kårkullas fullmäktige och styrelse har det övergripande ansvaret för samkommunens ge- 
mensamma informationsverksamhet. Samkommunsdirektören ansvarar för den externa 
kommunikationen, strategin och profilfrågor. Nämnderna ansvarar för informationen inom 
sina respektive områden. Informatören ansvarar för att samordna och utforma informat- 
ionen och det mesta praktiska informationsarbetet. Marknadsföraren ansvarar för synlig- 
heten av samkommunen. Synligheten omfattar olika åtgärder och aktiviteter på vårt verk- 
samhetsområde. 

Kårkulla samkommun strävar efter öppna och aktiva kontaker med media. Styrelseordfö- 
rande och samkommunsdirektören för hela samkommunens talan. Tjänsteinnehavarna 
uttalar sig om sina respektive områden och personalen kan uttala sig i ärenden som berör 
det egna arbetet. Personalen ska informera sin närmaste chef och informatören om man 
blivit kontaktad av media. 

Varje anställd deltar i kommunikationen. Var och en fungerar som representant för Kår- 
kulla när vi i vårt arbete utför olika ärenden. Därför är det alltid viktigt att uppträda profess- 
ionellt och serviceinriktat. I enlighet med yttrandefriheten har varje anställd rätt att yttra sin 
åsikt om ärenden som berör en själv i offentligheten. Det är ändå viktigt att offentliga ytt- 
ringar sker enlig gemensamt överenskomna spelregler. Den anställda förbinds enligt Ar- 
betsavtalslagen till lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det betyder att man inte får be- 
rätta om sekretessbelagda ärenden eller saker som skadar arbetsgivaren i offentligheten. 
Konfliktsituationer och andra ärenden som behöver diskuteras ska alltid tas upp med när- 
chefen eller ledningen. När man yttrar sina åsikter i offentligheten är det viktigt att skilja åt 
rollerna som privatperson och som anställd. Speciellt i sociala medier är det viktigt att 
klargöra att man fungerar som privatperson. Samkommunens officiella ståndpunkter ges 
av styrelseordförande eller samkomunsdirektören. 
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KOMMUNIKATIONSANVISNINGAR 
 
 

1. INTERN KOMMUNIKATION 

1.1 Interna kommunikationens syfte 

Den interna informationen ska ge de anställda förutsättningar att sätt sig in i organisation- 
ens verksamhet, dess målsättningar och ge förståelse för ledningens beslut. Kårkulla 
samkommuns interna kommunikation uppmuntrar till diskussion och en öppen atmosfär 
samt till utvecklandet av arbetet och arbetsgemenskapen. Genom intern kommunikation 
ser vi till att samkommunens personal har tillgång till den information som behövs i arbe- 
tet. Välfungerande intern kommunikation är en väsentlig del av gott ledarskap och en god 
arbetsgemenskap. Förmannens uppgift är att först informera personalen om förändringar 
som berör arbetet. Intern kommunikation omfattar organisationens målsättningar, strate- 
gier, planer, verksamhet, service, ekonomi, förändringar, beslut, personalförmåner samt 
andra aktuella ärenden. Genom direkt och öppen diskussion som förs i ett tillräckligt tidigt 
skede förmedlas informationen på rätt sätt och man undviker missförstånd och ryktes- 
spridning. 

Samkommunens interna kommunikation ska vara öppen och flexibel och ske både hori- 
sontellt och vertikalt. Närförmännen har en viktig uppgift i den interna informationsgången. 
Förmännen ska hålla sina anställda konstant uppdaterade både genom daglig kommuni- 
kation och genom arbetsplatsmöten. Förmännen har också i uppgift att informera uppåt i 
organisationen och till informatören. Varje anställd har också ett eget ansvar i att ta del av 
informationen samt i att söka reda på information. Varje anställd ska veta var hen hittar 
information som behövs i arbetet. 

Eftersom samkommunen är geografiskt splittrad är den huvudsakliga kanalen för intern 
kommunikation intranätet Office 365. Att följa med nyheter på intranätet och att söka fram 
information där hör till alla anställdas skyldighet. 
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1.2 Interna kommunikationskanaler 

Det är viktigt att förmedla olika slags information i rätt informationskanaler. Valet av in- 
formationskanal avgörs av informationens mål, budskap och målgrupp. Anställda på alla 
nivåer har rätt till regelbunden information av sin närmaste chef. Muntlig och skriftlig in- 
formation ska komplettera varandra. 

 
 

Kommunikationskanaler: 
 

Intranätet Office 365 (https://karkulla.sharepoint.com/). Intranätet är den huvudsakliga 
informationsportalen för intern information för personalen. Här finns samkommunens do- 
kument, direktiv, strategier, blanketter med mer samt information om dagsaktualiteter. In- 
formatören och IT-sektorn ansvarar för att uppdatera intranätet. Det är de anställdas an- 
svar att ta del av informationen. 

Infobladet. Infobladet är Kårkullas interna nyhetsbrev som utkommer elektronisk ca 
varannan vecka och publiceras på intranätet. Informatören är ansvarig utgivare för Info- 
bladet. Det är de anställdas ansvar att ta del av informationen. 

E-post. E-post används när man snabbt måste få ut viktig information till personalen. Hela 
personalen får även e-post då ett nytt nummer av Infobladet utkommit. Det går att skicka 
massutskick till hela personalen eller till vissa grupper och enheter. 

Moodle (http://moodle.karkulla.fi). Moodle är en portal för att hantera interna kurser, men 
möjliggör också olika diskussionsforum inom samkommunen. IT-planeraren är huvud- 
administratör för Moodle. 

Även samkommunens officiella anslagstavla och olika slags interna möten används för att 
gå ut med information. 

mailto:info@karkulla.fi


Kårkullavägen 142, 2161 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla.fi | kårkulla.fi  

 
                      6(11)  
 

2. EXTERN KOMMUNIKATION 

2.1 Externa kommunikationens syfte 

Kårkulla samkommun strävar efter att göra människor medvetna om vårs existens, vår 
verksamhet, vår service, våra värderingar och vår målgrupp. Väsentlig information om de 
tjänster som samkommunen ordnar och om samkommunens verksamhet ska offentliggö- 
ras i det allmänna datanätet. 

Media är en av samkommunens samarbetspartners som vi kommunicerar med kontinuer- 
ligt. Goda, aktiva och fungerande relationer med media förverkligar vi våra mål med vår 
kommunikation och bidrar till den allmänna debatten om samkommunen. 

Andra målgrupper för samkommunens externa kommunikation är anhöriga, läroinstanser 
och övriga samarbetspartners. Kårkulla samkommun strävar efter att förbättra samarbetet 
med anhöriga. Kommunikationen med anhöriga har utvecklats bl.a. med anhörigråd i varje 
region. På Kårkullas webbsida finns även en egen anhörigsida med aktuella ärenden. De 
anhöriga får även tidningen Omslaget hemskickad till sig. Till samarbetspartners räknas 
bl.a. de kommuner som köper tjänster av oss samt övriga myndigheter och organisationer 
som berörs av eller tangerar vår verksamhet. Kårkulla samkommun upprätthåller goda 
relationer med läroinstanser för att skapa en god bild av Kårkulla som arbetsgivare och för 
att främja rekryteringen. 

 
 

2.2 Samkommunens annonser och kungörelser 

Kårkullas kungörelser och tillkännagivande offentliggörs från och med 1.6.2017 på 
samkommunens webbsida www.karkulla.fi i enlighet med Kommunallagen 410/2015.  

Föredragningslistorna för fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas möten 
publiceras på webben innan mötet. Föredragningslistorna för fullmäktiges och styrelsens 
möten skickas också på förhand elektroniskt till medierna. Protokollen publiceras på web- 
ben efter att de godkänts och justerats. Pressmeddelanden om ärenden som kan intres- 
sera allmänheten skickas till medierna efter styrelse- och fullmäktigemöten. Pressmed- 
delanden från möten publiceras också på Kårkullas webbplats och skickas till personalen 
för kännedom. Fullmäktiges möten är offentliga som vem som helst får delta i. 

Även brukarrådens och anhörigrådens PM publiceras på webben. 
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I det allmänna datanätet ska det också finnas information om (KommunalL 109 §): 
 

- kommunstrategin, 
- förvaltningsstadgan, 
- budgeten och ekonomiplanen, 
- bokslutet, 
- revisionsnämndens utvärderingsberättelse, 
- revisionsberättelsen, 
- avtal som gäller samarbetet mellan kommunerna, 
- koncerndirektivet, 
- de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar, 
- grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda, 
- avgifter som tas ut för tjänsterna. 

 
Lediga tjänster och befattningar som lediganslås externt publiceras på Kårkullas webbsi- 
dor och på mol.fi. Fem gånger i året ordnas gemensam tidningsannonsering då arbets- 
platsannonser även publiceras i de finlandssvenska dagstidningarna beroende på vilken 
region tjänsten eller befattningen är lediganslagen i. Våra viktigaste tidningar är Hufvud- 
stadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet, Östnyland, Västra Nyland, Syd-Österbotten 
och Österbottens tidning. 

 
 

2.3 Marknadskommunikation 

Kårkulla samkommuns marknadskommunikation för fram samkommunens styrkor och 
strategiska tyngspunktsområden. Syftet med marknadskommunikationen är att stärka po- 
sitiva föreställningar om samkommunen. 

Marknadsföring sker på lokal, regional och nationell nivå. Vår verksamhet och vårt pro- 
duktsortiment är bekant och rekryteringen till samkommunen är väl fungerande. Vi skapar 
positiv synlighet på regional nivå årligen via evenemang, jippon och representation på 
skolor och mässor. Vi har ett gott samarbete med skolorna i Svenskfinland. 

 
 

2.3.1 Grafisk profil 
 

Den offentliga föreställningen om samkommunen spelar en viktig roll i skapandet av Kår- 
kullas image. En enhetlig grafisk profil ökar igenkännandet av samkommunen och stärker 
samkommunens image. Att konsekvent följa Kårkullas grafiska stil gör samkommunens 
marknadskommunikation igenkännbart. 
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Kårkulla samkommuns enhetliga grafiska profil är viktig för att utåt ge ett enhetligt intryck. 
Kårkullas grafiska profil omfattar användningen av logotypen, webben, annonser och 
trycksaker. Enskilda enheter får inte skapa eller använda egna logotyper. 

Broschyrer, annonser, visitkort och brevmallar ska godkännas av informatören. Alla tryck- 
saker för externt bruk ska beställas eller produceras av informatören eller godkännas av 
informatören innan tryckning. Färdiga mallar för olika typer av dokument finns på intranä- 
tet. 

Informatören ansvarar för den grafiska profilen och att den följs och utvecklas.  

Se även samkommunens “Direktiv för uppdatering av dokument 2017” 
 
 

2.4 Externa kommunikationskanaler 

2.4.1 Digitala kanaler 
 

Digital kommunikation är kommunikation som sker på internet, intranätet, sociala medier 
och e-post. Målet med samkommunens digitala kommunikation är att effektivera, för- 
snabba och rikta samkommunens kommunikation, att öka öppenheten, demokratin och 
gemenskapen i kommunikationen och att erbjuda mångsidigt, kvalitativt och intressant 
innehåll. Innehållet som publiceras är inte identiskt i alla kanaler, utan styrs av målgrupp 
och av vilken typ av innehåll som lämpar sig för respektive kanal. Kårkullas främsta digi- 
tala kommunikationskanaler är webbsidorna samt sociala medier. 

 
 

2.4.1.1  Webbsidorna 
 

Kårkulla samkommuns webbsidor (www.karkulla.fi) erbjuder aktuell, pålitlig, intressant och 
heltäckande information om samkommunens verksamhet och uppdateras kontinuerligt på 
svenska. På webbsidorna finns information om samkommunens service, beslutsfattande, 
andra aktuella ärenden samt samkommunens annonser och kungörelser. Sammanfat- 
tande sidor om samkommunens verksamhet finns även på finska och engelska. 

Webbsidorna innehåller även en händelsekalender och samkommunsdirektörens blogg. 
På bloggen ger samkommunsdirektören korta beskrivningar om aktualiteter och innehåller 
i arbetet. På webbsidorna finns även egna sidor för anhöriga och brukare. 

Webbsidorna erbjuder även möjligheten till snabbrespons. Frågor och respons som in- 
kommer via webbsidorna ska få svar enligt samma principer som övrig inkommen re- 
spons. Om responsgivaren lämnat sina kontaktuppgifter ska responsen besvaras även 
om den inte innehåller en direkt fråga. 
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Kårkullas webbsida är det prioriterade verktyget för informationsförmedling. Informatören 
ansvarar för upprätthållandet av webbsidorna tillsammans med IT-sektorn. 

 
 

2.4.1.2  Sociala medier 
 

Kårkulla samkommun använder sociala medier för marknadsföring, kommunikation och 
informationsförmedling. 

Facebook (www.facebook.com/Karkullasamkommun). På Facebook berättar vi på ett in- 
formellt och diskuterande sätt om aktuella händelser, evenemang, lediga jobb och var- 
dagsglimtar. Vi skapar ett socialt nätverk och synlighet genom att kommentera och dela 
samarbetspartners inlägg. Vi genererar också trafik till våra webbsidor genom länkar. In- 
formatören ansvarar för att uppdatera Facebook-sidorna. Marknadsföraren deltar i uppda- 
teringen. 

Twitter (www.twitter.com/karkullaskn). Här berättar vi kort och koncist om aktuella ären- 
den, meddelar om lediga jobb, skapar nätverk och delar andra tweets som berör vår verk- 
samhet. Vi genererar också trafik till våra egna webbsidor. Informatören ansvarar för upp- 
dateringen av Twitter. Marknadsföraren deltar i uppdateringen. 

Instagram (www.instagram.com/karkullasamkommun/). På Instagram skapar vi synlighet 
och ett socialt nätverk genom att publicera bilder från aktuella händelser, evenemang och 
vardagsglimtar. Informatören ansvarar för uppdateringen av Instagram. Marknadsföraren 
deltar i uppdateringen. 

Anvisningar för användning av sociala medier inom Kårkulla samkommun finns tillgängliga 
för personalen på intranätet. 

2.4.2 Publikationer och tryckprodukter 
 

Omslaget. Omslaget är Kårkullas egen tidning som utkommer 3-4 gånger om året. Om- 
slaget skickas till brukare, personal, anhöriga, bibliotek, medier och samarbetspartners. 
Omslaget har en upplaga om 2 000 ex. Samkommunsdirektören är ansvarig utgivare för 
omslaget och informatören är redaktionssekreterare. 

Broschyrer. Kårkulla har broschyrer som presenterar vår verksamhet som används för 
marknadsföring och som uppdateras kontinuerligt. 

Års- och personalberättelse. Kårkulla samkommun publicerar års- och personalberättel- 
ser i ett lockande och lättillgängligt format som skickas ut till medlemskommuner och för- 
troendevalda och används för marknadsföring. 

Serviceutbud. Vårt serviceutbud trycks årligen upp som en fräsch katalog och sänds till 
medlemskommuner och används för marknadsföring. 
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Övrigt marknadsföringsmaterial. Roll-ups och olika marknadsföringsprylar uppdateras 
kontinuerligt och används vid mässor, seminarier och rekryteringsevenemang. Marknads- 
föraren ansvarar för marknadsföringsmaterialet som görs upp i enlighet med samkommu- 
nens grafiska profil. 

De flesta tryckprodukter publiceras också elektroniskt på webben. 
 
 

2.4.3 Evenemang 
 

Kårkulla samkommun ordnar mässor, seminarier, konferenser och jippon med olika teman 
och olika målgrupper, också internationella sådana. 

Kårkulla samkommun deltar också i externa evenemang för marknadsföring, rekrytering 
och specialkunskap. Marknadsföraren ansvarar för synligheten vid evenemang. 

 
 

2.5 Brukarens rätt 

Om en brukare är myndig och rätten att fatta beslut inte har begränsats, är det brukaren 
själv som ska ge sin tillåtelse att medverka i media. Eftersom personer med funktionsned- 
sättning kanske inte alla gånger förstår innebörden av sitt tillstånd att medverka i media, 
är det viktigt att förklara situationen för brukaren på ett sätt som hen själv förstår. Om bru- 
karen saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av samtycket, är det den lagliga före- 
trädaren som kan ge samtycket. Laglig företrädare kan vara vårdnadshavare, intressebe- 
vakare eller person som fått i uppdrag att företräda brukaren. 

Personer med funktionsnedsättning bör behandlas på samma sätt som övriga medarbe- 
tare. Detta gäller även fotografering. Personalen ansvarar för att alla personer med funkt- 
ionsnedsättning behandlas jämbördigt och att de själva får besvara sådana frågor de kan 
besvara. Ifall någon person inte vill medverka i media eller på en bild ska detta respekte- 
ras. Personalen ansvarar för att integriteten hos personer med funktionsnedsättning re- 
spekteras. Alla brukare har fyllt i ett fotograferingstillstånd som finns tillgänga på enheten 
där det framkommer om personen får fotograferas eller inte. 

 
 

2.6 Information vid akuta situationer 

Vid akuta situationer behövs snabba beslut och fungerande samordning. Det är viktigt att 
reagera snabbt för att hindra ryktespridning. Vid såväl större som mindre händelser som 
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kan leda till kriser används Kårkullas webbplats och e-post som de främsta informations- 
kanalerna för att sprida aktuell information om situationen såväl internt som externt. 

Syftet ned kommunikationen vid kriser och akuta situationer är skydda människan, mini- 
mera skador, styrning av verksamheten, informationsförmedling samt förhindrande av att 
felaktig information sprids. 

En krissituation är någon oväntad händelse som påverkar samkommunens image eller 
verksamhet negativt. Hur man handlar vid en krissituation påverkar samkommunens 
rykte. Vid en kris kan allmänheten och samkommunens samarbetspartners tappa förtro- 
ende för samkommunen och dess verksamhet. 

Vid en krissituation bör närmaste chefen, regionchefen och samkommunsdirektören un- 
derrättas omedelbart. Vid olyckor bör även de anhöriga underrättas genast. Anhöriga ska 
inte få informationen först via medier. Vid olyckssituationer gäller Kårkulla samkommuns 
enhetsvisa räddningsplaner. 

För information till myndigheterna och medier ansvarar samkommunsdirektören och/eller 
regioncheferna. Informationen till personalen och de anhöriga sköts av samkommunsdi- 
rektören, regioncheferna, enhetscheferna och informatören. Beroende på sakens natur 
och omfång kan ansvaret variera. 

 
 

2.7 Kommunikationens mätare och uppföljning 

Mediesynligheten för Kårkulla samkommun samt ämnen som berör vår verksamhet följs 
upp med en elektronisk nyhetsuppföljningstjänst (Meltwater) och delvis genom tidningsur- 
klipp. 

Med Meltwaters plattform kan man bevaka redaktionella och sociala medier samt ta fram 
analyser på bådadera. 

Genom tjänsten Google Analytics följs besökarantalet och –beteendet på Kårkullas webb- 
sida kårkulla.fi upp. 

Sociala medier följs upp bl.a. genom kommentarer, gillningar och delningar. På Facebook 
kan man ta ut statistik över räckvidd och gillningar med mer. 

Informatören sammanställer årligen en rapport om samkommunens synlighet i media som 
behandlas av ledningsgruppen som beslutar om eventuella vidare åtgärder. 
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