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Service till barnfamiljer, 
ungdomar, samt till vuxna 
och seniorer.
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Kårkulla samkommun består av 33 tvåspråkiga kommuner
och erbjuder service i hela Svenskfinland.
Samkommunens uppgift är att erbjuda service
till personer med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller annan funktionsnedsättning
och deras familjer.

Kårkulla erbjuder service till:
• barnfamiljer
• ungdomar
• vuxna
• seniorer

Kårkullas serviceutbud består av:
• omsorgsbyråernas verksamhet
• boendeservice
• dag- och arbetsverksamhet
• Expert- och utvecklingscentrets service

Kårkulla samkommuns 
service
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Kårkulla erbjuder service  
i hela Svenskfinland.



Kårkullas människosyn grundar sig på
FN:s konvention om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
En person med funktionsnedsättning
är en del av samhället
och har samma rättigheter som alla andra.
Alla människor har rätt att
bo, arbeta, studera och förverkliga sig själv.

Kårkullas personal ska hjälpa personer  
med funktionsnedsättning:
• att föra sin egen talan
• att göra egna val
• att vara aktiva
• att vara en del av samhället

Delaktighet,  
självbestämmande  
och valfrihet

Kårkulla jobbar  
för Delaktighet,  
Självbestämmande  
och Valfrihet.
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När du behöver service från Kårkulla
så tar du, din familj eller din hemkommun
kontakt med omsorgsbyrån i den region där du bor.
Kårkulla har sju omsorgsbyråer.

Omsorgsbyråerna finns i:
• Närpes
• Vasa
• Jakobstad
• Pargas
• Borgå
• Helsingfors
• Raseborg

Din hemkommun, omsorgsbyrån och du själv
planerar tillsammans den service du får av Kårkulla.

Hur får du service från 
Kårkulla samkommun
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Kårkulla har sammanlagt 
sju omsorgsbyråer på olika 
orter i Svenskfinland.
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Kårkulla har sammanlagt 
sju omsorgsbyråer på olika 
orter i Svenskfinland.



Personalen på omsorgsbyrån ger
• råd
• handledning
• stöd
• information.

Du kan träffa omsorgsbyråns personal 
i ditt eget hem, på omsorgsbyrån, i skolan
eller på din dag- eller arbetsverksamhet.
Omsorgsbyråns personal hjälper till med att
göra en personlig plan för den service du ska få.
Omsorgsbyråns personal stöder dig och din familj
vid stora förändringar i livet.

Omsorgsbyråernas 
verksamhet
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Omsorgsbyråns  
personal stöder dig  
och din familj.



Personalen på omsorgsbyrån består av:
• socialkurator
• psykolog
• pedagogisk handledare

På omsorgsbyrån kan också arbeta:
• sjukskötare
• autismhandledare
• läkare
• talterapeut

Personalen på omsorgsbyrån har 
nära samarbete med varandra.
De samarbetar också med personalen på
Kårkullas boendeenheter och 
dag- och arbetsverksamheter.

Personalen på  
omsorgsbyrån
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Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning 
är det som vi i vardagligt tal kallar  
dag- och arbetsverksamhet.

Till verksamhet som främjar  
delaktighet och sysselsättning hör:
• arbetslivsorienterad verksamhet
• arbete med stöd
• utlokaliserad arbetsverksamhet
• arbetslivsorienterad verksamhet vid en serviceenhet
• livsorienterad service

Verksamhet som  
främjar delaktighet  
och sysselsättning
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I stallet lär sig brukaren  
ansvar och delaktiget.



Arbete med stöd betyder att du får hjälp
för att få ett arbete med lön ute i samhället.
Kårkullas arbetslivstränare 
hjälper dig genom att reda ut
vad du vill och vad du klarar av att jobba med.

Arbetslivstränaren hjälper dig:
• att söka och välja arbetsplats
• att lära dig nya saker
• som du behöver kunna på arbetsplatsen
• att anpassa arbetsuppgifterna så att de passar dig
• att behålla ett arbete

Arbetslivstränaren ger också stöd och information 
till arbetsgivaren så att 
ditt och arbetsgivarens samarbete ska löpa smidigt.
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Kårkullas arbetslivsorienterade service
erbjuder arbetsuppgifter och aktiviteter
vid samkommunens serviceenheter och ute i samhället.
Servicen ska vara sådan att den passar just för dig.

Arbetslivsorienterad service



Utlokaliserad arbetsverksamhet ordnas på arbetsplatser  
i samhället.
Arbetsplatserna kan var till exempel butiker, kök eller daghem.
Du kan vara på en utlokaliserad arbetsplats en del av dagen, 
några dagar i veckan eller hela arbetsveckan.
Din arbetslivstränare kommer till din arbetsplats
och ger det stöd du behöver.

Inom utlokaliserad arbetsverksamhet får du 
arbetsersättning (en liten summa pengar) från serviceenheten.
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Arbetslivsorienterad verksamhet vid en serviceenhet  
(dagverksamhet)
betyder att du är med och tillverkar varor och tjänster.
En vara kan till exempel vara en hantverksprodukt
eller ett underleverantörsjobb.
Tjänster kan vara till exempel städning, köksarbete
eller försäljning av enhetens varor.

Inom arbetslivsorienterad verksamhet får du också
möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter.
Fysiska aktiviteter kan vara till exempel
promenader, simning eller bollspel.
Kulturella aktiviteter kan vara till exempel
musik, teater eller konstkurser.

Den som deltar i arbetslivsorienterad verksamhet
får arbetsersättning (en liten summa pengar) från enheten.
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Arbetsuppgifter  
för en meningsfull  
vardag.



Kårkullas livsorienterade service finns till 
för dig som behöver mycket stöd och hjälp.

Inom livsorienterad service satsar man mest på:
• sysselsättning i vardagen
• sinnesstimulering (till exempel ljud, dofter, massage)
• fysiska aktiviteter (att röra på sig)
• att vara utomhus
• att vara tillsammans med andra människor

Du får hjälp med att lära dig nya saker och
öva dig på det du redan kan så att du inte glömmer bort det.
Den livsorienterade servicen finns till för att
du ska känna att du har något meningsfullt 
att göra i din vardag.

Livsorienterad service
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”Jag klarar mig  
själv.”
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Kårkulla erbjuder boendeservice till dig
som behöver hjälp, stöd eller vård i ditt hem.

Boendestödet ska vara just sådant som du behöver
så att du klarar så mycket som möjligt själv.

Boendeservice
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Ett hem.



Att bo självständigt med stöd betyder 
att du hyr eller äger din lägenhet
och får stöd och handledning i ditt hem
så att du klarar av att bo på egen hand.
Du får stöd att sköta dit hem och din hygien 
och hjälp med matlagning.

Du får också stöd i sociala relationer.
Det betyder att du kan prata med personalen 
om du till exempel har problem med
din familj eller dina vänner.

Du får också stöd för att vara delaktig i samhället.
Det betyder att personalen kan hjälpa dig med till exempel
att handla, beställa läkartider, 
hitta fritidsaktiviteter och rösta i val.
Personalen kan också hjälpa dig 
att göra egna val och fatta beslut.

Stödboende
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Du får personalstöd en eller flera gånger i veckan
så som du har kommit överens om 
tillsammans med boendeenheten och kommunen.
Om du behöver akut hjälp eller stöd
kan du kontakta boendepersonalen.

Du får också delta i gruppverksamhet
tillsammans med andra som får boendestöd.
Gruppverksamhet kan vara till exempel bastu- eller grillkvällar, 
gemensamma teaterbesök eller middagar.



Om du behöver mera stöd i ditt boende
kan du bo i grupp tillsammans med andra
eller i lägenhet intill andra som behöver liknande stöd.

I gruppboende hyr man ett rum, vanligen med eget badrum
och delar kök, vardagsrum och bastu 
med andra som bor i boendet.

I lägenhetsboende finns det vanligen ett utrymme
där man kan vara tillsammans 
med de andra som bor i boendet.

Både i gruppboende och i lägenhetsboende 
har man ett hyresavtal
och är alltså hyresgäst i boendet.

Boende i lägenhet  
eller grupp
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Kårkulla har seniorhem för äldre i alla regioner.
Vardagen på seniorhemmet är lugn.
Det är viktigt att man ska få vara i lugn och ro,
men det finns också möjlighet till 
aktiviteter och sinnesstimulering.
På seniorhemmet finns personal dygnet runt.
Under dagen erbjuder personalen
aktiviteter och den vård du behöver.

Seniorhem
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Kårkulla kan erbjuda långvarig boendeträning i gruppboende.
I boendet övar du på olika saker man gör i vardagen
och får stöd för att bli mera självständig.
Då du boendetränar är planen att du ska
flytta vidare till ett annat boende
när du själv är beredd att göra det
och när det finns en ledig plats på 
ett boende som passar dig.

Långvarig boendeträning



Kårkulla erbjuder korttidsvård till barn och vuxna
som bor med sina föräldrar eller andra anhöriga.
Korttidsvård betyder att du vistas
en kortare tid på ett boende.

Vistelsen på boendet är planerad på förhand.
Den kan vara till exempel ett veckoslut i månaden.

Den service du får på korttidsboendet
är planerad så att den passar just för dig.

Korttidsvård
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I korttidsboendet kan du också boendeträna
för att förbereda dig för att flytta från föräldrahemmet.
Det betyder att du under vistelsen på boendet
får stöd av personalen för att bli mera självständig.

Tillsammans med personalen 
funderar du på hur du vill bo i framtiden
och vilket stöd du behöver i ditt boende.
Då du förbereder dig för flytt planerar du flytten
tillsammans med Kårkullas personal 
och dina föräldrar eller andra närstående.

Boendeträning som 
innebär förberedelse  
för flytt
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Internatboende är en boendeform
för dig som studerar på andra stadiet och är över 16 år
och behöver boendestöd under skolveckan.

Du kan bo i gruppboende eller i lägenhet intill gruppboendet.

Under veckosluten och skolloven åker du till ditt föräldrahem.

Internatboende



Expert- och utvecklingscentret har ansvar för Kårkullas
• krisverksamhet
• undersökningsverksamhet 
• rehabiliteringsverksamhet
• utbildningar och utvecklingsarbete
• konsultationer (att ge råd till personalen på andra enheter)

När man talar och skriver om Expert- och utvecklingscentret
använder man vanligen förkortningen EUC.
EUC finns i Pargas, men erbjuder tjänster
inom hela samkommunen.

Personalen på EUC samarbetar med omsorgsbyråernas personal
och andra personer som är viktiga för dig som till exempel  
boendepersonal, anhöriga och kommunernas socialarbetare.

Expert- och  
utvecklingscentret
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Specialservice, 
konsultation och 
utbildning.



EUC:s specialenhet som kallas KUR erbjuder
kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder 
på enheten i Pargas.

Kris, undersökning  
och rehabilitering
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Kårkulla erbjuder krisvård då en person av någon orsak
får ett akut behov av vård.
Orsaken kan vara till exempel en kris i familjen
eller en mycket svår situation på boendet.
Till krisvården hör att man undersöker 
varför krisen har uppstått.
Man undersöker om till exempel en sjukdom
har orsakat krisen.
Under krisvården planerar man hur vården ska fortsätta
tillsammans med personal och anhöriga 
i brukarens hemregion.
Efter krisperioden kommer vanligtvis en rehabiliteringsperiod
innan brukaren återvänder till hemregionen.

Krisvård

EUC:s specialenhet  
kallas för KUR och  
finns i Pargas.



Under en undersökningsperiod undersöker man hur  
brukaren mår.
Man undersöker alla delar av brukarens liv 
(fysiska, psykiska och sociala).

Servicen under undersökningsperioden innehåller:
• vård
• dagverksamhet eller daglig sysselsättning som  
 passar för brukaren
• utredning av kommunikation 
 (till exempel bilder, tecken som stöd)
• att man kollar om medicineringen behöver ändras
• att man kollar om brukaren behöver hjälpmedel  

Undersökningsperioden varar i en eller flera veckor.

Undersökning
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En undersökningsperiod 
kan vara i en eller  
flera veckor.



Rehabilitering betyder att brukaren som genomgått en kris
får hjälp att ta sig vidare från krisen.
Målet är att brukaren ska bli i så gott skick som möjligt
och kunna återvända till sin hemort.

Under rehabiliteringsperioden prövar brukaren
olika former av boende och arbets- eller dagverksamhet.
Under rehabiliteringsperioden samarbetar man med
personal och anhöriga i hemregionen.

En person som får rehabilitering har ofta först 
varit på en undersöknings- eller krisperiod.
En rehabiliteringsperiod kan vara
några veckor upp till flera månader.

Rehabilitering
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SAMKOMMUN
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Tlf 0247 431 222
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info@karkulla.fi


