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Information om  Kårkullas verksamhet inför SoHä-reformen 

 

Kårkulla samkommuns verksamhet splittras mellan 6 olika tvåspråkiga välfärdsområden 
(Östra Nyland, Vanda-Kervo, Västra Nyland, Egentliga Finland. Österbotten och Mellersta 
Österbotten) och Helsingfors stad, när den nya SoHä-reformen träder i kraft i 1.1. 2023. 
Kårkulla samkommun slutar att finnas precis som alla andra samkommuner, men 
verksamheten fortsätter som förut och all den verksamheten hör till välfärdsområdena. 
Välfärdsområdena har ansvaret för hela verksamheten från januari 2023. 

Kårkullas boendeserviceenheter samt dag- och arbetsverksamhet (inklusive fastigheterna 
som används samt hyresavtalen för verksamhetslokalerna) övergår till det välfärdsområde 
inom vars område de är belägna.  

Alla servicetagare får bo kvar i sina egna hem på boenden oavsett till vilket välfärdsområde 
man hör till. Också de som hör till ett annat välfärdsområde än man bor i.  All Kårkullas 
personal på boenden och dagverksamheten flyttas över till välfärdsområdena och de 
fortsätter att jobba såsom tidigare på enheterna. Servicetagarna har den bekanta personalen 
i sin vardag även i fortsättningen.  

Enligt 56 § i lagen om genomförande av reformen ska Kårkullas rådgivningstjänster 
(regionala expertteam) för personer med intellektuell funktionsnedsättning och den personal 
som sköter dem övergå till det välfärdsområde där den personal som sköter respektive 
uppgift huvudsakligen arbetar. Hur arbetet på regionala expertteam fortsätter i alla 
välfärdsområdena utreds som bäst. SoHä-reformens syftet ät att även dessa experttjänster 
ska fortsätta såsom tidigare och utan avbrott. 

Välfärdsområdena gör ett samarbetsavtal med varandra då servicetagaren får sin service 
utanför sitt eget välfärdsområde. 

Enligt 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska de tvåspråkiga 
välfärdsområdena ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga 
rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården. Egentliga Finlands välfärdsområde 
ansvarar för samordningen vid utarbetandet av avtalet. Samarbetsavtalet ska motsvara det 
faktiska behovet av samarbete i de tvåspråkiga välfärdsområdena.   

Syftet med samarbetsavtalet/avtalen är att välfärdsområdena kan säkerställa tillgången till de 
expert- och andra specialtjänster som Kårkulla samkommun erbjuder idag samt utveckla 
dessa tjänster i framtiden. Avtalsskyldigheten gäller i stora drag sådana tjänster där 
samarbete behövs för att säkerställa tillgången till kompetens eller tjänster på svenska. 

SoHä-reformens syfte har varit det att denna förändring inte ska märkas så mycket i 
servicetagarnas vardag utan vardagen och servicen fungerar såsom tidigare och den kan 
även bli bättre. 

 

Om det finns ytterligare frågor, kan ni gärna kontakta Sote-koordinator Satu Broman, 

Satu.broman@karkulla.fi, tfn: 041 731 4334 
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