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1  TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
1.1  Toimintakertomusta koskevat säännökset 
 
Toimintakertomusta koskevat säännökset ovat Kuntalain 115 §:ssä. Toimintakertomuksessa 
on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteu-
tumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-
tayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, 
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä.  
 
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan talous-
suunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.  
 
Yhtymähallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
 
 
1.2  Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
1.2.1  Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2018 
 
Valtakunnalliset suuntaukset 
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelu jatkui vuoden 2018 ja ratkaisu uudistuksen hy-
väksymisestä eduskunnassa siirtyi kevääseen 2019, uudistus kuitenkin raukesi eduskunnassa 
8.3.2019.  Vaalijalan linjaus uudistuksessa oli, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja 
avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa samoin Vaalijalan 
palvelutoiminta säilyy maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Sillä tavalla ne palvelevat parhai-
ten maakuntia ja erityisosaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi. 
Aktiivisimmin Vaalijala on päässyt osallistumaan Etelä-Savon maakunnan esivalmisteluun. 
Pohjois-Savon esivalmisteluun on myös osallistuttu. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjel-
man (LAPE) kohdalla on osallistuttu neljän maakunnan yhteistyöalueen laajuisesti ja myös 
valtakunnallisesti kuten myös opetusministeriön erityisopetuksen kehittämisen VIP-verkostoon. 
 
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen eteni vuoden aikana eduskunta-
käsittelyyn, mutta se on kytketty sote-uudistukseen, joten aikataulu jäi avoimeksi. Kehitys-
vammalain muutoksella kesäkuussa 2016 on ollut suuri käytännön vaikutus palvelutoiminnas-
sa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tarvittaessa laissa vain säädetyin keinoin 
on lisännyt asiakaskirjauksia merkittävästi. Lakimuutos tarkoitettiin väliaikaiseksi kunnes ylei-
nen itsemääräämisoikeuslaki (asiakas- ja potilaslaki) saadaan säädettyä. 
 
Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepää-
töksen mukaisesti edellyttää uusien erityisasuntojen jatkuvaa rakentamista ympäri Suomea. 
Savossa tavoite saavutetaan vuotta aikaisemmin. Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen 
on Itä-Suomessa vilkasta ennakoiden tulevia uudistuksia. 
 
Savon erityishuollon kehityksestä 
 
Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla. 
 
Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma eteni. Mikkelin Siekkilän palvelukoti ja Jyväskylään 
Sääksvuoren palvelukoti käyttöönotot tapahtuivat vuoden aikana. Yhteistyö palvelujen järjes-
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tämiseksi kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa toimi hyvin. Asumista suunniteltaessa asi-
akkaan kaikki elämän tarpeet huomioidaan päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuol-
toon. Kunta tai sote-kuntayhtymä on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin 
vallankäyttäjä palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asukas on kuitenkin keskiössä. Vaalijalan 
palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohde valmistuu 2019, joka on Kuutin-
harjun palvelukoti Rautalammille, jolla korvataan olemassa oleva vanhentunut rakennuskanta.   
 
Päiväaikaisen toiminnan (tekemisen) tuottamista on kehitetty kohti suurempaa yksilöllisyyttä ja 
liikkuvuutta. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena. Vammaispalvelulaki 
antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä vii-
kossa. 
 
Asumispalveluissa oli noin 440 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 400 asiakasta. 
 
 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen uudistumisprosessi 
 
Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä merkitsee sitä, että Pieksä-
mäen yksiköissä keskitytään lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativimpaan kuntou-
tukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi on kestänyt 10 vuotta ja työtä tehty järjestelmälli-
sesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana kes-
kimäärin 178 (190) asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 196 (207) eri asiakasta ja lyhyt-
aikaisissa 221 (222). Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 389 (398) asiakasta ja kuntoutus-
jaksojen määrä oli 1169 (1243). Suluissa on vuoden 2017 luvut. Kuntoutuksen ”kotikenttä” on 
tuleva Itä-Suomen yhteistyöalue, jonka muodostavat Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi 
ja Pohjois-Karjala, sinne myydään palveluista yli 90 %. Kaikkiin palveluja myyntiin 12 maakun-
taan. Kohonneen turvallisuusriskin kuntoutuspalveluja tuotetaan valtakunnallisesti.  Laajeneva 
alueellinen kehityssuunta toteutui viime vuonna hyvin viidentenä vuotena peräkkäin, palvelu-
toiminnan myynti omistajakuntien ulkopuolelle kasvoi 20 % (8 %). Kuntoutuspalvelujen myyn-
nistä noin 30 % menee ulkokunnille. Ostajakunnan laajeneminen tukee omistajakuntien käytet-
tävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vai-
kutuksia omistajakuntien alueelle. 
 
Vuoden aikana lopetettiin kaksi aikuisten kuntoutusyksikköä, Neliapila ja Saari. Saaren toimin-
ta loppui tammikuussa 2019. 
 
Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Kuntoutuksessa mm. käyttäytymisanalyyt-
tiset menetelmät sekä lapsilla ja nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan perustuva DDP-menetelmä ja 
vihan hallintaan liittyvä ART-menetelmä ovat päivittäisessä käytössä. Kuntoutuksen kysyntä 
on toisinaan ylittänyt tarjonnan ja vasteaikojen kanssa on aika-ajoin kamppailtu lasten palve-
luissa. Kuntoutuksen toteuttamisen muotoja on monipuolistettu. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen 
osuus on säilynyt ennallaan. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulee tapahtua 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Perhekeskeisen työn osuus tulee kasvamaan ja var-
haisen vaikuttamisen asema vahvistuu. 
 
Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpellon yksiköiden 
tilojen uudistamistyö jatkui pienillä korjauksilla.  Hankkeet toteutettiin kassarahoituksella. Uu-
den lasten ja perheiden kuntoutusyksikön suunnittelu aloitettiin, hanke tulee lisäämään lasten 
kuntoutuksen paikkoja viidellä. 
 
Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 75 oppilaalle, joiden 
määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Uuden koulurakennuksen ja liikuntapuiston rakentaminen 
Nenonpeltoon aloitettiin, siellä on tilat kuudelle opetusryhmälle. Kahdelle opetusryhmälle vuok-
rattiin tilat Pieksämäeltä. Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottavat toisen opetusta 
yhteistyössä nuorten oppilaskotien kanssa. 
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Osaava ja jaksava henkilöstö on toiminnan perusta 
 
Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1279 (1174) työntekijää. Henkilöstön 
määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. Erityistason kuntou-
tuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstöresursseja kuin aikaisempi laitos-
asuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarve säilyy eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Laitosasu-
misen loppuminen toisaalta vapauttaa henkilöstöä kuntoutustoimintaan. Koulutettujen työnteki-
jöiden saatavuus on Savossa heikentynyt. Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jat-
kuvaa täydennyskouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennys-
koulutusta tarjotaan myös muiden työnantajien työntekijöille. 
 
Rekrytoinnin pitkäaikaiset haasteet kohdistuivat mm. pysyvän ja osaavan lääkärikunnan ylläpi-
tämiseen. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalijalalla on laaja yhteis-
työverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien täydentämiseksi. 
 
Vaalijalan hallinnollinen kehittäminen ja talous 
 
Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifiointi vuoden 2018 aikana suunnitelman mukai-
sesti. Laatutyötä on tehty järjestelmällisesti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viiteke-
hys on IS0 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja 
se kattaa toiminnanohjauksen laajasti.  
 
Vuoden aikana johtoryhmän jäsen vaihtui. Johtavan lääkärin virassa aloitti 1.11.2018 yleislää-
ketieteen erikoislääkäri Juhani Keinonen. 
 
Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 9,4 % (2,7 %). Kasvun selittävä tekijä on vaativien 
kuntouttavien asumispalvelujen laajentuminen. 
 
Vuoden 2018 tulos on – 242 599,88 euroa. Uusia investointivarauksia ei tehty. Vuoden 2018 
tilikauden alijäämä on 135 086,84 euroa poistoerokirjausten ja varausten muutoksen jälkeen.  
Alijäämä johtuu kuntoutustoiminnan henkilöstömenojen suuremmasta toteumasta suhteessa 
palvelutoiminnan tuottojen toteutumaan. Kuntoutuksen suoritehintojen yleiskorotuksesta pidät-
täydyttiin vuosien 2015-18 aikana.  
 
Vuodelle 2019 Nenonpellon yksikköjen palvelukuvaukset ja suoritehinnoittelu uudistettiin ko-
konaisuudessaan ja se astuu voimaan vuosien 2019 - 2020 aikana. Nenonpellon yksikköjen 
keskimääräistä käyttöastetta parannetaan vuoden 2019 aikana ja palvelurakennetta muute-
taan vastaamaan paremmin vähentynyttä aikuisten kuntoutuksen kysyntää ja kohonnutta las-
ten ja nuorten kuntoutuksen kysyntää. Laitoskuntoutuspalvelujen kokonaismäärä supistunee 
ensi vuoden aikana edelleen hieman. 
 
Aljäämä ehdotetaan liitettäväksi edellisten vuosien ylijäämiin, joiden määrä taseessa on 6,8 
M€. 
 
 
 
Ilkka Jokinen 
kuntayhtymän johtaja 
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1.2.2  Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 
Yhtymäkokous 
 
Jäsenkuntien edustajat kokoontuivat yhtymäkokoukseen Vaalijalaan kaksi kertaa, käsiteltyjä 
asioita oli 25. Puheenjohtajana molemmissa kokouksissa toimi Jorma Kukkonen Rautalammil-
ta. Varapuheenjohtajana toimi ensimmäisessä kokouksessa Yrjö Merikoski Pieksämäeltä ja 
toisessa kokouksessa Tarmo Heiskanen Lapinlahdelta.  
 
Kesäkuun kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen 
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, kehyssuunnitelma 2019 - 2021 ja Vaalijalan strategia 
2018 - 2022. Yhtymäkokous hyväksyi myös sopimuksen Rautalammin Kuutinharjun alueen 
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus 
v. 2017 sekä raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta alkuvuoden 2018 osalta.  
Ennen kesäkuun kokouksen aloittamista Vaalijalan kuntayhtymälle luovutettiin ISO 9001:2015 
-sertifikaatti. Sertifikaatin luovuttivat KiWa Inspectan Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Mikko 
Törmänen ja sosiaali- ja terveydenhuollon pääarvioija Ulla Tikkanen. 
 
Marraskuun kokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 
2020 - 2021 sekä suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle 2019. Merkittiin tiedoksi raportti 
Vaalijalan kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.  
 
Yhtymäkokoukseen kuului 50 edustajaa 33 eri jäsenkunnasta (suluissa varaedustajat): 
 
Enonkoski Petri Purhonen (Heikki Kylliäinen) 
Hartola Matti Tanskanen (Mirkku Tammisto-Kiiski) 
Hirvensalmi Timo Marttinen (Jouni Kuitunen) 
Iisalmi Kaarina Korhonen (Elina Puustinen), Sanna Kauppinen (Pasi Raatikainen) 
Joroinen Rauni Janhunen (Pirkko Hämäläinen), Veijo Nevanpää (Hannu Viirimaa) 
Juva Mervi Heinonen (Tauno Holm) 
Kaavi Kaija Julkunen (Hilkka Tiilikainen) 
Kangasniemi Kari Luukkainen (Marjaana Sävilammi), Eija Partanen (Pia Halttunen) 
Keitele Timo Kolehmainen (Kari Häkkinen) 
Kiuruvesi Risto Juntunen (Eero Kyllönen), Tuija Kastari (Anna-Liisa Härkönen) 
Kuopio Sirpa Miettinen (Hillevi Ruuskanen), Iina Keinänen (Tiina Kukkonen) 
Lapinlahti Tarmo Heiskanen (Jorma Rannio), Noora Knapp (Satu Kuutsa) 
Leppävirta Anne Aholainen (Lauri Roponen) 
Mikkeli Reijo Hämäläinen (Liisa Ahonen), Seija Kuikka (Jukka Saikkonen) 
Muurame Mirjam Rousu (Suvi-Jaana Aho), Simo Oksanen (Sami Niemi) 
Mäntyharju Ismo Partio (Raimo Leppäkumpu), Jaana Lopperi (Seppo Hujanen) 
Pertunmaa Aini Pöyry (Maria Sirén) 
Pieksämäki Yrjö Merikoski (Sinikka Riipinen), Alpo Salo (Anne Poikolainen) 
Pielavesi Timo Pennanen (Taika Kurki), Juha Pääkkönen (Eero Oravainen) 
Puumala Jorma Virta (Kaija Hannula) 
Rantasalmi Olli-Pekka Nykänen (Leena Suhonen) 
Rautalampi Tiina K Puranen (Timo Satuli), Jorma Kukkonen (Tytti Mård) 
Rautavaara Jorma Korhonen (Eero Kukkonen) 
Savonlinna Minna Immonen (Eila Pöyhönen), Miika Soini (Ari Kantanen) 
Siilinjärvi Raija Hassinen (Lauri Katainen) 
Sonkajärvi Seppo Kainulainen (Vesa Hynynen) 
Sulkava Hannamari Tiainen (Vesa Ahonen) 
Suonenjoki Mikko Suihkonen (Johannes Kälkäjä), Marja-Leena Väisänen (Seija Savukoski) 
Tervo Pirjo Hänninen (Maire Nissinen), Hannu Ylönen (Jarmo Tarkkonen) 
Tuusniemi Maija-Leena Räsänen (Tauno Lempinen) 
Varkaus Anita Rikalainen (Katja Saraketo), Suna Sassa (Mervi Pietinen) 
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Vesanto Minna Back-Hytönen (Heikki Haatainen), Satu Hänninen (Hannu Haapamaa) 
Vieremä Erkki Mehtonen (Matti Karppinen) 
 
Hallitus     
 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 168 asiaa.  
Hallitus valmisteli yhtymäkokouksen päätettäväksi v. 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen, vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion sekä hinnoittelupe-
rusteet. Hallitus vahvisti joulukuussa suoritteiden yksikköhinnat vuodelle 2019. 
 
Hallitukseen kuului 13 jäsentä (suluissa varajäsenet): 
Anja Manninen, pj., Pieksämäki, KESK (Katariina Mutka, Mäntyharju) 
Veijo Koljonen vpj., Suonenjoki, SDP (Pirjo Hänninen, Tervo) 
Sirpa Alho-Törrönen, Kuopio, KOK (Hannu Ylönen, Tervo) 
Mervi Eskelinen, Pieksämäki, PS (Anne Korhola, Mikkeli) 
Seppo Hujanen, Mäntyharju, KOK (Mari Blommendahl, Pieksämäki) 
Tauno Holm, Juva, SDP, 21.11.2018 saakka ,Markku Häkkinen, Juva, SDP, 21.11.2019 alkaen 
(Tauno Nurmio, Enonkoski) 
Paavo Karvinen, Pieksämäki, SDP (Kaija Kollanus, Pieksämäki) 
Mirja Koski, Mikkeli, VIHR (Tiia Rautio, Mikkeli) 
Jaakko Leskinen, Kuopio, KESK (Heikki Haatainen, Vesanto) 
Henna Pitkänen, Leppävirta, VAS (Raija Hassinen, Siilinjärvi) 
Jorma Räsänen, Kaavi, KESK (Matti Ahonen, Rautavaara) 
Miika Soini, Savonlinna, KESK (Ari Kantanen, Savonlinna) 
Maarit Tarvainen, Tervo, KESK (Minna Back-Hytönen, Vesanto) 
 
Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta 
 
Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 44 asiaa. Käsitel-
lyistä asioista mainittakoon mm. seuraavat: laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 
vuodelta 2017, tehtiin esitys vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille, hyväksyttiin tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma keväälle 
2019 sekä merkittiin tiedoksi tilintarkastajan laatima työohjelma vuodelle 2018. 
 
Tarkastuslautakuntaan kuului 4 jäsentä (suluissa varajäsenet): 
Pekka Seppä, pj., Pieksämäki, KOK (Helen Kontturi, Mikkeli) 
Anita Rikalainen, vpj., Varkaus, SDP (Reijo Hämäläinen, Mikkeli) 
Mervi Heinonen, Juva, KESK (Jari Jalkanen, Mikkeli) 
Heikki Ropponen, Leppävirta, KESK (Olli Koponen, Varkaus) 
 
Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut  
tilintarkastaja, HT, JHT Pentti Tanskanen. 
 
Tilivelvolliset viranhaltijat 
 
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtävä-
alueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2018 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet: 
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala 
Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko 
Johtava lääkäri Juhani Keinonen 
 
Tilivelvollisia ovat olleet myös hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet. 
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1.2.3 Yleinen taloudellinen kehitys 
 
Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt tänä vuonna laaja-alaisesti, mutta viime vuotta hi-
taammin. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työ-
voiman kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 2,5 % edellisvuotta korkeammaksi ja työlli-
syysasteen 71,6 prosenttiin. 
 
Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Maailman kauppa hidastuu kaupan estei-
den lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. In-
vestointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v.2019, mikä johtuu erityisesti rakennusin-
vestointien kääntymisestä laskuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 1,3 prosenttiin v.2020, 
minkä jälkeen kasvu hidastuu alle 1 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. 
 
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyes-
sä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutus 
kiihtyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna. 
 
Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman 
kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa 
lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työlli-
syyden ja talouden kasvua, vaikka toimialoittain ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. 
 
Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasa-
painon tuntumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julki-
nen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hi-
dastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka 
kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja. 
 
(Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus talvi 2018)  
 
Itä-Suomen kaikissa neljässä maakunnassa väkiluku pieneni 2018 yhteensä 4629 (v. 17 4372) 
hengellä (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Eniten väkiluku laski Etelä-Savossa ja vähiten Kes-
ki-Suomessa. Jatkuvasti heikkenevä väestökehitys yhdessä vanhusvoittoisen ikärakenteen 
kanssa on Itä-Suomen maakuntien suurimpia taloudellisia uhkia. 
 
 
1.2.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 
 
Ulkoisia toimintatuottoja kertyi viime vuonna yhteensä 61,1 miljoonaa euroa, mikä on 5 miljoo-
naa euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa tuotoista muodostuu kunnilta saatavista palve-
lujen myyntituotoista, joita kertyi yhteensä 56,3 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua edellisvuo-
teen vuoteen 4,6 miljoonaa euroa. Kasvu johtui siitä, että palvelujen kysyntä pysyi korkeana 
erityisesti kuntayhtymän ulkopuolisilla kunnissa. Jäsenkuntien laskutus kasvoi edellisestä vuo-
desta noin 2,7 miljoonaa ja oli kokonaisuudessaan 41,6 miljoonaa euroa. Budjetoidusta mää-
rästä jäätiin jäsenkuntalaskutuksessa 2,3 miljoonaa euroa. Sen sijaan ulkokuntalaskutus kas-
voi edellisestä vuodesta 1,8 miljoonaa ja budjettiin verrattuna ulkokuntalaskutus ylittyi 1,7 mil-
joonalla eurolla. Asiakkailta kertyi ylläpitomaksuja vuonna 2018 yhteensä noin 2,5 miljoonaa 
euroa, joka pysyi edellisvuoden tasolla. 
 
Toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 59,7 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisvuo-
teen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Suurimman osan kuluista muodostavat henkilöstökulut, 
jotka olivat yhteensä 47,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattu-
na 5 miljoonaa euroa. Palkkojen osuus henkilöstökuluista oli 37,7 miljoonaa. Maksetut palkat 
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,1 miljoonaa euroa. Palkkamenojen kasvu johtuu henki-
löstömäärän kasvusta mm. Sääksvuoren palvelukodin toiminnan aloittamisen vuoksi. 
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1.2.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Koska keväällä 2019 ei ole tiedossa millainen on tulevan eduskunnan ja hallituksen näkemys 
sote-uudistuksen sisällöstä ja hallinnollisista tai tuotannollisista rakenteista, siihen ei voida 
ottaa kantaa. 
 
Vaalijalan sosiaali-terveydenhuollon palvelutoiminta ja perusopetustoiminta ovat jo nykyisel-
lään ”leveämmillä hartioilla”, joita sote-uudistuksessa kaivataan. Siltä osin se on toimintakel-
poinen yksikkö omana kuntayhtymänään, mikäli se uudistuksessa sallitaan. Vaalijala jatkaa 
kehittymistään neljän maakunnan erityispalvelujen tuottajana tuottaen myös valtakunnallisia 
palveluja. Vuonna 2019 Nenonpellon ja Pieksämäen kuntoutusyksiköissä on noin 180 asia-
kaspaikkaa ja vuoden 2020 lopussa paikkoja on noin 160 määräaikaisen kuntoutuksen käy-
tössä. Sateenkaaren erityiskoulun toimintaa kehitetään tukemaan neljän maakunnan erityis-
opetusta. Avopalvelujen suurinta kokonaisuutta, asumista, kehitetään kysynnän mukaan kuten 
tähänkin asti. Sen rinnalla tekemisen palvelut muutetaan hallitusti asiakkaan yhteiskunnallista 
osallisuutta tukeviksi palveluiksi. Perhehoidon määrää pyritään kasvattamaan, mikäli sopivia 
yhteistyökumppaneita löytyy. Asiantuntijapalvelujen keskeinen rooli sisäisenä tukena säilyy ja 
liikkuvia ja ennakoivia kuntoutuspalveluja kehitetään.    
 
Kuntayhtymän talous on ollut pitkällä aikavälillä tasapainossa ja investoinnit on voitu rahoittaa 
poistoilla ja kassavaroilla lukuun ottamatta palvelukoteja, jotka on rahoitettu kokonaisuudes-
saan ARAn tukemilla korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla. Peruskorjauksen hinta on noin 
3,0 milj. euroa per kuntoutusyksikkö.  Yhden uuden palvelukodin rakentaminen maksaa noin 
2,6 milj. euroa, johon on mahdollista saada korkeintaan 50 % ARAn investointiavustusta ja 
loppuosalle pitkäaikaista korkotukilainaa. Rakennusinvestointeihin ja korjauksiin käytetään 
vuositasolla 3,0 – 3,5 milj. euroa.  Tämä johtaa velkamäärän kasvuun vuoden 2020 loppuun 
mennessä, koska jäsenkunnilta ei peritä erikseen maksuosuuksia investointeihin. Vuonna 
2018 kuntayhtymän korkotukivelkamäärä on noin 15,4 miljoonaa euroa. Poistojen määrä kas-
vaa lähivuosina edelleen. Uudisrakennusinvestointien rahoituksessa käytetään myös kiinteis-
töleasingia, joka vähentää velkaantumistarvetta. Todennäköistä on, että Kuutinharjun palvelu-
kodin jälkeen asumispalvelujen investointien kokoluokka tulee pienenemään. 
 
Vuosien 2019 ja 2020 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat vaativampia kuin edellisten 
vuosien. Vuoden 2019 taloutta tulee rasittamaan erityisesti työehtosopimuksen mukaiset palk-
kaerät ja vuoden 2020 täysimääräiset lomarahat. Vuodelle 2019 Nenonpellon yksikköjen suo-
ritehinnoittelu uudistettiin kokonaisuudessaan ja vuoden 2020 aikana se saadaan kokonaisuu-
dessaan voimaan. Nenonpellon yksikköjen käyttöastetta nostetaan edelleen vuoden 2019 ai-
kana ja palvelurakennetta muutetaan vastaamaan paremmin seuraamaan kuntoutuksen ky-
synnän muutoksia. Avopalveluissa jatketaan suoritehinnoittelun kehittämistä ja pidetään hin-
noittelu kustannuksia vastaavana. 
 
1.2.6  Kuntayhtymän henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä ja rakenne 
 
Vakanssien kokonaismäärä oli v. 2018 859 (2017/ 793), jotka kaikki olivat kokoaikaisia. 
Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli yhteensä 
73 (2017/ 71). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukausipalkkaisiksi. 
Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2018 oli 43 vuotta (v. 2017/ 
45,59 vuotta). Keski-iän lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtuu avopalvelujen uusien 
yksiköiden käynnistymisestä ja siellä työskentelevistä nuorista työntekijöistä. 
Henkilöstöstä noin 60 % työskentelee osaamis- ja tukikeskuksessa ja 40 % avopalveluissa.  
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Vakanssit ammattiryhmittäin 
 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Hallintohenkilöstö 24 25 28 28 
Lähityöntekijät 539 594 648 698 
Asiantuntijat 57 58 61 62 
Muu henkilöstö 53 54 56 71 
Yhteensä 673 731 793 859 
  joista osa-aikaisia - - - - 

     
 
Palvelussuhteen luonne (vakituiset ja tilapäiset) 
 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Viranhaltijat, vakinaiset 60 68 71 73 
Työsopimussuhteet, vakinaiset 576 615 668 786 
Määräaikaiset 305 332 402 432 
Työllistetyt 4 3 3 5 
Oppisopimussuhteiset - - - - 

 
 
Päätoimisuus (koko henkilöstö, vakinaiset ja sijaiset) 
 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Kokoaikatyössä olevat 923 986 1110 1250 
Osa-aikatyössä olevat 22 32 34 46 
Yhteensä 945 1018 1144 1296 

 
Keskimäärin Vaalijalassa työskenteli 1279 henkilöä/kuukausi. 
 
 
Opiskelijat ja harjoittelijat 
 
Työssäoppimisen jaksoille otetaan opiskelijoita koulutuksen järjestäjän kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaan. Sopimuksia on 3 oppilaitoksen kanssa. 
 
Oppisopimuskoulutettavista lähihoitajaksi valmistui v. 2018 aikana 13 henkilöä. Ns. vanha-
muotoisessa koulutuksessa jatkaa 5 opiskelijaa ja heidän valmistuminen ajoittuu keväälle 
2019.  
 
Uudessa reformin mukaisessa koulutuksessa opiskelee 24 tulevaa lähihoitajaa. Koulutus ta-
pahtuu Vaalijalassa ja Seurakuntaopiston opettaja työskentelee Vaalijalassa joka päivä ope-
tustehtävissä. 
 
Oppilaitos Opiskelijoita 

v. 2015 
Opiskelijoita 

v. 2016 
Opiskelijoita 

v. 2017 
Opiskelijoita 

v. 2018 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 5 3 7 7 
Etelä-Savon ammattiopisto - 26 22 10 
Seurakuntaopisto, Kirkkopalvelut 35 18 9 20 
Muut oppilaitokset 14 8 8 6 
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Ikätaulukko (vakituiset) 
 
 31.12.2015 %-

osuus 
31.12.2016 %-

osuus 
31.12.2017 %-

osuus 
31.12.2018 %-

osuus 
20-29-vuotiaat                     53 8,33 69 10,10 93 12,58 118 13,85 
30-39-vuotiaat                     125 19,65 234 34,26 153 20,70 202 23,52 
40-49-vuotiaat                     158 24,84 179 26,21 201 27,20 222 25,84 
50-59-vuotiaat                     235 36,95 139 20,35 240 32,48 240 27,94 
60-  65 10,22 62 9,08 52 7,04 76 8,85 
Yhteensä 636  603  793  859  

 
 
Eläkkeelle siirtyminen vuosina 2018 - 2025 Kuntien Eläkevakuutuksen arvion  
mukaan 
 

Henk. Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma, % 
2018 11 6 17 2,7 
2019 16 6 22 3,5 
2020 13 6 19 2,9 
2021 17 5 22 3,5 
2022 9 5 15 2,3 
2023 12 5 17 2,6 
2024 16 5 21 3,3 
2025 10 4 14 2,2 

 
 
Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus 
 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 
Uusia palkattu vak. virka- tai 
työsuhteeseen   

77 88 100 195 

Vakituisia erosi       10 18 27 17 
Eläkkeelle jäi     
- vanhuuseläke 19 18 14 21 
- työkyvyttömyyseläke 3 7 3 2 
- osatyökyvyttömyyseläke 2 - 6 3 
- osa-aikaeläke 3 3 - - 

- työttömyyseläke - - - - 
- aik. ky:n palveluksessa olleet - - - - 
Lomautetut  - - - - 
Irtisanotut - - - 5 
Työsopimus purettu 1 - 2 9 
Kuollut - - 2 - 
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Rekrytointi 
 
Käytetyt rekrytointikanavat ovat sanomalehdet, ammattilehdet, työ- ja elinkeinotoimisto,  
Kuntarekry, Verneri-verkkosivut, Vaalijalan kotisivut ja sähköposti sekä virallinen ilmoitustaulu. 
 
Avoimet paikat Hakemukset Rekrytoidut Miehet  Naiset Miehet 

rekrytoitu 
Naiset 
rekrytoitu 

Erityisluokanopettaja (2) 11 2 1 10 0 2 
Henkilöstöpäällikkö 9 1 0 9 0 1 
Hoitaja (45) 123 27 26 97 4 23 
ICT-tukihenkilö 22 1 22 0 1 0 
Johtava lääkäri 2 1 2 0 1 0 
Kuntoutuksen asiantuntija-
palvelujen päällikkö 3 0 0 3 0 1 
Kuntoutuskoordinaattori (6) 59 5 4 55 1 4 
Kuntoutuslääkäri (2) 0 0 0 0 0 0 
Kuntoutusohjaaja (2) 13 2 1 12 0 2 
Lähiavustaja (2) 73 2 8 65 0 2 
Ohjaaja (88) 524 83 84 440 21 62 
Palvelukodin johtaja (2) 23 1 4 19 0 1 
Psykologi (3) 4 1 0 4 0 1 
Puheterapeutti (2) 0 0 0 0 0 0 
Sairaanhoitaja (15) 20 6 3 17 0 6 
Sosiaalityöntekijä (3) 4 2 1 3 1 1 
Toimintaterapeutti (2) 1 0 0 1 0 0 
Toimistosihteeri (2) 40 2 1 39 0 2 
Työvalmentaja (3) 33 1 21 12 1 0 
Vastaava ohjaaja (7) 69 3 7 61 0 3 
Yhteensä v. 2018 1033 143 186 847 31 113 
Yhteensä v. 2017 1778 189 292 1486 39 150 
Yhteensä v. 2016 1276 96 252 1024 20 76 

 
 
Työaika ja työpanos 
 
Työaikoja seurataan yleisimmin Titania-työvuorosuunnitteluohjelmalla. Liukuvaa työaikaa seu-
rataan Esmikko-ohjelmalla. 
 
 
Keskimääräinen työpanos 
 
Poissaoloseurannassa käytetään laskennan pohjana 240 työpäivää/vuosi. Kun poissaoloja 
(vuosilomat pois lukien) oli v. 2018 vakanssia kohti 26 päivää (v. 2017/ 24 pv), jää työssäolo-
päiviksi/vakanssi 214 päivää (v. 2017/ 216 pv). Vuonna 2018 oli sairauspoissaoloja keskimää-
rin 19,8 päivää/työntekijä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 17 päivää. 
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Yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin (palkalliset ja palkattomat) olivat tautiluokittain: 
 
 2015 2016 2017 2018 
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet           33 % 32 % 31 % 26 % 
Mielenterveyshäiriöt                     9 % 11 % 13 % 20 % 
Hengityselinsairaudet 16 % 14 % 13 % 13 % 
Ruoansulatuselinten sairaudet 4 % 2 % 2 % 2 % 
Verenkiertoelinten sairaudet 1 % 1 % 3 % 4 % 
Vamma, myrkytykset, eräät muut  16 % 14 % 13 % 

Suurin nousu on tapahtunut mielenterveyshäiriöiden luokassa. 
 
 
Osaaminen ja sen kehittäminen 
 
Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin vuoden aikana sektoreittain määriteltynä ajankohtana. 
Keskustelun pohjana käytetään HR-työpöydän sähköistä lomaketta. Hyväksyttäjä yksilökehi-
tyskeskustelulomakkeita tallentui 403 kappaletta, ryhmäkeskusteluja pidettiin kuudessa yksi-
kössä. Henkilöstön koulutustarpeen arviointi tapahtui kehityskeskustelun yhteydessä.  
 
 
Henkilöstön koulutus 
 
Henkilöstön koulutuspäivien määrällisenä tavoitteena on 3 pv/ työntekijä. Lakisääteistä täy-
dennyskoulutusta on annettu 3752 koulutuspäivää eli 2,9 pv/työntekijä (v. 2017/ 3,1 pv). Sisäi-
sen täydennyskoulutuksen osuus on 55.9 % koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on 
osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. Vaalijalan kuntayhtymässä 
koulutukseen käytettiin 1,4 % palkkasummasta.  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Koulutuspäivät yhteensä  2149 2246 2395 3219 3679 3752 
Koulutuspäivät /vakanssi) 3,4 3,4 3,5 4,4 4,6 4,4 

 
Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin eniten koulutusta AVEKKI- toimintatapamallista.  
Peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö osallistuu säännöllisin väliajoin ylläpitokoulutuksiin ja 
yksikkökohtaisiin konsultaatioihin.  
 
Koulutusten muita aihealueita olivat autismi, itsemääräämisoikeuden tukeminen, tietosuojan 
lakikoulutus, ensiapu, vuorovaikutus ja kommunikaatio ja psykososiaalinen kuntoutus. Koulu-
tusohjelmassa painottuivat Lifecare-asiakastietojärjestelmä sekä Kanta-arkiston kirjaamisval-
mennuskoulutukset jotka koskettivat kaikkia asiakastyössä olevia henkilöitä.  
 
Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta autismista, asiakkaiden omatoimi-
suuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta ja henkilöstöasioista. 
 
Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin 14 kappaletta. Koulutusten aihealueina 
olivat seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus (3), autismin kirjo (2), Vaalijalan päivätoiminta, 
kehitysvammaisuus ja haastava käyttäytyminen ja mielenterveys, itsemääräämisoikeuden 
vahvistaminen ja tukeminen sekä rajoittaminen, kielen sensoriikka ja motoriikka, tukiviittomat 
(2), kehitysvammaisen lapsen psyykkinen tuki, AVEKKI peruskoulutus, tietoisuustaidot (mind-
fullnes) ja käyttäytymisen haasteet. Myötätuulessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 90 ul-
kopuolista henkilöä. 
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Työterveyshuolto  
 
Työterveyshuolto on ensisijaisesti lakisääteistä, ehkäisevää työterveyshuoltoa. Lakisääteisen 
työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito, jonka 
laajuudesta on sovittu erikseen. Sairauksien tutkiminen ja hoito suunnataan ammattitauteihin ja 
työperäisiin sekä niiksi epäiltäviin sairauksiin sekä työkykyä rajoittaviin ja uhkaaviin sairauksiin. 
  
Työterveyspalvelut ostettiin Pihlajalinna Oyj:ltä. Sivutoimipisteissä paikalliset toimijat ovat ol-
leet Pihlajalinnan alihankkijoina.  
 
Työkyvyn tukemisen periaatteet päivitettiin 2018. Siinä esitetään prosessi, jonka mukaan Vaa-
lijalassa työkykyyn liittyviä asioita edistetään ja hoidetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa. 
Työterveyshuolto järjesti lähiesimiehille koulutusta varhaisesta puuttumisesta ja varhaisen 
puuttumisen rajaa laskettiin kolmeen kuukauteen. 
Työterveyshuolto tekee myös työpaikkakäyntejä.  
 
 
Työpaikkaselvitykset  
 
Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä säännöllisin väliajoin eri työpisteissä. Käynnistä 
laadittu selvitys käsitellään aina työsuojelutoimikunnassa, joka tekee selvityksen johdosta tar-
peelliset toimenpide-ehdotukset sekä ao. työpisteelle että johdolle.  
 
 
Tyhy-toiminta  
 
Tyhy-ryhmän toiminnan painopiste oli vuonna 2018 edelleen henkilökunnan henkisen hyvin-
voinnin tukemisessa unohtamatta fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarkoitettua liikuntaa. Tyhy-
ryhmän jäsenet kuluvalla toimintakaudella olivat Riitta Heikkinen, Lea Holopainen, Aija Uimo-
nen, Ari-Pekka Wilska, Jouni Vironen, Eveliina Vauhkonen ja Anu Hyvönen sekä uutena jäse-
nenä henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara.   
 
Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää 5 euron arvoisia Smartum-seteleitä (omavastuu 2 
e/seteli) 30 kpl/työntekijä. Smartum-seteleitä lunasti eri yksiköistä kaikkiaan 612 henkilöä. 
Yhteisöllisyyden lisäämisen mahdollisti työnantajan antama mahdollisuus käyttää neljä tuntia 
työaikaa työyhteisön yhteisöllisen toiminnan tukemiseksi. Tätä hyödynnettiin lähes kaikissa 
yksiköissä (611 eri henkilöä). Toiminnassa tyhy-tuntien viettoaiheita oli mm. kasvohoito, ilma-
aseammunta, golf-opastus, lasersota, ratsastus, ohjattu liikunta, golfaus, frisbeegolf, ja tieten-
kin mysteeri eli pakohuoneet. Yleensä näihin toimintoihin liittyi yhteinen ruokailu. 
 
Tyhy-vastaavat tapasivat Partaharjussa elokuussa ja syyskuussa tyhy-ryhmäläiset osallistuivat 
Tampereella vuotuisesti järjestettäville työterveyspäiville. 
 
 
Yhteistoiminta 
 
Yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet (4 henkilöä) työ-
suojeluvaltuutetut (4 henkilöä) ja työnantajan edustajat (5 henkilöä).  
Toimikunta antaa lausuntoja henkilöstön asemaan vaikuttavista suunnitelmista ja esityksistä 
kuten kuntayhtymän taloussuunnitelmasta ja talousarviosta.  
Toimikunta merkitsi tiedoksi mm. erilaisia henkilöstöä koskevia tilastoja v. 2018. Toimikunta 
esitti hallituksen hyväksyttäväksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019 ja käsitteli mm. 
kuntayhtymän strategialuonnosta 2018 - 2022. 
 
Vuonna 2018 toimikunta kokoontui kaksi kertaa, käsiteltäviä asioita oli 29.  
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Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyötoimikunnan jaostona. Työsuojeluvaltuutetut (3 henki-
löä) sekä muut toimikunnan jäsenet (3 henkilöä) valitaan vaaleilla, joka yleensä on ollut ns. 
sopuvaali. Työnantaja nimeää toimikuntaan kaksi edustajaansa. Vuonna 2018 toimikunta ko-
koontui 4 kertaa.  
 
Toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelma, joka on vahvistettu 4.11.2015.  
 
Toimikunta käsittelee ja antaa lausuntoja mm. työpaikkaselvityksistä, talousarvioehdotuksesta, 
rakennusten vuosikorjauksista, suojainten ja kaluston hankinnasta, työterveyshuollon toimin-
nasta ja rakennusten korjaussuunnitelmista. 
 
Vaarojenarviointi suoritetaan samanaikaisesti työpaikkaselvitysten kanssa. Tilaisuuksissa ovat 
mukana työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö, ao. sektorijohtaja, henkilöstöä ja työter-
veyshuollon edustaja. Vaalijalan kuntayhtymän eri toimintapisteissä (avopalvelujen toimipis-
teet) toimii 8 työsuojeluasiamiestä. 
 
Aloitetoiminta 
 
Aloitetoimintaa on harrastettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin ensimmäinen aloitesääntö vahvis-
tettiin. Vuosittain henkilöstö tekee 5 - 15 aloitetta, joista palkkioon johtaa noin puolet. Palkkioita 
maksetaan yhdestä aloitteesta 40 - 80 euroa. Aloitteet koskevat yleensä jonkin yksittäisen 
tehtävän kehittämistä.   
Vuonna 2018 aloitteita saapui 6 kpl, joista maksettiin palkkioita yhteensä 160 euroa. 
 
Sisäinen tiedottaminen  
 
Vaalijalan kuntayhtymässä on käytössä VISO-toimintajärjestelmä, joka sisältää ydinprosessi-
kuvaukset ja ajantasaiset toimintaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet. HR-työpöydällä julkaistaan 
henkilöstöä koskevat ohjeet. Kaikilla vakituisilla ja pitempiaikaisilla työntekijöillä on oma säh-
köpostiosoite ja käyttöoikeudet eri ohjelmiin tehtäviensä mukaan. Johdon info järjestetään 
Skypellä vähintään neljä kertaa vuodessa.   
 
Työpaikkakokoukset  
 
Kaikissa työpisteissä pidetään ohjeen mukaan vähintään kaksi työpaikkakokousta vuodessa. 
Näissä käsitellään mm. työpisteen käyttösuunnitelmat, vuosilomalistat, asiakaspalauteet ja 
muut yhteiset asiat. HaiPro-poikkeamat käsitellään yksiköiden palavereissa kolmen viikon vä-
lein. Työyhteisöjen kehittämispäiviä on pidetty noin kerran vuodessa. Työyhteisöjen kehittä-
miseksi on järjestetty työnohjausta. Lähiesimiehiä pyritään tukemaan heidän johtamistyössä 
erilaisilla koulutuksilla, kuten työvuorosuunnitteluohjelman käyttökoulutuksella.  
 
Työyhteisöjen kehittäminen 
 
Työyhteisöjen kehittämispäiviä on pidetty kerran tai kahdesti vuodessa tarpeen mukaan. Työ-
yhteisöjen kehittämiseksi järjestettiin työnohjausta monella tasolla. Koko henkilöstö ja lä-
hiesimiehet ovat saaneet työhönsä täydennyskoulutusta.   
 
Seutu- ja alueyhteistyö 
 
Työvoimatoimiston kanssa neuvotellaan säännöllisesti henkilöstön rekrytointiin liittyvistä asi-
oista. Hoitajien työvoimapoliittista lähihoitajakoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta on toteu-
tettu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen aloitteesta usean vuoden ajan. Nämä ovat olleet 
keinoja saada ammattitaitoista henkilöstöä Vaalijalaan. Sektorijohto on ollut erilaisissa rekry-
tointitilaisuuksissa kertomassa Vaalijalasta ja markkinoimassa työpaikkoja. 
 



 
 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Sivu 14 
____________________________________________________________________________________ 
 

Alan oppilaitosten opiskelijat harjoittelevat Vaalijalassa ja tekevät työelämälähtöisiä opinnäyte-
töitä, joita voidaan hyödyntää käytäntöön. 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Seurakuntaopiston oppilaitoksen sekä Etelä-Savon ammat-
tiopiston oppisopimustoimiston kanssa tehdään koulutuksellista yhteistyötä. Erilaiset kuntayh-
tymän tarpeesta lähtevät täydennyskoulutukset on räätälöity asiasisällöiltään sopiviksi. Oppi-
laitoksen ja oppisopimustoimiston kanssa yhteistyössä on järjestetty mm. mielenterveys- ja 
päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, lähihoitajakoulutusta sekä kehitysvamma-alan 
ammattitutkintoa ja esimieskoulutusta kuntayhtymän henkilöstölle. Koulutuksia on päivitetty 
oppisopimuskoulutuksella vastaamaan mm. Valviran vaatimuksiin.  
 
Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat kutsuttuina myös oppilaitosten työskentelyyn. 
Näin voidaan vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja työelämän vaatimusten huomioimiseen.   
 
Johtoryhmä, sosiaalityöntekijät ja muu henkilöstö ovat osallistuneet Etelä-Savon ja Pohjois-
Savon sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun työryhmiin. Keski-Suomen sote- ja maa-
kuntauudistuksen esivalmisteluun on osallistuttu Lape-yhteistyön kautta. 
 
Hankinnoissa Vaalijala on mukana Sansia Oy:n, KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Istekki Oy:n kaut-
ta alueellisessa yhteistyössä. 
 
 
Palkkaus ja henkilöstökustannukset  
 
Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen 
Palkkaus perustuu työntekijän tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaisiin työtuloksiin ja am-
matinhallintaan. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus palkasta on kasvanut aikai-
semmista vuosista. Tulospalkkausta ei ole käytössä. 
 
Henkilöstökustannukset 
 2015 %-

osuus 
2016 %- 

osuus 
2017 %-

osuus 
2018 %-

osuus 
Vuoden aikana maksetut 
palkat (1000 euroa) 

        

- Vakinaisen henkilöstön 
palkat 

16 846 61 18 058 58 19785 58 22794 60 

- Sijaisten ja tilap. palkat 6 893 25 8 475 27 9193 27 9666 25 
- Erilliskorvaukset 3 763 13 4 133 13 4700 14 5218 14 
- Muu palkat ja palkkiot 415 1 392 2 294 1 382 1 
Yhteensä 27917 100 31 058 100 33972 100 38060 100 
         
Henkilösivukulut         
Sosiaalivakuutusmaksut 1 701 19 2 122 22 1658 18 1827 18 
Eläkevakuutusmaksut 6 985 81 7 402 78 7380 82 8074 82 
Yhteensä 8 686 100 9 522 100 9038 100 9902 100 

 
Lähes kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ruokailla kuntayhtymän omassa ruokalassa tai 
vaihtoehtoisesti ostaa palvelukodin keittiöltä ruokaa.  
Henkilöstölle vuokrataan työvaatteet pesulalta niihin työpisteisiin ja tehtäviin, joissa se on tar-
peen. Avopalveluiden palvelukotien henkilöstö saa vaaterahaa suojavaatteiden hankintaan. 
 
Työterveyshuollon kustannuksiin maksaa Kansaneläkelaitos n. 50 - 60 % avustusta. 
Henkilöstön virkistystoimintaa tuetaan ylläpitämällä huviloita ja tukemalla vapaa-ajan harras-
tuksia, erityisesti liikuntatoimintaa. 
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Henkilöstöpalvelujen kustannuksia  
 
 2015 2016 2017 2018 
Suojavaatteiden hankinta 26 443 42 302 46703 50165 
Työterveyshuolto 378 716 434 608  535662 627881 
Henkilöstön virkistystoiminnan 
tukeminen 

90 868 126 552 119377 111430 

 
Henkilöstöpalvelujen kustannukset ovat kasvaneet vuosina 2016 - 2017 aikaisempaa nope-
ammin. Syynä on henkilöstömäärän kasvu, joka vaikuttaa työterveyshuollon kustannuksiin. 
Virkistystoiminnan tukemisen kustannusten lasku vuonna 2018 johtuu siitä, että vuosina 2016 
- 2017 on henkilöstölle jaettu ylimääräisiä Smartum-seteleitä hyvästä tuloksesta. Vuoden 2018 
kustannuksissa tällaista ei enää ole.  
 
 
Paikalliset säännöt ja sopimukset  
 
Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt Tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuussuunnitelman kokouk-
sessaan 5.10.2016. Kuntayhtymän hallintosäännön yhtymäkokous hyväksyi 7.6.2017.  Hallin-
tosäännön täydentäviä määräyksiä uudistettiin 1.12.2018.  
 
Hallitus on hyväksynyt 10.6.2015 paikalliset sopimukset työvuorojen pituudesta sekä hälytys-
rahasta. Sopimus koskee kaikkia muita paitsi JYTY ry:n jäseniä.  
 
 
1.2.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista  
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaa kunnan on toimintakertomuksessaan 
arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittä-
vimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuvia riskejä 
 
Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat maakunta- ja sote-uudistus sekä tulevat substanssi-
lakien muutokset, mm. kehitysvammalain kumoaminen. Vaalijalan tulee mahdollisesti organi-
soitua tulevaisuudessa uudelleen. 
 
Henkilöstöriskejä 
 
Henkilöstöriskit kohdistuvat henkilöiden saatavuuteen koko toiminta-alueella, osaamisen kehit-
tämistarpeisiin ja sairastavuuteen. Henkilöstön kokemaa työhyvinvointia on parannettava. 
 
Taloudellisia riskejä 
 
Kuntayhtymää koskevia rahoitusriskejä ovat maksuvalmiuteen, velkaantumiseen ja korkojen 
nousuun liittyvät riskit. Maksuvalmius on pysynyt toistaiseksi tyydyttävänä ja tilapäislainan 
käyttö on ollut satunnaista. Kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa noin 15,4 miljoonaa euroa, 
joka on palvelukotien rakentamista varten otettua valtion tukemaa korkotukilainaa. Lainojen 
hoitokulut katetaan asukkailta perittävillä vuokrilla. Uusi palvelukoti lisää lainamäärää noin 1,4 
miljoonalla eurolla. Nenonpellon yksiköiden rakennusten peruskorjaukset joudutaan myös tu-
levaisuudessa osittain rahoittamaan lainarahalla, joten velkaantumisaste nousee edelleen. 
Lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,2 miljoonaa.  Merkittävin talouden epävarmuustekijä 
on tuleva sote-uudistus, jonka sisältö, hallintomalli ja rahoitus ovat avoimia kysymyksiä. 
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Tietoriskejä 
 
Uudet tietojärjestelmät vaativat hallittuja käyttöönottoprosesseja ja muutosjohtamista, jotta 
henkilöstö sitoutuu uudenlaisiin toimintatapoihin. Tietoriskien osalta kehittämisen kohteena on 
kokonaisvaltainen kartoitustyö, jossa sekä strategiset että operatiiviset riskit otetaan paremmin 
hallintaan. Suurin tietoriski on kuitenkin inhimillinen tekijä. 
 
 
1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 17.11.2009 tarkennetun sitovan ohjeen kunnille 
ja kuntayhtymille tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan johdon 
tulee selvittää toimintakertomuksessa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallin-
ta on kuntayhtymässä järjestetty ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää suunnitelma-
kaudella. Kuntayhtymän hallitus on antanut ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 
2007 ohjeen sisäisen valvonnan järjestämisestä Vaalijalan kuntayhtymässä.  
 
Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen 
Sektorijohtajat huolehtivat omalla alueellaan sisäisestä valvonnasta. Erityisesti valvotaan hen-
kilöstöä koskevien säännösten ja sopimusten noudattamista mm. tasa-arvoisen kohtelun var-
mistamiseksi. Valvonta on ollut riittävää, huomattavia poikkeamia ei ole havaittu. 
 
Tavoitteiden toteutus, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus 
Vuoden 2018 toiminnan tulokset on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutuma-
vertailussa. Näitä seurataan kuukausittain ja raportit annetaan jokaiseen hallituksen kokouk-
seen. Toiminnasta ei ole havaittu huomautettavaa. 
 
Riskien hallinnan järjestäminen 
Riskien hallinta- ja kartoitus on ajan tasalla. Kuntayhtymän vakuutukset ja niiden perusteet 
tarkistetaan vuosittain. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2010. Vaarojen arviointia suoritetaan 
työpistekohtaisesti kolmen vuoden välein. Omavalvontasuunnitelmia kehitetään ja niiden to-
teutumisen seurantaa tehdään mm. sisäisissä auditoinneissa. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidonvalvonta 
Hankinnat, luovutukset ja hoito ovat sujuneet ongelmitta ja säännösten mukaisesti. Hankinta-
toimen osittaisesta hoidosta on tehty sopimus Sansia Oy:n ja Istekki Oy:n kanssa. Irtaimiston 
luettelointi on ohjeistettu. 
 
Sopimustoiminta 
Sopimusten noudattamisessa ei ole ollut merkittäviä ongelmia. Sopimusten vanhentumisaikoja 
seurataan säännöllisesti. Mikäli maakunta- ja soteuudistus ei nykymuodossaan toteudu, kilpai-
lutetaan pitkäaikaisia palvelusopimuksia vuosien 2019 - 2020 aikana. 
 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
Hallitus on antanut ohjeet mm. talouden hoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, han-
kinnoista ja asukkaiden varojen hoidosta. Ohjeistus on riittävää ja niiden toteutumista seura-
taan. Sisäisen tarkastuksen nykytila on katsottu riittäväksi. Sisäinen valvonta toteutuu mm. 
siten, että laskujen tarkastajana ja hyväksyjänä on aina eri henkilö. Myös vuosittain tehtävät 
kassojen tarkastukset ovat osa sisäistä valvontaa. 
 
Yhtymähallituksen kannanotto 
Yhtymähallitus esittää kantanaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuu-
den toiminnan laillisuudesta ja hyvän hallintotavan noudattamisesta sekä varojen ja omaisuu-
den turvaamisessa. 
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1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 
1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta 
aiheutuneiden kulujen kattamiseen.  
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Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Inves-
toinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan 
vähentämällä hankintamenosta valtionosuuden ja muut rahoitusosuudet. 
 
Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. 
 
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja laino-
jen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen osa arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perus-
oletus on, että tulorahoitus on riittävä, mikäli se on vähintään poistojen suuruinen. 
 
Tuotot 
 
Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen yhteismäärä oli 61,1 miljoonaa euroa, jos-
sa oli kasvua edelliseen vuoteen 5 miljoonaa euroa eli 8,9 %. Toimintatuottoihin kuuluvat 
myyntituotot, josta merkittävin osa ovat korvaukset kunnilta. Kuntakorvauksia kertyi yhteensä 
53,7 miljoonaa euroa. Tässä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 4,6 miljoonaa eli 9,4 %. Jä-
senkuntien maksamat korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 miljoonaa ja kuntayhty-
män ulkopuolisten kuntien maksamat korvaukset 1,8 miljoonaa euroa. Tuottojen kasvu johtuu 
palvelujen kysynnän lisäyksestä, vaikka hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla. Yhteensä myyn-
tituottoja kertyi 56,3 miljoonaa euroa. Muita toimintatuottoja ovat asiakkailta perittävät maksut, 
erilaiset tuet ja avustukset sekä vuokratuotot. Maksutuottoja kertyi hieman alle 2,5 miljoonaa 
euroa ollen hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 miljoonaa euroa. Tulot koostuivat pääasiassa valtion kärki-
hankkeiden valtionavustuksista sekä Kelan työterveyshuollon korvauksesta. Vuokratuotot kas-
voivat edellisvuodesta 0,1 miljoonaa euroa.  
 
Kulut 
 
Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 59,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuo-
teen 5,5 miljoonaa euroa eli 10,2 %. Valtaosan toimintakuluista muodostavat henkilöstökulut, 
jotka kasvoivat edellisvuodesta 5 miljoonaa euroa eli 11,6 %. Henkilöstökulut olivat yhteensä 
47,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui enimmäkseen uuden toimipisteen avaa-
misesta.   Palvelujen ostot nousivat edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa. Yhteensä palvelujen 
ostoon käytettiin n. 6 miljoonaa euroa. Tarvikkeiden ostoihin kului 4,4 miljoonaa eli suunnilleen 
saman verran kuin edellisenä vuonna. Lainojen korkokulut olivat 131 900 euroa eli 13 000 
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Tilikauden tulos kuvaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä otetaan huo-
mioon myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot ja satunnaiset 
erät. Tilikauden tulos joko lisää tai vähentää kuntayhtymän omaa pääomaa. 
 
Tilikauden tulos oli ennen varausten muutoksia -242 599,88 euroa. 
Varausten muutosten jälkeen alijäämä vuodelta 2018 on -135 086,84 euroa.  
 
 
1.4.2 Toiminnan rahoitus 
 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien 
tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien 
nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiu-
den muutosten nettomäärä.  Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ne 
erät, jotka ovat syntyneet kuntayhtymän kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.   
 
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyesitettyjen tuottojen ja kulu-
jen vaikutusta rahavaroihin eli sitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut rahavaroja.  



 
 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Sivu 19 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

2018 
 

2017 

      
1 000 € 

 
1 000 € 

Toiminnan ja investointien rahavirta 
    Toiminnan rahavirta 

         Vuosikate 
    

1210 
 

1752 
   Tulorahoituksen korjauserät 

  
-22 

  Toiminnan rahavirta 
   

1188 
 

1752 
Investointien rahavirta 

         Investointimenot 
    

-3582 
 

-6697 
  Rahoitusosuudet investointeihin 

  
1170 

 
2131 

  Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 
  

24 
  Investointien rahavirta 

  
  -2388 

 
-4565 

Toiminnan ja investointien rahavirta 
 

-1200 
 

-2813 

         Rahoituksen rahavirta 
      Antolainauksen muutokset 
        Antolainasaamisten lisäykset 

    
-52 

Antolainauksen muutokset 
     

-52 
Lainakannan muutokset 

        Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
  

1300 
 

1886 
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

  
-75 

 
-54 

Lainakannan muutokset 
   

1226 
 

1832 
Oman pääoman muutokset 

      Muut maksuvalmiuden muutokset 
       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 

 
-5 

 
39 

  Vaihto-omaisuuden muutos 
        Saamisten muutos 
   

-751 
 

-1483 
  Korottomien velkojen muutos 

  
978 

 
964 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
 

  221 
 

-478 
Rahoituksen rahavirta 

   
1446 

 
1300 

         Rahavarojen muutos 
   

246 
 

-1512 
Rahavarat 31.12 

    
4338 

 
4091 

Rahavarat 1.1 
    

4091 
 

5603 
Rahavarojen muutos 

   
246 

 
-1512 

         Rahoituslaskelman tunnusluvut 
  

2018 
 

2017 

         Toiminnan ja investointien rahavirran 
 

-4163 
 

-6832 
kertymä 5 vuodelta,€ 

      Investointien omarahoituksen toteutuminen pitemmällä aikavälillä 
  

         Investointien tulorahoitus % 
  

50,2 % 
 

38,3 % 
100xvuosikate/Investointien omarahoitusmeno 

    (käyttöomaisuusinvestoinnit-rahoitusosuudet) 
    

         Lainanhoitokate  
    

6,46 
 

10,73 

         Kassan riittävyys pv 
   

25 
 

24 
365pv x rahavarat 31.12 / kassasta maksut tilikaudella 

    
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu 
tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pää-
omarahoituksella. 
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulora-
hoitus riittää lainojen hoitoon, jos se on 1 tai enemmän. Kun tunnusluku on alle 1, joudutaan vieraan pääoman 
hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. 
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1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
 
Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen 
avulla. 
 
 

 
 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, ja kykyä suoriutua sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omava-
raisuusasteen hyvä tavoitetaso on 70 %.  50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta 
velkarasitetta. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pää-
oman takaisin maksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on 
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 
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1.6 Kokonaistulot ja -menot 
 
Rahoituslaskelman tavoin kokonaistulot ja -menot laskelmassa on esitetty varsinaisen toimin-
nan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. Rahan läh-
teet (tuotot) ja käytöt (kulut) on esitetty kuitenkin omina ryhminään ja varsinaisen toiminnan 
erät on jaoteltu rahoituslaskelmassa tarkemmin. 
 
Kuntayhtymän kokonaistulot v. 2018 olivat 63,6 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä 
vuodesta 3,4 miljoonaa euroa eli 5,8 %. Vuoden kokonaismenot olivat 63,5 miljoonaa euroa, 
jossa oli kasvua edellisvuoteen 2,4 miljoonaa euroa eli 3,9 %. 
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tu-
loksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. 
 
Vaalijalan kuntayhtymän tulos vuodelta 2018 on -242 599,88 euroa. 
 
Tilikauden tuloksesta on tehty poistoerokirjauksia seuraavasti: 
 
Poistoeron lisäykset:  
 Kompassi peruskorjaus              27 473,80 euroa 
 Lisäykset yhteensä - 27 473,80 euroa 
 
Poistoeron vähennykset: 
 Erannon peruskorjaus 58 030,44 euroa 
 Savoset, Varkaus  4 482,60 euroa 
 Korallin peruskorjaus  45 000,00 euroa 
 Vähennykset yhteensä 107 513,04 euroa 
  
Poistoeron muutos   80 039,24 euroa 
 
 
Lisäksi on tehty seuraavat varausten muutoskirjaukset: 
 
Investointivarauksen vähennys:  
 Kompassi peruskorjaus 27 473,80 euroa 
 Vähennykset yhteensä 27 473,80 euroa 
 
Varausten muutos 27 473,80 euroa 
 
Varausten ja rahastojen muutokset 107 513,04 euroa 
 
 
 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että varausten ja rahastojen muutosten jälkeinen alijäämä  
- 135 086,84 euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on toiminnassa ja taloudessa noudatetta-
va talousarviota. Toteutumavertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, 
määrärahojen ja talousarvion toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelma-
osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan toteutuminen, joka sisältää myös sisäi-
set erät, on esitetty tehtävätasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden, määrärahojen ja 
tuloarvioiden osalta, sekä sitovien mittareiden osalta. 
 
2.1 Tavoitteiden toteutuminen 
 
2.1.1 Vaalijalan tuloskortti, kuntayhtymätaso 
 
Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Väliarvio 
Asiakas Toiminnan asia-

kasvaikutuksen 
mittaaminen ja 
itsemääräämisoi-
keuden toteuttami-
nen ja sen arviointi-
järjestelmän kehit-
täminen 

Asiakastyytyväi-
syysmittari käytös-
sä 
Kuntoutusjaksojen 
määrän ja pituuden 
seuranta 
Asiakaspalaute 
 

Määrittelyjen ja 
arviointijärjestel-
män laadinta 

Asiakaspalautejärjes-
telmä on käytössä, 
mittarit kehitteillä. 

Talous Vuosikate kattaa 
poistot ja lainojen 
lyhennykset. Pe-
ruskorjausten ra-
hoittaminen ilman 
lainarahaa 

Vuosikatteen seu-
ranta, tuotot miinus 
kulut, vuosikate-
prosentti 101 

Tuottojen kertymi-
sen seuranta ja 
menojen arviointi 
kuukausittain 

Vuoden tulos alijää-
mäinen, joten tavoit-
teeseen ei päästy, 
korjaavat toimenpi-
teet suunnitteilla. 

Prosessi Palveluprosessien 
yhtenäistäminen, 
palautejärjestelmän 
kehittäminen 
 
 
 
Palveluihin pääsyn 
vasteaikojen lyhen-
täminen 

Kuntoutuksen 
koordinoinnin ete-
neminen, avopalve-
lujen prosessit tar-
kistettu, palautejär-
jestelmä valmiina. 
 
Vasteaikojen seu-
ranta ja raportointi 

Moniammatillisten 
työjakojen kehittä-
minen. Laatutyö 
kohdistetaan palau-
tejärjestelmään. 
 
 
Asiakaskierron 
lisääminen 
 

Toiminnanohjausjär-
jestelmä VISOssa 
täydentynyt, palvelu-
jen yhtenäistäminen 
edistynyt. Palauttei-
den käsittely kehitty-
nyt. 
Tilanne aikuisten 
osalta kunnossa, 
alaikäisten osalta ei. 

Henkilöstö Asiantuntijoiden 
rekrytoinnin kehit-
täminen 
 
Täydennyskoulu-
tuksen suuntaami-
nen kehittämista-
voitteiden mu-
kaiseksi 

Rekrytointien pysy-
vyys 
 
 
Osaamisstrategian 
laadinta 

Rekrytointikanavien 
laajentaminen 
 
 
Osaamistavoittei-
den määrittäminen 
koulutussuunnitel-
man pohjaksi  

Rekrytointikanavia 
on lisätty, tulokset 
toistaiseksi heikkoja. 
 
Tavoitteet selkiyty-
neet, koulutussuun-
nittelua on kehitetty. 

Sidosryhmät Ulkokuntayhteis-
työn vakiinnuttami-
nen 
 
Sote- ja maakunta-
uudistukseen val-
misteluun osallis-
tuminen laajalla 
rintamalla 

Yhteistyön laajuus 
verrattuna vuoteen 
2016 euroina 
 
Osallisuus kolmen 
maakunnan valmis-
teluun 

Yhteistyöaloitteiden 
suunnittelu ja te-
keminen 
 
Aktiivisuus valmis-
telutyöryhmissä 

Ulkokuntayhteistyön 
laajuus säilynyt en-
nallaan. 
 
Osallistuminen ta-
pahtunut lähinnä 
kahdessa maakun-
nassa. LAPEn osalta 
myös YTA-alueella. 
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2.1.2 Yleishallinto ja sisäiset palvelut 
 
Palvelut: tilintarkastus, hallitus, sisäiset palvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut ja liiketoiminta. 
Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Väliarvio 
Asiakas Tuottaa laadukkaat 

tukipalvelut (talous- 
ja henkilöstöpalve-
lut, ateriapalvelut, 
kiinteistöpalvelut ja 
materiaalipalvelut) 
Vaalijalan muille 
yksiköille ja henki-
löstölle. 

Arviointiin perustu-
va asiakaspalaute 

Asiakastyytyväi-
syystutkimukset 

Henkilöstöpalvelu-
jen työsopimuksen 
tekoprosessia on 
muutettu nopeut-
tamaan uuden 
työntekijän sähkö-
posti- ym. sähköis-
ten tunnusten 
saantia. 
Asiakastyytyväi-
syyskyselyt teh-
dään suunnitellusti 
syyskuussa 

Talous Menot katetaan 
sisäisillä tuotoilla. 
Sisäiset hinnat 
vastaavat todellisia 
kustannuksia ja 
niiden nousu on 
korkeintaan yleisen 
kustannustason 
nousun suuruinen. 

Tuotot ja kulut ovat 
yhtä suuret, tavoit-
teena on 0-tulos 

Kehitetään lä-
pinäkyvä ja ymmär-
rettävä hinnoittelu 

Sisäinen laskutus 
toteutunut suunni-
tellusti. Yksiköt 
maksavat talous-
palveluista budje-
toitujen toimintaku-
lujen suhteessa. 
Tuloksena lähes 
nollatulos -> ei 
lisälaskutuksen 
tarvetta loppuvuon-
na.  

Prosessi Kuvataan tukipalve-
lujen prosessit 

Asiakastyytyväi-
syys on vähintään 
2,5 asteikolla 1-4
  

Tehdään asiakas-
tyytyväisyyskysely 
kerran vuodessa 

ICT-, kiinteistö-, 
materiaali-, puhtaa-
napito- ja ateriapal-
velujen prosessit 
ovat kuvattu VI-
SOon. 

Henkilöstö Työhönsä sitoutu-
nut, motivoitunut ja 
ammattitaitoinen 
henkilökunta 

Sairauspoissaolot 
Vähäinen työnteki-
jöiden vaihtuvuus  
Täydennyskoulutus 
päivien määrä 
 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen 
Jokaisella työnteki-
jällä on mahdolli-
suus vähintään 
kolmeen täyden-
nyskoulutuspäivään 
vuodessa 
Osaamiskartoituk-
set 

Sairauspoissaolot 
vähentyneet, pois-
saoloja v. 2018 ka. 
4,78 pv/hlö (v. 2017 
5,04 pv/hlö). 
Työntekijöiden 
vaihtuvuus on pien-
tä. 
Täydennyskoulu-
tuspäivät 1,9 pv/ 
hlö.  
 

Sidosryhmät Kunnat, 
Vaalijalan muut 
yksiköt sekä 
Vaalijalan henkilös-
tö luottavat tukipal-
velujen tuottamiin 
palveluihin 

Laskutuksen oi-
keellisuus  
reklamaatioiden 
minimointi. Virhei-
den ja reklamaati-
oiden määrä on 
pienempi verrattu-
na edelliseen vuo-
teen 

Yhteistyöprojektit 
Riittävä koulutus 
henkilöstölle 

Keskustelut ostaja-
asiakkaiden kanssa 
käyty tarvittaessa. 
Reklamaatioihin on 
vastattu, määrä 
entinen. Henkilös-
töä ei ole asiaan 
erikseen koulutettu. 
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2.1.3 Nenonpellon yksiköt 
 
Palvelut: lyhyt- ja pitkäkestoinen kuntoutus. Kuntoutuksessa noin 180 paikkaa 18 yksikössä, 
työ- ja päivätoimintaa 8 yksikössä.  
Tilivelvollinen: kuntoutuksen johtaja. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteutuma 
Asiakas Tuottaa laadukkaat 

tutkimus- ja kuntou-
tuspalvelut sekä 
perusopetus Vaali-
jalan asiakkaiden 
itsemääräämisoi-
keutta kunnioittaen.  
  

Asiakasmäärät 
Käyttöasteet 
Palvelujen hinnat 
Palvelujen kysyntä 
Palveluihin pääse-
minen (jonotusajat 
ja määrät) 
Vastausaika palve-
lupyynnöstä kor-
keintaan yksi viikko 

Asiakastyytyväi-
syystutkimukset 
Asiakasraadit, joi-
den perusteella 
tehdään korjauksia 
toimintaan  
 
Asiakaspalautteet 
Palvelujen ostaja-
palautteet 
 

Asiakastyytyväi-
syystutkimukset 
aloitettu kyselyt 
x2/vuosi. 
Asiakasraadit 2xv. 
Palvelujen kysyn-
tää seurattu viikoit-
tain lähetetiimissä. 
Aikuisilla ei jonoa, 
lapset ja nuoret 5-
10 jonossa. 
Palvelupyyntöihin 
vastattu viikon ku-
luessa/arvio palve-
luihin pääsystä. 

Talous Taloudessa pyri-
tään tasapanoon, 
jolloin tulot kattavat 
menot ja poistot.  
Menot katetaan 
sisäisillä tuotoilla. 
Hinnoittelu vastaa 
todellisia kustan-
nuksia ja hintojen 
nousu on korkein-
taan yleisen kus-
tannustason nou-
sun suuruinen. 

Oikea palveluhin-
noittelu. 
Sisäisten kulujen 
kattaminen oikealla 
hinnoittelulla. 
Tuotot ja kulut yhtä 
suuret.  
Mahdollinen ylijää-
mä käytetään in-
vestointeihin, joka 
mahdollistaa laa-
dukkaan, kehitty-
vän ja velattoman 
toiminnan tulevai-
suudessakin. 

Kehitetään lä-
pinäkyvää ja ym-
märrettävää hin-
noittelu. 
 
Palvelukuvaukset 
ovat mahdollisim-
man kattavat ja 
toimivat hinnoitte-
lun mittareina.  
 
Menojen kurissa 
pitäminen.  

Palveluhinnoittelu 
on uudistettu koko-
naan. 1.1.2019 uusi 
hinnasto käytössä. 
Palvelukuvaukset 
uudistettu kaikissa 
yksiköissä 1/2019. 
Talousseuranta 
kuukausittain. 
Toimintaa mukau-
tettu tuottojen osal-
ta. 
Kaksi yksikköä 
lakkautettu ja yksi 
avattu. 

Prosessi Kaikki prosessit 
ovat kuvattuina 
Viso:ssä. 
Prosessit ja niiden 
toimivuus kuvaavat 
todellisuutta. 
Serfikaatti 2018. 
 

Prosessikuvaukset 
tarkastetaan sään-
nöllisesti, päivä-
määrät näkyvillä. 
 
Sisäiset ja ulkoiset 
auditointiraportit 
 
  

Laatupäällikkö huo-
lehtii johdon kanssa 
prosessien päivi-
tyksestä.  
 
Auditointijärjestel-
män toteutus 

Prosesseja päivitet-
ty vuoden mittaan. 
Toimivuutta seurat-
tu kehittämis-/ yh-
teistyöpäivissä. 
Auditoinnit toteutu-
neet. 
Sertifikaatti saatu 
6/2018. 

Henkilöstö Työhönsä sitoutu-
nut ja motivoitunut 
ammattitaitoinen 
henkilöstö. 

Sairauspoissaolot. 
Henkilöstön vaihtu-
vuus.  
Täydennyskoulutus 
päivien määrä 
 
Onnistunut rekry-
tointi 
 
 
 
 
 
 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen ja 
ohjeistusten ajan-
tasaistaminen.  
Kannustavan palk-
kausjärjestelmän 
kehittäminen. TVA. 
 
Osaamiskartoituk-
set. 
Kehityskeskustelut 
x1 /vuosi jokaiselle 
 
 

Työhyvinvointioh-
jelma toteutunut. 
Työhyvinvointi- ja 
varhaisen puuttu-
misen koulutukset 
esimiehille syksy 
2018.  
TVA ei toteutunut. 
 
Osaamiskartoitusta 
edistää työryhmä. 
Kehityskeskustelut 
ja täydennyskoulu-
tukset toteutuneet. 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteutuma 
Työtyytyväisyysky-
selyt   
 
 
 
 
 
Työturvallisuusil-
moitukset 
 
 
 
 
 
Työtapaturmien 
määrä 

Työtyytyväisyysky-
selyjen jälkeen 
tehdään toimenpi-
teitä sen pohjalta 
kahden kuukauden 
kuluessa.  
 
HaiPro-käsittelyjen 
kehittäminen 
 
 
 
 
 
Riskien analysointi 
ja toimenpiteet 

Työtyytyväisyysky-
selyn toimenpiteet 
yksiköittäin toteu-
tettu. 
  
 
 
HaiPro-ilmoitusten 
käsittely ajantasais-
ta. Niitä on todella 
paljon työturvalli-
suusriskejä paljon.  
Toteutuneet. 
 
Työtapaturmia on 
paljon. 
 

Sidosryhmät Palvelujen ostajat 
luottavat Vaalijalan 
palveluihin. 
 
 
 
Vaalijala tunnetaan 
kautta maan osaa-
vana ja luotettava-
na palvelujen tuot-
tajana. 
 
Verkostotyö ulkois-
ten ja sisäisten 
sidosryhmien kans-
sa saumatonta. 
 
 

Yhteistyön määrä  
Palautejärjestelmä 
Tiedottaminen ja 
tiedottamisohjelma. 

Yhteistyöprojektit 
Mukana oleminen 
valtakunnallisissa 
ja maakunnallisissa 
kehitysryhmissä 
 
Sidosryhmien pa-
lautejärjestelmä 
 
 
 
 
Neuvottelut ja ke-
hittämispäivät si-
dosryhmien kans-
sa. 
 
Kuntakuulemiset 
 

Mukana on oltu. 
 
 
 
 
 
Sidosryhmäpalau-
tejärjestelmä vuon-
na 2019/tavoite.  
 
 
 
Sidosryhmien ja 
joidenkin kuntien 
kanssa käyty erik-
seen neuvotteluja 
palveluhinnoista 
mm. tämä edelleen 
kehitteillä.  
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2.1.4 Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 
 
Palvelut: kuntoutuksen asiantuntijapalvelut. 
Tilivelvollinen: johtava lääkäri. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Väliarvio 
Asiakas Asiakaslähtöiset, ta-

voitteelliset ja yksilölli-
set kuntoutuspalvelut. 
 
 
Toiminnan asiakasvai-
kutuksen ja  
-tyytyväisyyden paran-
taminen ja arviointijär-
jestelmän kehittämi-
nen 

Asiakastyytyväi-
syysmittari käy-
tössä kaikilla 
poliklinikoilla. 
 
Asiakaspalaut-
teen keräämi-
nen säännöllis-
tä. 
 
 

Määrittelyjen ja 
arviointijärjestel-
män laadinta 
 
 
 
 

Poliklinikoilla kerä-
tään kaikilta asiak-
kailta asiakaspa-
laute. Palaute käsi-
tellään kolmen 
kuukauden välein. 
Kaikkiaan palaute 
on ollut myönteistä.  
 

Talous Palvelut tuotetaan 
talousarvion mukai-
sesti. 

Vuosikatteen 
seuranta, tuotot 
miinus kulut, 
toimintakatepro-
sentti 105 

Tuottojen kertymi-
sen seuranta ja 
menojen arviointi 
kuukausittain 

Vuoden 2018 ulkoi-
sen ja sisäisen 
laskutuksen tulos 
on alijäämäinen. 

Prosessi Moniammatillisen 
työskentelyn tavoitteel-
lisuuden, prosessin 
arvioinnin ja laadun 
seurannan kehittämi-
nen yhdessä kuntou-
tusyksiköiden kanssa. 
 
 
 
 
Palveluprosessien 
yhtenäistäminen poli-
klinikoilla,  
akuuttien arvioaikojen 
ja interventioiden li-
sääminen. 

Kuntoutuksen 
koordinoinnin 
eteneminen, 
avopalvelujen 
prosessit tarkis-
tettu, palautejär-
jestelmä valmii-
na. 
 
 
 
Yhteydenottojen 
ja vastaanotto-
tyyppien seuran-
ta ja raportointi 

Moniammatillisen 
tiimin toiminnan 
arviointi 2-4 kertaa 
vuodessa yksiköit-
täin.  
 
 
Laatutyö kohdiste-
taan palautejärjes-
telmään. 
 
Palveluprosessi on 
kuvattuna Vaalija-
lan toimintakäsikir-
jassa ja IMS:ssa, 
palautejärjestelmän 
kehittäminen. 

Asiantuntijat ovat 
kehittäneet yhteis-
työtä kuntoutusyk-
siköiden kanssa 
yhteisissä kehittä-
mispäivissä.  
 
Palautejärjestelmän 
kehittäminen ei ole 
edennyt. 
 
Vaalijalan kuntou-
tuksen palvelupro-
sessiin on kuvattu 
asiantuntijoiden ja 
poliklinikoiden pro-
sessi. Poliklinikoille 
on tehty lisäksi oma 
prosessikuvaus. 
Asiantuntijoiden 
prosessikuvausta 
kehitetään. 

Henkilöstö Asiantuntijoiden rekry-
toinnin kehittäminen 
 
Asiantuntijuuden ja 
ammattitaidon kehit-
täminen ja lisääminen.  
Täydennyskoulutuk-
sen suuntaaminen 
kuntayhtymässä sovit-
tujen kehittämistavoit-
teiden mukaiseksi, 
myös kansainväliset 
asiantuntijakoulutukset 

Rekrytointien 
pysyvyys 
 
 
 
 
 
 
Toteutuneet 
koulutukset  

Rekrytointikanavien 
laajentaminen 
 
 
 
 
 
 
Osaamistavoittei-
den määrittäminen 
koulutussuunnitel-
man pohjaksi  

Rekrytointikanavia 
on laajennettu. 
Tästä huolimatta 
erityisesti lääkärei-
den ja puhetera-
peuttien rekrytointi 
ei ole onnistunut. 
 
Henkilöstö koulu-
tusta on suunnattu 
ammattiryhmäkoh-
taisten tarpeiden 
mukaisesti. 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Väliarvio 
Sidosryhmät Alueellisen ja valta-

kunnallisen sidosryh-
mäyhteistyön vakiin-
nuttaminen 
 
 
Sote- ja maakuntauu-
distukseen valmiste-
luun osallistuminen  

Yhteistyön laa-
juus verrattuna 
vuoteen 2017  
 
 
 
Osallisuus nel-
jän maakunnan 
sote-
valmisteluun 

Yhteistyöaloitteiden 
suunnittelu ja te-
keminen 
 
 
 
Aktiivisuus valmis-
telutyöryhmissä 

Yhteistyötä on tehty 
alan toimijoiden 
kanssa toiminta-
alueella ja valta-
kunnallisesti. 
 
Valmisteluun on 
osallistuttu neljän 
maakunnan alueel-
la ja valtakunnalli-
sesti. 
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2.1.5 Avopalvelut 
 
Palvelut: vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia asumispalveluja sekä tukipalvelu-
ja omassa kodissa asuville. Tekemisen palvelut. Palvelujen järjestäjänä 30 toimintayksikköä 
16 paikkakunnalla. Perhehoitoa toteutetaan keskimäärin 20 perhekodissa. 
Tilivelvollinen: avopalvelujen johtaja. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteuma 
Asiakas Itsemääräämisoi-

keus ja yksilöllisyys 
huomioidaan suun-
nitelmallisesti asia-
kastyössä. Asia-
kastyön vaikutuksia 
arvioidaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaspalautejär-
jestelmä on käytös-
sä sekä asumisen 
että tekemisen 
palveluissa. 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaille on tar-
jolla uusia palvelui-
ta. 
 

Uudistetun Minun 
elämäni suunnitel-
man sekä työ- ja 
päivätoimintasuun-
nitelman toimivuus 
ja käytettävyys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palautejärjestelmän 
toimivuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmiit tuotteistuk-
set. Uusien palve-
lukotien käynnisty-
minen. Uudet ti-
lasuunnitelmat. 

Asiakkaat, läheiset 
ja työntekijät laati-
vat ja päivittävät 
yhdessä minun 
elämäni suunnitel-
mia sekä työ- ja 
päivätoimintasuun-
nitelmia. Toteutuk-
sen käytäntöjä 
kehitetään yhdes-
sä. Yhteenvetokir-
jauksia laaditaan 
palvelun tavoittei-
den toteutumisesta 
säännöllisesti. 
 
Asiakaspalautteet 
on koottu, analysoi-
tu ja arvioitu. Pa-
lautejärjestelmän 
toteutusta kehite-
tään arvioinnin 
perusteella. 
 
 
 
 
Laaditaan palvelu-
kuvauksia ja hinnoi-
tellaan palvelut. 
Palveluita markki-
noidaan kunnille. 
Uudet palvelukodit 
rakennetaan ja 
palvelutoiminta 
käynnistetään 
suunnitelman mu-
kaisesti. Uusia 
tilaratkaisuja suun-
nitellaan.  

Yksilölliset Minun 
elämäni suunnitel-
mat sekä työ- ja 
päivätoimintasuun-
nitelmat on otettu 
käyttöön ja päivitet-
ty säännöllisesti. 
Toimivuutta on 
arvioitu ja kehitetty. 
Yhteenvetokirjaus-
ten laadukasta 
laatimista harjoitel-
laan kirjaamisval-
mennusten yhtey-
dessä. 
 
Asiakkaiden pa-
laute on ja läheis-
ten palaute vuodel-
ta 2018 on koottu ja 
asiakasraadit toteu-
tettu. Palaute ana-
lysoidaan ja toi-
menpiteitä kirjataan 
yksiköiden toimin-
tasuunnitelmaan. 
 
Siekkilän palvelu-
koti aloitti toiminnan 
Mikkelissä 1/2018. 
Sääksvuoren pal-
velukoti aloitti Jy-
väskylässä 
11/2018. Rauta-
lammin Kuutinhar-
jun palvelukodin 
uudisrakentaminen 
on aloitettu 9/2018. 
Jalkautuva päivä-
toiminta on käyn-
nistetty Mikkelissä 
ja Jyväskylässä. 
Uusia tuotteistuk-
sia:  
-tuettu asuminen 
-tuettu työ  
-klubitoiminta 
-yhteisötoiminta 
palvelukodissa 
-tekemisen tiekartta  
-neuropsykiatrinen 
valmennus. 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteuma 
Talous Asumisen hinnoitte-

lu vastaa asiakkai-
den yksilöllistä 
palvelujen ja re-
surssien tarvetta. 
 
 
 
 
Palveluyksiköiden 
toimintakate on 5 % 
ylijäämäinen ennen 
hallinnon vyörytyk-
siä ja poistoja. 
 
 
 
 
Ohjatun asumisen 
tilojen laadun pa-
rantaminen ja kus-
tannusriskin hallin-
ta. 

Valmiit hinnoittelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alijäämäisten yksi-
köiden määrän 
pienentyminen. 
 
 
 
 
 
 
Uudet tilasuunni-
telmat. Päivitetty 
vuokrien määrittely 
valmis. 

Hinnoittelun tarkis-
tukset yhteistyössä 
maksajakuntien 
kanssa, luokitettui-
hin hintoihin siirty-
minen vaiheittain.  
 
 
 
Palveluyksiköiden 
kustannusraken-
teen arviointi ja 
kehittäminen. 
 
 
 
 
 
Ohjatun asumisen 
yksiköiden tulevai-
suuden suunnittelu 
ja kehittäminen.  

Hinnoittelun tarkis-
tukset tehty vuodel-
le 2019. Luokitet-
tuihin hintoihin siir-
rytty Harjun palve-
lukodissa. Hinnoit-
telun kehittämistä 
jatketaan. 
 
Yksiköiden toimin-
takate on tavoitteen 
mukainen suurim-
massa osassa yk-
siköitä. Joidenkin 
yksiköiden osalta 
hinnoittelun kehit-
tämistä jatketaan. 
 
Suunnitelma on 
tehty Varkaudessa, 
Pieksämäellä ja 
Savonlinnassa 
tilojen parantami-
sesta ja palveluiden 
kehittämisestä. 
Pieksämäen osalta 
vuokrat on päivitet-
ty. 
 

Prosessi Asumisen ja teke-
misen palvelujen 
valtakunnalliset 
laatukriteerit osaksi 
Vaalijalan laatujär-
jestelmää 
 
 
 
 
Asiakaskirjausten 
laadun kehittämi-
nen. 

Laatukriteerit sisäl-
lytetty ohjeistuksiin. 
Ohjeet ja työkalut 
olemassa asiakas-
kirjausten laaduk-
kaaseen tekemi-
seen. 
 
 
  

Ohjeistusten laati-
minen. Työntekijöil-
le järjestetään työ-
kokouksia, joissa 
laatukriteereitä 
jalkautetaan ja 
asiakaskirjauksia 
kehitetään. 
 
 
 

Laatukriteerit ovat 
osa palvelukuvauk-
sia. Syksyllä 2018 
on toteutettu tilai-
suuksia, joissa 
laatukriteereitä 
jalkautetaan työn-
tekijöiden arjen 
työhön.  
 
Syksyllä 2018 on 
aloitettu kirjaamis-
valmennukset avo-
palveluiden työnte-
kijöille. 

Henkilöstö Osaaminen vah-
vempaa yksilökoh-
taisen asiakastyön 
toteutumisessa ja 
asiakkaiden itse-
määräämisoikeu-
den tukemisessa. 

Yksilökohtaisen 
asiakastyön ja 
IMO:n periaatteiden 
sisäistäminen kehit-
tyy työntekijätasol-
la. 
 

Työntekijöiden 
osaamisen päivit-
täminen ja syven-
täminen. Työnteki-
jöille järjestetään 
työkokouksia, kon-
sultaatioita ja kou-
lutuksia. 
 

Esimiehille on jär-
jestetty koulutus-
päivä IMO:n peri-
aatteista. Vaalijalan 
IMO-linjaryhmä 
vastaa työntekijöi-
den kysymyksiin 
IMO-asioista. Avo-
palveluissa kaksi 
palvelukodin johta-
jaa on käytettävissä 
yksiköissä IMO-
asioiden konsul-
tointiin liittyen.  
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteuma 
Sidosryhmät Vaalijalan asiantun-

tijaroolin vahvistu-
minen, tunnetta-
vuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läheisyhteistyön 
vahvistuminen. 

Alueellisten tilai-
suuksien määrä ja 
laadukas toteutu-
minen. Palveluyksi-
köiden esitteet 
laadittu ja www-
sivut päivitetty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelma valmis 
läheisyhteistyön 
muodoista. 

Kehittämisyhteistyö 
alueellisesti ja val-
takunnallisesti 
STM:n hankkeissa 
ja KVANK:ssa. 
Alueelliset tilaisuu-
det. Maakuntauu-
distuksen valmiste-
lutyö. Päivitetään 
www-sivujen sisältö 
ja laaditaan yksik-
kökohtaiset esit-
teet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läheisyhteistyötä 
kehitetään läheis-
ten palautteiden 
perusteella yhteis-
työssä läheisten 
kanssa.  
 

Kehittämistyötä on 
tehty Vaalijalan 
hallinnoimissa 
STM:n kärkihank-
keissa (Savon OTE 
ja OSSI). 
Vuonna 2018 Vaali-
jala on järjestänyt 
yhteistyössä Savon 
OTE-hankkeen 
kanssa IMO-illan 
läheisille ja muille 
sidosryhmille Sa-
vonlinnassa sekä 
Jyväskylässä. 
Maakuntauudistuk-
sen valmisteluun 
on osallistuttu 
suunnitellusti.  
www-sivujen päivit-
täminen jatkuu. 
 
Läheisyhteistyötä 
koskevat kaikkia 
avopalveluysiköitä 
koskevat laatukri-
teerit on määritelty 
toukokuussa 2018 
läheisiltä saatuun 
palautteeseen poh-
jautuen. Läheisyh-
teistyön muotoja 
kehitetään edelleen 
palveluyksiköissä 
yhdessä läheisten 
kanssa.  
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2.1.6 Opetus 
 
Palvelut: Sateenkaaren koulussa noin 60 oppilasta, joiden lisäksi 10 - 15 oppilasta lyhytaikai-
silta kuntoutusjaksoilta.  
Tilivelvollinen: kuntoutuksen johtaja. 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteutuma 
Asiakas Perusopetuksen 

järjestäminen Sa-
teenkaaren erityis-
koulun vakituisille 
oppilaille sekä pe-
rusopetuksen järjes-
täminen lyhytaikais-
ta kuntoutusta tar-
vitseville lapsille ja 
nuorille. 
Oppilaan osallistu-
minen perusope-
tukseen. 

Yksilöllisten oppi-
mistavoitteiden 
arviointi HOJKSin 
pohjalta. 
Toteutuneet tunti-
määrät. 
Perusopetuksen 
suorittaneiden mää-
rä. 
 
 
 
 
 
 
Väli-ja lukuvuosito-
distukset. 
Asiakaspalaute. 

HOJKSien laadinta 
ja arviointi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilastyytyväi-
syyskyselyn laadin-
ta. 

Vakituisia oppilaita 
68, joista kaikki 
käyneet koulua. 
HOJKSit laadittu 
viikkoon 43 men-
nessä ja arvioinnit 
tehty huhti-
toukokuun aikana 
2018.  
Käyttöpäiviä jakso-
laisilla 1861 
(+12,5%). Päättöto-
distuksen sai 11.  
Välitodistukset 
20.12.18. Lukuvuo-
sitodistukset 2.6.18. 
Oppilastyytyväi-
syyskysely huhti-
kuussa 2018. 

Talous Valtionosuus kattaa 
vakituisten oppilai-
den menot. 
Kuntien koulutoimet 
rahoittavat lyhytai-
kaista kuntoutusta 
saavien menot. 

Valtionosuuden 
määrä ja kuntien 
rahoituksen määrä 
suhteessa kustan-
nuksiin. 
 

Valtionosuuksien, 
kotikuntakorvauk-
sien ja kunnilta 
tulevien korvausten 
seuranta ja meno-
jen arviointi. 

Valtionosuus, koti-
kuntakorvaukset ja 
kunnilta tulevat 
korvaukset lyhytai-
kaisesta kuntoutta-
vasta opetuksesta 
kattoivat koulun 
menot. 

Prosessi Uuden opetussuun-
nitelman käyttöönot-
to 7.luokkalaisilla. 
Uuden esiopetus-
suunnitelman käyt-
töönotto. 
Monialaisten opinto-
jen kehittäminen. 

Tuntitoteumat. 
Opetussuunnitel-
man arviointi ja 
tyytyväisyyskysely. 
 
 
Yhteiset tapahtumat 
toiminnallisen kun-
toutuksen kanssa.  

Pedagoginen suun-
nittelu ja toteutus. 
Tyytyväisyyskysely 
oppilaille ja huoltajil-
le. 
 
Yhteistyössä tapah-
tumien suunnittelu 
ja toteutus toimin-
nallisen kuntoutuk-
sen kanssa. 

Uudet opetussuun-
nitelmat otettu käyt-
töön. Tyytyväisyys-
kyselyt vanhemmille 
tehty huhtikuussa 
2018. Tulokset käsi-
telty kodin ja koulun 
päivänä. Monialai-
set opinnot toteutet-
tiin  koulussa tiimeit-
täin. Osallistuttiin 
toiminnallisen kun-
toutuksen tapahtu-
miin. 

Henkilöstö Oman työn kehittä-
minen ja hyvinvointi 
työssä. 

Avekkikonsultaati-
oiden määrä, sai-
rauspoissaolojen 
määrä, haipro-
ilmoitukset. 

Avekkikonsultaati-
oiden toteuttaminen 
kaikissa luokissa. 

Avekkikonsultaatiot 
toteutuivat suunni-
tellusti. Haiprot 
laskusuunnassa. Ei 
työstä johtuvia pitkiä 
sairauslomia. 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Toteutuma 
Sidosryhmät Perheiden ja oppi-

laskotien sekä mui-
den sidosryhmien 
välinen yhteistyö.  
Yhteiset toimintalin-
jaukset. 

Yhteiset tapahtu-
mat: osallistujamää-
rät 
 
 
 
 
Tyytyväisyys/ palau-
tekysely sidosryh-
mille. 
 

Säännölliset yhteis-
työpalaverit, juhlat 
sekä kodin ja kou-
lun päivä. 
Kyselyn laadinta ja 
toteutus. 
Koulukuntoisuuden 
määrittely monialai-
sessa yhteistyössä. 

Yhteisölliset OPHR 
tapaamiset 2 krt /v. 
Sovittu yhteiset 
linjaukset koulukun-
toisuudesta ja käy-
tänteistä.  Kodin ja 
koulun päivä 
15.9.18. Tyytyväi-
syyskysely sidos-
ryhmille huhtikuus-
sa 2018. 
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2.1.7 Käyttöpäivätilasto 
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2.2 Määrärahojen toteutuminen 
 
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain 
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2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset) 
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2.2.3 Investointien toteutuminen 
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2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen 
 

 
 
 
 
 
2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 
3.1Tuloslaskelma (vain ulkoiset) 
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3.2 Rahoituslaskelma 
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3.3 Tase 
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Tilinpäätöksen laatimista koskeva liitetieto 
 
 
Liitetieto 1 
 
 PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS 
 
 Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on 
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-
telman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty 
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poisto-
jen perusteet. 

 
 SIJOITUSTEN ARVOSTUS 
 
 Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet merkitään taseessa 

hankintamenoon. Arvostuksen perusteena on hyödykkeen todennä-
köisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotan-
nossa.  

 
 VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS 
 
 Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti 

hankintamenon keskihinnan mukaan. 
 
 RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS 
 
 Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
 
 
Liitetieto 2 - 5 Ei ilmoitettavaa 
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Liitetieto 11 Tuloslaskelman liitetieto 
 
SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA  
Yhtymäkokouksen vahvistama 18.10.1996/Euromuutos Kilan kuntajaoston päätöksen 19.12.2001 mukaan. 
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen 
käyttöiän mukaan.     
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000,00 €, on kirjattu vuosikuluksi. 
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 POISTO-         POISTOAIKA /V  
Aineettomat hyödykkeet MENETELMÄ Suositus Vaalijala  
    Aineettomat oikeudet             Tasapoisto 5 5  
    Muut pitkävaikutteiset menot         
        Perustamis- ja järjestelymenot        Tasapoisto 3 3  
        Tutkimus- ja kehittämismenot        Tasapoisto 3 3  
        Atk-ohjelmistot            Tasapoisto 3 3  
        Muut                                    Tasapoisto 3 3  
Aineelliset hyödykkeet                   
   Maa- ja vesialueet Ei poistoa    
    Rakennukset ja rakennelmat                            
        Hallinto- ja laitosrakennukset    Tasapoisto 30-50 30  
        Tuotantorakennukset                Tasapoisto 20-30 20  
        Talousrakennukset          Tasapoisto 15-20 15  
        Vapaa-ajan rakennukset       Tasapoisto 20-30 20  
        Asuinrakennukset             Tasapoisto 30-50 30  
    Kiinteät rakenteet ja laitteet     
        Kadut, tiet, torit ja puistot        Jäännösarvopoisto 15-20 % 20 %  
        Sillat, laiturit ja uimalat Jäännösarvopoisto 10-25 % 25 %  
        Muut maa- ja vesirakenteet                          Jäännösarvopoisto 10-20 % 20 %  
        Vedenjakeluverkosto                 Jäännösarvopoisto  7-10 % 10 %  
        Viemäriverkosto           Jäännösarvopoisto  7-10 % 10 %  
        Runko- ja lämpöverkko   Jäännösarvopoisto 10-15 % 15 %  
        Sähköjohdot, muuntoasemat,ulkovalaistus Jäännösarvopoisto 15-20 % 20 %  
        Puhelinverkko, -vaihde, alakeskukset          Jäännösarvopoisto 20-22 % 22 %  
        Muut putki- ja kaapeliverkot (mm. ATK)   Jäännösarvopoisto 15-20 % 20 %  
        Vesi- ym. laitoksen lait.koneet ja laitteet           Jäännösarvopoisto 15-25 % 25 %  
        Öljysäiliö Jäännösarvopoisto 10-15 % 15 %  
        Jäteveden puhdistamo laitteineen Jäännösarvopoisto 15-20 % 20 %  
        Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet  Jäännösarvopoisto 15-20 % 20 %  
        Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet          Jäännösarvopoisto 20-25 % 25 %  
  Koneet ja kalusto     
        Muut kuljetusvälineet               Tasapoisto 5-10 5  
        Muut liikkuvat työkoneet                   Tasapoisto 5-10 5  
        Muut raskaat koneet                                   Tasapoisto 10-15 10  
        Muut kevyet koneet                             Tasapoisto 5-10 5  
        Sairaalalaitteet                    Tasapoisto 5-15 5  
        Atk-laitteet                        Tasapoisto 3-5 3  
        Muut laitteet ja kalusteet                     Tasapoisto 3-5 3  
  Muut aineelliset hyödykkeet     
        Luonnonvarat                Käytön mukaan käyt.muk   
        Taide-esineet               Ei poistoa   -   
  Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa  -   
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset    
        Osakkeet ja osuudet                   Ei poistoa   -   

Liitetieto 12-16 Ei ilmoitettavaa. 
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Taseen vastaavia koskeva liitetieto 
 
 
Liitetieto 17 - 18 Ei ilmoitettavaa 
 
 
 
 
 Liitetieto 19 
 

 
 
 
 
 

Liitetieto 20 - 23 Ei ilmoitettavaa 
 
 
 
 
Liitetieto 24 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät 
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
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Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 
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4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
 
Pieksämäki 17.4.2019 
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