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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020  
 
1  Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudis-
tuksen tärkeimmät linjaukset päivitetään syksyn 2017 aikana Eduskunnan perustuslaki-
valiokunnan lausunnon pohjalta. Vaalijalan tavoitteena on jatkaa yhtenäisenä palvelujen 
tuottajana uudistuksen jälkeen vuodesta 2020 eteenpäin. Toiminnan ja omaisuuden juri-
dinen organisointi tapahtuu vuoden 2019 aikana. Syksyllä 2017 todennäköisin vaihtoehto 
on, että Vaalijalan sote-palveluista tulee osa Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. Mikäli 
syksyllä 2017 päivitettävästä lakiesityspaketista poistetaan kuntien palvelujen tuottamis-
kielto, voi Vaalijala jatkaa kuntayhtymänä. Se olisi sote-palvelujen ja peruskoulun yhtei-
sen ylläpidon kannalta juridisesti yksinkertaisin hallintomalli. Vaalijalan sote-palvelujen 
mahdolliseen yhtiöittämiseen palataan vuonna 2018, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. 
 
Vaalijala osallistuu maakunnissa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheisiin laa-
ja-alaisimmin Etelä- ja Pohjois-Savossa. Keski-Suomessa osallistutaan siinä määrin kuin 
maakunnassa on siihen halukkuutta ja Pohjois-Karjalan valmistelua seurataan. 
 
Sote-uudistuksen merkittäviä työkaluja ovat hallituksen kärkihankkeet. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö johtaa niitä. STM:n kärkihankkeita on viisi, joista merkittävin Vaalijalan 
kannalta on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).  Vaalijalan tavoite on osal-
listua kolmen maakunnan Lape-hankkeisiin ja Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskuksen ke-
hittämiseen. Vaalijala toimii vuoden 2018 loppuun saakka hallinnoijana STM:n OTE-
hankkeessa (osatyökykyisille tie työelämään), joka toimii Kuopiossa, Varkaudessa, Piek-
sämäellä ja Mikkelissä sekä osatoteuttajana OSSI-hankkeessa (omais- ja perhehoidon 
kehittäminen) Etelä-Savossa. 
 
Vaalijala on osa tulevan Itä-Suomen neljän maakunnan yhteistyöalueen elinvoimaa. Itä-
Suomi on harvaan asuttua aluetta, jossa on mm. väestön määrä vähentynyt. Ylläpitämäl-
lä ja kehittämällä vaativia erityispalveluja Itä-Suomessa ja tarjoamalla niitä koko Suomel-
le Vaalijala ylläpitää osaltaan myös alueen elinvoimaisuutta. 
 
Uutta lainsäädäntöä 
 
Uudistetulla sosiaalihuoltolailla sosiaalipalvelujen puitelakina on tulevaisuudessa kasva-
va rooli Vaalijalan palveluja kehitettäessä. Erityislakien mukaan tulevat palvelut entistä 
harvemmille kansalaisille. Sosiaalihuoltolain periaatteiden toteuttaminen täysimääräisesti 
on Suomessa vielä työn alla.  
 
Uudistetussa perhehoitolaissa koottiin yhteen perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja 
perhehoitajalain säännökset, tarkennettiin niitä ja parannettiin erityisesti vanhusten ja 
vammaisten perhehoidon asemaa.  Laki toi mm. perhehoidon myös perhehoidossa ole-
van kotiin. Perhekodissa hoidettavien rajaaminen neljään henkilöön voi kuitenkin tuottaa 
taloudellisia ongelmia. Ammatillisessa perhekodissa hoidettavia voi olla seitsemän. Kehi-
tystyö on voimakkainta Etelä-Savossa OSSI-hankkeen ansiosta. 
 
Kesäkuussa 2016 voimaan astunut kehitysvammalain muutos koskien asiakkaiden itse-
määräämisoikeutta, muuttaa edelleen toimintatapoja ja lisää hallinnollista työtä. Lakimuu-
toksen tarkoitus on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja 
edellyttää itsemääräämisoikeuden rajoituksista valituskelpoisia päätöksiä.  
 
Lakimuutos sallii rajoitustoimenpiteiden käytön niin laitoshoidossa kuin tehostetusta pal-
veluasumisessa ja niitä voi toteuttaa julkiset ja yksityiset palvelujen tuottajat. Rajoitustoi-
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menpiteitä voidaan käyttää niin tahdosta riippumattomassa kuin vapaaehtoisessa erityis-
huollossa. Päätökset edellyttävät moniammatillista valmistelua ja eräissä tilanteissa mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä. Joitakin rajoitustoimenpiteitä voidaan toteuttaa tietyin 
edellytyksin myös työ- ja päivätoiminnassa. Laki tulee lisäämään tahdosta riippumatto-
man erityishuollon päätöksiä. 
 
Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan kehitys-
vammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itsemää-
räämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua. Laki valmistunee 
vuoden 2019 aikana. 
 
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan viimeistään 2019. Tulevan erityislain mukaisten palvelujen sisältö vam-
maisille henkilöille on vielä auki, koska sen kustannusvaikutukset ovat lopullisesti laske-
matta.  Todennäköistä on, että laki tulee sisältämään ns. subjektiiviset oikeudet, mutta 
entistä enemmän palveluja myönnetään mm. sosiaalihuoltolain perusteella. 
 
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke, joka tähtää uuteen lakiin asiasta. Uudistuksen tarkoituk-
sena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelä-
mään. Se tulisi mm. lopettamaan perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämä-
valmiuksia edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella 
kuntoutuksella. Lakiuudistus on tällä hetkellä hiljaisessa vaiheessa, mutta sote- ja maa-
kuntauudistuksessa asia tulee vauhdittumaan. 
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee kuntoutusta Suomessa, johon käytetään 
noin 2 miljardia euroa vuodessa. Uudistusta varten on asetettu valmistelukomitea, jonka 
toimikausi päättyy 30.9.2017. Varsinaista kehitysvamma-alan asiantuntijaa komiteassa ei 
ole. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimintaan. 
 
Julkisen talouden velkaantuminen ja vuodesta 2008 jatkunut BKT:n hidas kasvu Suo-
messa on kääntynyt 2017 alkuvuodesta selvään kasvuun. Talouden kasvu ei kuitenkaan 
tuo väljyyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sote- ja maakuntauudistus tullaan rahoitta-
maan nykyisellä tasolla ja 3 miljardin euron tulevien kulujen leikkaustavoite on edelleen 
voimassa. Tulevat lainsäädäntöuudistukset olisi toteutettava kustannusneutraalisti. 
 
Vaalijalan palvelutoiminnan perustana olevat substanssilait ovat merkittävässä murrok-
sessa osana sote- ja maakuntauudistusta. Erityisesti kuntoutuksena takana oleva uudis-
tuva lainsäädäntö edellyttää palvelutoiminnan perusteiden tarkastelua vuoden 2018 ai-
kana. 
 
KEHAS-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen jatkuu 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä on ollut kehitysvammaisten laitosasumisen pur-
kaminen. Toteutus on ollut valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. 
Asunnoista yli puolet on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokan-
nasta muuttaville. Ohjelmassa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen 
elämässään tarvitsemat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa. 
Laitoksissa asuu tällä hetkellä alle 1000 kehitysvammaista Suomessa. Laitoksessa asu-
vaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet.  
 
Vaalijalan tavoite on lopettaa laitosasuminen vuonna 2019, jonka jälkeen toiminta on 
määräaikaista kuntoutusta. Hyvin pitkään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään 
järjestämään laitosasumismahdollisuus edelleen. 
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2  Vaalijalan avopalvelut osa kokonaisuutta 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteis-
työssä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopulla asumis- ja 
perhehoitopaikkojen kokonaismäärä on noin 350 paikkaa.  
 
Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon 
asiakkaiden kokonaismäärä nousee 1 500 henkilöön. Suunnitelmakauden lopulla Vaalija-
la ylläpitää 15 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 200 asukasta.  
 
Tulevaisuuden palvelurakenteista 
 
Vaalijalan avopalvelujen tavoitteet pohjautuvat sote- ja maakuntauudistuksen ja sen kär-
kihankkeiden tavoitteisiin huomioidaan edelleen myös KEHAS-ohjelman tavoitteet. Jako 
laitos- ja avopalveluihin on edelleen voimissaan, mutta tulevaisuudessa sen voisi korvata 
esimerkiksi palvelujen vaativuuden tasomäärittely palvelupakettiajattelun osana. Vaalija-
lan osaamis- ja tukikeskus on tämän uuden ajattelun mukainen kokonaisuus, jossa lai-
tos- ja avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus on siihen integroitu. 
 
Lasten ja nuorten (> 25 vuotta) vaativimmat palvelut edellyttävät erityisosaamiskeskitty-
mien ja palvelujen monipuolisuuden tietoista kehittämistä maakuntien yhteistyöalueille 
(avopalvelut, kuntoutus, opetus, muut asiantuntijapalvelut, kehittäminen ja tutkimus). 
Näin turvataan osaajien saatavuus, tehostetaan liikkuvien palvelujen toimintaa ja saa-
daan synergiaetua verkostoitumisesta alueellisten osaajien ja kehittäjien kanssa. Yhteis-
työ maakuntien erikoissairaanhoidon kanssa on keskeistä tässä työssä.  Vaalijalan näkö-
kulma asiaan on Itä-Suomessa tuleva yhteistyöalue eli toiminta neljän maakunnan hy-
väksi. 
 
Vaalijalan panostaa palvelurakenteiden muutokseen myös itse mm. LIIKE-hankkeen 
avulla. Sen tavoitteena on liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittäminen ensisijaiseksi pul-
matilanteiden ratkaisussa lähipalveluissa ja perheissä. Tavoitteena on myös ennakoivien 
ja konsultatiivisten työskentelymallien kehittäminen. Yksi tavoitteista on toimenpiteiden 
ajoitusten aikaistaminen, joka edellyttää ennakoivia palvelupäätöksiä. Euroja kuluu kun-
toutukseen aikaisemmin, mutta kokonaisuudessaan vähemmän kuin ennen. Tämä vaatii 
rohkeutta palvelujen maksajilta. Vaalijalan osaaminen voi tukea koko palveluketjua mo-
nella tavalla. Vaalijalan asumispalvelujen kehittämistyössä kuntoutuksella on jatkossa 
merkittävä osuus. Palvelukotien profiilia tullaan kehittämään vaativimpiin palveluihin. 
 
Vaalijala on toteuttanut yhteistyöhankkeita perhe- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja yhteis-
työtä jatketaan sote- ja maakuntauudistuksessa. 
 
Uusia asuntoja tarvitaan edelleen 
 
Valtakunnallisen linjan mukaisesti kehitysvammaisten asumispalvelujen parantaminen on 
myös Vaalijalan keskeinen tehtävä. Asumisen ja palvelujen järjestäminen on kuntien vas-
tuulla. Vaalijalan tuottaa tarvittavia palveluja yhdessä kuntien ja yksityisten toimijoiden 
kanssa. Asumisen lisäksi tuotetaan päivä- ja työtoimintaa (tekemistä).  
 
Seuraava askel on asumisen ja tekemisen vaihtoehtojen monipuolistaminen kustannus-
tietoisesti. Esimerkiksi olemassa olevat palvelukodit voivat tukea ympärillään olevaa ke-
vyempää asumista. Vaalijalan asunto-ohjelma jatkuu vuonna 2017 valmistuvilla Kuopion 
Sipulin ja Mikkelin Siekkilän palvelukodeilla. Jyväskylän Sääksvuoren palvelukoti valmis-
tuu 2018. Vaativaa kuntouttavaa asumista tarvittaisiin lisää Keski-Savoon, joka palvelisi 
laajaa aluetta. Vaalijala pyrkii jatkossa löytämään yhteistyökumppaneita asuntorakenta-
miseen, jolloin se voi keskittyä palvelujen tuottamiseen. Varkaudessa yhteistyötä tullaan 
tekemään yleishyödyllisen rakennuttajan kanssa. Rautalammilla nykyiset Kuutinharjun 
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palveluasunnot korvaavat uudet asunnot toteutetaan yhteistyössä Rautalammin kunnan 
kanssa.  
 
 
3  Osaamis- ja tukikeskuksen rakentaminen jatkuu 
 
Nenonpellon yksiköt ovat tärkeä osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta. Erityisryhmien 
psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä monivammaisten kehitysvammais-
ten opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren 
peruskoulun erityisopetus sekä toisen asteen valmentava opetus yhteistyössä oppilaitos-
ten kanssa ovat olennaisia osia kokonaisuudessa. Toisen asteen opetuspaikkojen määrä 
on valitettavasti ollut laskussa. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuk-
sesta (TELMA) on suurin pula. 
 
Vuonna 2016 Nenonpellossa on noin 160 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla Pieksä-
mäellä on 40 paikkaa. Oppilaskodit ja Sateenkaaren peruskoulun yhteistyö laajenee yh-
dellä oppilaskodilla syksyllä 2017.  Suunnitelmakauden lopussa laitoskuntoutuksen ka-
pasiteetiksi arvioidaan noin 160 paikkaa, joista lähes 90 % on määräaikaisia kuntoutus-
jaksoja varten. Loput on varattu kehitysvammageriatrian käyttöön. Kuntoutuspalvelujen 
myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle suuntautuu suunnitelmakauden lopussa 
lähes 40 %. Asiakkaiden ja maakuntien tarpeet sekä kysyntä määrittävät toiminnan laa-
juuden. 
 
Laitoskuntoutuksen tarvetta on myös muualla kuin Nenonpellossa, liikkuvat kuntoutus-
palvelut eivät yksin riitä. Mahdollista on, että Vaalijala tuo suunnitelmakaudella kuntou-
tuksellisia pienyksiköitä maakuntien keskuskaupunkien läheisyyteen, mikäli yhdessä to-
dettu tarve niin osoittaa. 
 
4  Henkilöstön osaaminen korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa kuntayhtymällä on noin 800 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi 
määräaikaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. 
Suunnitelmakaudella henkilöstön määrä kasvaa jonkin verran. Nenonpellon yksiköiden 
työntekijämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää ammattitaitoisia 
työntekijöitä.  

 
Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä yli 
60 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Eläkkeelle siirtyvän henkilös-
tön korvaamiseen ei riitä Nenonpellon toiminnan supistumisesta vapautuvat työntekijät. 
Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täydennyskoulutuksella. 
 
Vaativien tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin henkilöstön aktiivisuutta ja kehitty-
misvalmiuksia. Vaalijala turvaa riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, työnoh-
jaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edistäviin 
vaikuttaviin toimenpiteisiin. 
 
5  Vaalijalan talous pidetään tasapainossa 
 
Vaalijalan menot ovat suunnitelmakauden alussa noin 61 M€. Käyttötalousmenoja lisää-
vät lähinnä uudet palvelukodit ja uusi kuntoutusyksikkö Koralli. Henkilöstömenojen osuus 
on noin 80 prosenttia käyttötalousmenoista. 
 
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palve-
lujen joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkaperusteiset menot on laskettu nousevan 
0,5 %, joka on vähemmän kuin yleinen työmarkkina-arvio, joka on prosentin luokkaa. La-
kisääteisten sivukulujen muutos on laskettu -1,85 prosenttiyksikön mukaan tämän vuo-
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den talousarvioon nähden. Vuoden 2014 jälkeen ei yleistä suoritehintojen korotusta ole 
tehty. Vuodelle 2017 hintoja laskettiin 1,5 %.  
 
Vuodelle 2018 tarkistetaan yksittäisiä hintoja, mutta yleistä suoritehintojen korotusta ei 
tehdä. Palkkauskustannusten nousu edellyttää vastaavaa tuottavuuden kasvua. Avopal-
velujen suoritehinnat ovat yksikkökohtaiset ja niissä tehdään välttämättömät tarkistukset, 
jotka pohjautuvat toteutuneisiin kustannuksiin.  
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen tarkistus 
tehtiin vuonna 2017, ensi vuonna ne hieman kasvavat. Sote- ja maakuntauudistuksessa 
asiakasmaksut tullaan yhtenäistämään. 
 
Asuntojen rakentamisesta ollaan siirtymässä peruskorjaustoimintaan. Vuosi-investointien 
bruttomäärä on noin 5 miljoonaa euroa. Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaus ja 
uudisrakentaminen rahoitetaan kassavaroin. Valtion avustuksia käytetään kohteisiin sil-
loin, kun ne ovat saatavilla.  Peruskorjausinvestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja 
kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan. Merkittävin hanke ennen sote- ja maa-
kuntauudistusta on Sateenkaaren koulun uudisrakennus, joka rahoitetaan pääosin ole-
massa olevalla investointivarauksella. 
 
Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Rakennusten peruskorjauksiin 
voidaan ottaa markkinaehtoista lainaa.  
 
Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuok-
rilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tulevina vuosina 
joudutaan uudistamaan vanhinta asuntokantaa. 
 
Jäsenkunnilta ei kanneta erikseen maksuosuuksia investointeihin. 
 
6 Talous- ja toimintasuunnitelman rakennemuutos 
 
Talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020 rakenne on uudistettu. Tuloskortit ovat otettu 
laajemmin käyttöön ja esitys on jaettu yhteisen tason alle kuuteen osioon: Yleishallinto ja 
sisäiset palvelut, Nenonpellon yksiköt, asiantuntijapalvelut ja poliklinikat, avopalvelut, pe-
ruskoulu sekä rahoitus ja investoinnit. Valitettavasti talousarvion laadintaohjelmaa ei ole 
saatu muutettua samoihin osioihin, joten esityksessä talousarvion luvut ovat joissakin 
kohdissa toisessa järjestyksessä. Tuloskorttirakennetta tullaan kehittämään johdonmukai-
semmaksi jatkossa.
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Vaalijalan tuloskortti 2018, Kuntayhtymätaso 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Toiminnan asiakasvaikutuk-

sen mittaaminen ja itsemää-
räämisoikeuden toteuttaminen 
ja sen arviointijärjestelmän 
kehittäminen 
 

Asiakastyytyväisyysmittari 
käytössä 
Kuntoutusjaksojen määrän ja 
pituuden seuranta 
Asiakaspalaute 
 
 

Määrittelyjen ja arviointijärjes-
telmän laadinta 
 
 
 
 

Seurantajakso 6 kk, kuntou-
tusyksiköt ja avopalvelut erik-
seen 
 
 
 

Maarit Rantakurtakko ja 
johtoryhmä 
 
 
 
 
 

Talous Vuosikate kattaa poistot ja 
lainojen lyhennykset. Perus-
korjausten rahoittaminen il-
man lainarahaa 

Vuosikatteen seuranta, tuotot 
miinus kulut, vuosikatepro-
sentti 101 
 
 

Tuottojen kertymisen seuranta 
ja menojen arviointi kuukausit-
tain 
 
 

Tarkistuspiste 30.4. ja 30.9. 
 
 
 
 

Ilkka Jokinen ja Marja-
Liisa Jantunen 
 
 
 
 

Prosessi Palveluprosessien yhtenäis-
täminen, palautejärjestelmän 
kehittäminen 
 
 
 
Palveluihin pääsyn vasteaiko-
jen lyhentäminen 

Kuntoutuksen koordinoinnin 
eteneminen, avopalvelujen 
prosessit tarkistettu, palaute-
järjestelmä valmiina. 
 
 
Vasteaikojen seuranta ja ra-
portointi 

Moniammatillisten työjakojen 
kehittäminen. Laatutyö koh-
distetaan palautejärjestel-
mään. 
 
 
Asiakaskierron lisääminen 
 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
Seurantajakso 4 kk  
. 

Merja Jäppinen ja Anu 
Hirvonen 
 
 
 
 
Maarit Rantakurtakko ja 
Airi Nissinen 

Henkilöstö Asiantuntijoiden rekrytoinnin 
kehittäminen 
 
Täydennyskoulutuksen suun-
taaminen kehittämistavoittei-
den mukaiseksi 

Rekrytointien pysyvyys 
 
 
Osaamisstrategian laadinta 

Rekrytointikanavien laajenta-
minen 
 
Osaamistavoitteiden määrit-
täminen koulutussuunnitel-
man pohjaksi  

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
Vuoden 2018 koulutussuunni-
telma 

Anu Hirvonen ja Mari 
Niinivirta 
 
 
Merja Jäppinen 

Sidosryhmät Ulkokuntayhteistyön vakiin-
nuttaminen 
 
Sote- ja maakuntauudistuk-
seen valmisteluun osallistu-
minen laajalla rintamalla 

Yhteistyön laajuus verrattuna 
vuoteen 2016 euroina 
 
Osallisuus kolmen maakun-
nan valmisteluun 

Yhteistyöaloitteiden suunnitte-
lu ja tekeminen 
 
Aktiivisuus valmistelutyöryh-
missä 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
Seurantapiste 31.5. ja 30.9. 

Mari Niinivirta ja johto-
ryhmä 
 
 
Ilkka Jokinen ja johto-
ryhmä 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Palvelutoiminnan yhteiset
(yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hengellinen toiminta, Kaijärven leirikeskus, vanhempainneuvosto)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Muut myyntituotot 114 896 160 580 48 000 -70,1
Myyntituotot(sisäiset) 326 393 289 500 346 690 19,8
Tuet ja avustukset 24 791 156 400 319 090 104,0
Muut toimintatuotot 1 000 -100,0
TOIMINTATUOTOT 466 080 607 480 713 780 715 000 720 000 17,5

Palkat ja palkkiot -515 735 -681 420 -588 700 -13,6
Henkilösivukulut -149 941 -193 940 -147 000 -24,2
Palvelujen ostot -176 522 -288 350 -289 490 0,4
Palvelujen ostot(sisäiset) -173 913 -154 100 -198 230 28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 114 -19 080 -26 350 38,1
Avustukset -360 -600 -600 0,0
Muut toimintakulut -4 782 -17 250 -32 720 89,7
Sisäset vuokrat -106 140 -92 790 -106 200 14,5
TOIMINTAKULUT -1 149 507 -1 447 530 -1 389 290 -1 450 000 -1 460 000 -4,0

NETTO -683 427 -840 050 -675 510 -735 000 -740 000 -19,6

Suunnitelmapoistot -354 -10 -10 0,0
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS -683 781 -840 060 -675 520 -735 000 -740 000 -19,6
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Yleishallinto ja sisäiset palvelut 
 
Yleishallinto ja sisäiset palvelut koostuvat seuraavista kustannuspaikoista: Tilintarkas-
tus- ja tarkastuslautakunta, yhtymähallitus, talouspalvelut, kiinteistöpalvelut, ateriapal-
velut ja materiaalipalvelut. 
 
Talouspalvelut vastaavat kuntayhtymän yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä 
niihin liittyvistä palvelujen tuottamisesta. Talouspalveluissa hoidetaan laskutus, kirjan-
pito, palkanlaskenta sekä arkisto ja asiakirjahallinta. Talouspalveluissa hoidetaan 
myös ICT-asiat. Lisäksi talouspalvelut vastaavat kuntayhtymän toimielinten, kuten yh-
tymäkokouksen, hallituksen ja tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta, kokousten 
järjestämisestä sekä päätösten täytäntöönpanosta. 
 
Kiinteistöpalvelut hoitaa Nenonpellon yksiköiden kiinteistöjen ja maa-alueiden huollon. 
Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu päivystäminen, korjaukset, muutostyöt, rakennuttami-
nen ja valvonta. Lisäksi kiinteistöpalvelut vastaavat pelastus- ja paloturvallisuuteen 
liittyvistä asioista sekä hallinnoi kuntayhtymän ajoneuvokalustoa. Avopalvelujen yksi-
köissä tehdään pienimuotoisia korjaustehtäviä ja muutostöitä.  
 
Materiaalipalveluissa hoidetaan kaikki yksiköiden varastotilaukset. Tavallisimpia mate-
riaalipalvelujen kautta tilattavia tuotteita ovat hoitotarvikkeet, astiat, tekstiilit ja toimisto-
tarvikkeet. Varaston yhteydessä toimii myös ompelimo, jossa tehdään pääasiassa kor-
jaustöitä, mutta jonkin verran myös uusia vaatteita.  
 
Ateriapalvelut valmistavat päivittäin noin 500 lounasta ja 200 päivällistä, joista avopal-
veluihin menee noin 100 ja päivällisiä 20. Ateriapalvelut valmistaa myös Cafe Sopu-
kassa tarjottavat lounaat sekä hoitaa Nenonpellon alueen kokouskahvitukset. Elintar-
vikehankinnat tehdään pääosin IS-hankinnan kautta, mutta perunat ja osa marjoista 
hankitaan lähialueen tuottajilta. 
 
Sisäiset palvelut hoitavat pääasiassa kuntayhtymän tukipalveluja ja työntekijöitä on 
yhteensä runsaat 40. 
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Vaalijalan tuloskortti 2018, Yleishallinto ja sisäiset palvelut
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Tuottaa laadukkaat tukipalve-

lut (talous- ja henkilöstöpalve-
lut, ateriapalvelut, kiinteistö-
palvelut ja materiaalipalvelut) 
Vaalijalan muille yksiköille ja 
henkilöstölle. 
  

Arviointiin perustuva asiakas-
palaute 

Asiakastyytyväisyystutkimuk-
set 

Syyskuu Ilkka Jokinen, Sisko 
Piispanen, Marja-Liisa 
Jantunen 

Talous Menot katetaan sisäisillä tuo-
toilla. Sisäiset hinnat vastaa-
vat todellisia kustannuksia ja 
niiden nousu on korkeintaan 
yleisen kustannustason nou-
sun suuruinen. 

Tuotot ja kulut ovat yhtä suu-
ret, tavoitteena on 0-tulos 

Kehitetään läpinäkyvä ja ym-
märrettävä hinnoittelu 

Tarkistus 30.4 ja 30.9. Ilkka Jokinen, Marja-
Liisa Jantunen 

Prosessi Kuvataan tukipalvelujen pro-
sessit 

Asiakastyytyväisyys on vähin-
tään 2,5 asteikolla 1-4 
 
 
 
 
  

Tehdään asiakastyytyväisyys-
kysely kerran vuodessa 

Toukokuu Ilkka Jokinen 

Henkilöstö Työhönsä sitoutunut, motivoi-
tunut ja ammattitaitoinen hen-
kilökunta 

Sairauspoissaolot 
Vähäinen työntekijöiden vaih-
tuvuus  
Täydennyskoulutus päivien 
määrä 
 

Työhyvinvoinnin edistäminen 
Jokaisella työntekijällä on 
mahdollisuus vähintään kol-
meen täydennyskoulutuspäi-
vään vuodessa 
Osaamiskartoitukset 

Marraskuu Sisko Piispanen, Ilkka 
Jokinen 

Sidosryhmät Kunnat, 
Vaalijalan muut yksiköt sekä 
Vaalijalan henkilöstö luottavat 
tukipalvelujen tuottamiin pal-
veluihin 

Laskutuksen oikeellisuus  
reklamaatioiden minimointi. 
Virheiden ja reklamaatioiden 
määrä on pienempi verrattuna 
edelliseen vuoteen 
 

Yhteistyöprojektit 
Riittävä koulutus henkilöstölle 

Syyskuu Marja-Liisa Jantunen, 
Ilkka Jokinen, Sisko 
Piispanen 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Yleishallinto ja sisäiset palvelut

Tilinp. Ed.budj. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Myyntituotot 642 582 536 100 434 000 -19,0
Myyntituotot (sisäiset) 4 191 565 4 392 440 4 428 740 0,8
Tuet ja avustukset 231 962 200 500 240 500 20,0
Muut toimintatuotot 28 535 12 150 11 200 -7,8
Sisäiset vuokrat 2 016 923 2 033 240 2 060 680 1,3
TOIMINTATUOTOT 7 111 567 7 174 430 7 175 120 7 200 000 7 200 000 0,0

Palkat ja palkkiot -2 389 379 -2 680 380 -2 715 220 1,3
Henkilösivukulut -788 136 -846 730 -744 720 -12,0
Palvelujen ostot -1 720 144 -1 589 510 -1 741 800 9,6
Palvelujen ostot (sisäiset) -394 500 -480 650 -321 600 -33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 462 497 -1 490 560 -1 516 300 1,7
Avustukset -1 192 -50 -720 1340,0
Muut toimintakulut -272 265 -284 900 -287 520 0,9
Sisäiset vuokrat -188 900 -189 550 -190 050 0,3
TOIMINTAKULUT -7 217 013 -7 562 330 -7 517 930 -7 600 000 -7 600 000 -0,6

NETTO -105 446 -387 900 -342 810 -400 000 -400 000 -11,6

Suunnitelmapoistot -663 931 -663 860 -716 050 -720 000 -725 000 7,9
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN TULOS -769 377 -1 051 760 -1 058 860 -1 120 000 -1 125 000 0,7
Poistoeron muutos -1 419 875
Varausten muutos -657 076
TILIKAUD. YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 846 328 -1 051 760 -1 058 860 -1 120 000 -1 125 000 0,7
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Nenonpellon yksiköt 
 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen osana Nenonpellon yksiköt Pieksämäellä ovat 
monipuolinen erityisryhmiä palveleva keskittymä. Lasten ja nuorten yksiköt ovat oppi-
laskoteja ja aikuisten yksiköt kuntoutusyksikköjä. Lasten, nuorten ja aikuisten yksiköt 
keskittyvät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän kotejaan ja asumisyksikkö-
jään tukevien lyhyt- ja pitkäaikaisten sekä intervalliperiaatteella toimivien kuntoutusjak-
sojen järjestämiseen. Kullakin yksiköillä on oma erityinen osaamisalueensa, johon 
henkilöstö saa jatkuvaa täydennyskoulutusta. Nenonpellon yksiköissä on noin 160 
kuntoutuspaikkaa ja lisäksi muualla Pieksämäellä noin 40 kuntoutuspaikkaa, työnteki-
jöitä on noin 650. Kuntoutuspaikkojen määrä ja henkilöstöresurssit muuttuvat jousta-
vasti kysynnän mukaisesti. 
 
Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen 
kanssa. Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan yh-
teistyössä läheisten, lähiyhteisön, oman verkoston ja kotikunnan kanssa. Moniammatil-
linen työryhmä osallistuu asiakkaan kuntoutuksen ja kuntoutuspolun suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Peruskoulu, toisen asteen 
valmentava ja muu opetus sekä päiväaikainen toiminnallinen kuntoutus nivoutuvat 
luontevasti kuntoutuskokonaisuuteen.  
 
Tarjoamme asiantuntevaa palvelua autististen kuntoutuksessa, erityistä tukea tarvitse-
vien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kasvatustyössä ja opetuksessa, haastavissa 
oppimisvaikeuksissa, kommunikaation tukemisessa, monivammaisten lasten, nuorten 
ja aikuisten kuntoutuksessa ja hoidossa, neuropsykiatrisessa valmennuksessa ja psy-
kiatrisessa sekä psykososiaalisessa kuntoutuksessa, aistivammaisten kuntoutuksessa, 
asumisvalmennuksessa sekä ikääntyvien kehitysvammaisten hoivassa ja ohjaukses-
sa.  
 
 



12 
 
Vaalijalan tuloskortti 2018, Nenonpellon yksiköt
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Tuottaa laadukkaat tutkimus- 

ja kuntoutuspalvelut sekä 
perusopetus Vaalijalan asiak-
kaiden itsemääräämisoikeutta 
kunnioittaen.  
  

Asiakasmäärät 
Käyttöasteet 
Palvelujen hinnat 
Palvelujen kysyntä 
Palveluihin pääseminen (jono-
tusajat ja määrät) 
Vastausaika palvelupyynnöstä 
korkeintaan yksi viikko 

Asiakastyytyväisyystutkimuk-
set 
Asiakasraadit, joiden perus-
teella tehdään korjauksia toi-
mintaan  
 
Asiakaspalautteet 
Palvelujen ostajapalautteet 
 

31.12.2018. 
 
Huhtikuu sekä loka-
marraskuu  
 
 
Ajantasainen käsittely 
Ajantasainen käsittely 

Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
(sektorijohtaja) 
Airi Nissinen, ylihoitaja 
Satu Varpainen, rehtori 
Anu Hirvonen, johtava 
lääkäri 

Talous Taloudessa pyritään tasapa-
noon, jolloin tulot kattavat 
menot ja poistot.  
Menot katetaan sisäisillä tuo-
toilla. Hinnoittelu vastaa todel-
lisia kustannuksia ja hintojen 
nousu on korkeintaan yleisen 
kustannustason nousun suu-
ruinen. 

Oikea palveluhinnoittelu. 
Sisäisten kulujen kattaminen 
oikealla hinnoittelulla. 
Tuotot ja kulut yhtä suuret.  
Mahdollinen ylijäämä käyte-
tään investointeihin, joka 
mahdollistaa laadukkaan, 
kehittyvän ja velattoman toi-
minnan tulevaisuudessakin. 

Kehitetään läpinäkyvää ja 
ymmärrettävää hinnoittelu. 
 
Palvelukuvaukset ovat mah-
dollisimman kattavat ja toimi-
vat hinnoittelun mittareina.  
 
Menojen kurissa pitäminen.  

 
Kuukausittain  
 
Palvelukuvaukset tarkiste-
taan 30.6.2018 ja 
31.12.2018 
(2xvuodessa) 
 
 

 
Yksiköiden esimiehet 
Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
Marja-Liisa Jantunen, 
talouspäällikkö 
Ilkka Jokinen, kuntayh-
tymän johtaja 
 

Prosessi Kaikki prosessit ovat kuvattui-
na IMS:ssä. 
Prosessit ja niiden toimivuus 
kuvaavat todellisuutta. 
Serfikaatti 2018. 
 

Prosessikuvaukset tarkaste-
taan säännöllisesti, päivämää-
rät näkyvillä. 
Sisäiset ja ulkoiset auditointi-
raportit 
 
  

Laatupäällikkö huolehtii joh-
don kanssa prosessien päivi-
tyksestä.  
 
Auditointijärjestelmän toteutus 

Pitkin vuotta, siten että 
kokonaisuus on tarkastettu 
kerran vuodessa. 
 
Auditointiohjelman mukai-
sesti aikataulutetaan. 

 
Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
 
Merja Jäppinen, laatu-
päällikkö 

Henkilöstö Työhönsä sitoutunut ja moti-
voitunut ammattitaitoinen 
henkilöstö. 

Sairauspoissaolot. 
Henkilöstön vaihtuvuus.  
Täydennyskoulutus päivien 
määrä 
 
Onnistunut rekrytointi 
 
 
 
 

Työhyvinvoinnin edistäminen 
ja ohjeistusten ajantasaista-
minen.  
Kannustavan palkkausjärjes-
telmän kehittäminen. TVA. 
Osaamiskartoitukset. 
Kehityskeskustelut x1 /vuosi 
jokaiselle 
 
 

Marraskuu 
 
 
 
 
Tammi- toukokuu  
 
 
 
 

Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
Airi Nissinen, ylihoitaja 
Sisko Piispanen, henki-
löstöpäällikkö 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Työtyytyväisyyskyselyt   
 
 
 
 
Työturvallisuusilmoitukset 
Työtapaturmien määrä 

Työtyytyväisyyskyselyjen 
jälkeen tehdään toimenpiteitä 
sen pohjalta kahden kuukau-
den kuluessa.  
 
HaiPro-käsittelyjen kehittämi-
nen 
 
 
Riskien analysointi ja toimen-
piteet 
 

Ajantasainen käsittely ja 
puuttuminen 
AVEKKI-toimintatapamalli 
 
 
Yksikkökohtaiset riskiana-
lyysit kahden-kolmen vuo-
den välein 

Sidosryhmät Palvelujen ostajat 
luottavat Vaalijalan palvelui-
hin. 
Vaalijala tunnetaan kautta 
maan osaavana ja luotettava-
na palvelujen tuottajana. 
Verkostotyö ulkoisten ja si-
säisten sidosryhmien kanssa 
saumatonta. 
 
 

 
Yhteistyön määrä  
Palautejärjestelmä 
Tiedottaminen ja tiedottamis-
ohjelma. 

Yhteistyöprojektit 
Mukana oleminen valtakun-
nallisissa ja maakunnallisissa 
kehitysryhmissä 
Sidosryhmien palautejärjes-
telmä 
Neuvottelut ja kehittämispäi-
vät sidosryhmien kanssa. 
 
Kuntakuulemiset 
 

Pitkin vuotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähintään kerran vuodessa 
syksyllä 

 
 
Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
 
 
Ilkka Jokinen, kuntayh-
tymän johtaja  
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Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 
 
Asiantuntija- ja poliklinikkapalveluiden tavoitteena on laadukkaiden, yksilöllisten ja ta-
voitteellisten tutkimus- ja kuntoutuspalveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti sekä 
toiminnan asiakasvaikutusten ja -tyytyväisyyden arviointi ja seuranta. Poliklinikkapalve-
lujen osalta tavoitteena on yhdenmukaistaa poliklinikoiden palveluprosessit, jotka on 
kuvattuna Vaalijalan toimintakäsikirjassa (IMS). Keski- ja Etelä-Savon poliklinikoiden 
toimintoja tullaan yhdistämään siten, että poliklinikka vastaa tulevan Etelä-Savon maa-
kunnan alueen poliklinikkapalvelujen tuottamisesta.  Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja 
Keski-Suomen poliklinikat osallistuvat maakunnallisten sote-palveluiden suunnitteluun 
omilla alueillaan. Painopiste asiantuntijapalveluissa on avopalveluihin suuntautuvat 
polikliiniset ja jalkautuvat palvelut. 
 
Palveluiden pohjana on ammattitaitoisten ja pitkäjänteiseen työhön sitoutuneiden asi-
antuntijoiden rekrytointi. Kuntayhtymässä on vuonna 2017 uutena virkana täytetty 
avopalvelujen ylilääkärin virka, jossa on vakituinen viranhaltija. Lisäksi avopalveluissa 
on kaksi erikoislääkärin virkaa, joista Pohjois-Savon poliklinikan erikoislääkärin virka 
on haettavana 1.1.2018 lähtien ja rekrytointi on käynnissä. Osaamis- ja tukikeskukses-
sa on tällä hetkellä vakituisissa viroissa johtava lääkäri ja kuntoutuslääkäri. Tavoittee-
na on saada kolmeen kuntoutuslääkärin virkaan vakituiset viranhaltijat; tällä hetkellä 
virat on täytetty määräaikaisesti. Rekrytointia on edistänyt Kuopion yliopiston lääketie-
teen laitoksen kanssa tehdyt erikoislääkärikoulutussopimukset. Ostopalvelut kohden-
tuvat konsultoivien erikoislääkäreiden palveluihin (neurologi, lastenpsykiatri, psykiatri). 
Psykologipalveluissa on yhteensä yhdeksän virkaa, joista kolme on poliklinikoilla. Psy-
kologien virat pyritään saamaan täytettyä vuoden 2018 aikana. Sosiaalityöntekijän vir-
koja kuntayhtymässä on kuusi. Kesäkuussa 2016 voimaan astunut kehitysvammaisten 
erityishuollosta annettu laki on tilapäisesti lisännyt sosiaalityöntekijöiden työmäärää 
siten, että osaamis- ja tukikeskuksessa on määräaikaisessa virassa yksi sosiaalityön-
tekijä 30.6.2018 asti. Toimintaterapeutteja asiantuntijapalveluissa on kahden täysiai-
kaisen ja yhden osa-aikaisen työntekijän lisäksi yksi määräaikainen toimintaterapeutti, 
jonka tehtävän vakinaistamiseen nähdään välttämättömäksi. Fysioterapeutteja on viisi 
ja määrä on tällä hetkellä riittävä. Puheterapeutteja kuntayhtymän palveluksessa on 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa kaksi ja määräaikaisessa työsuhteessa 
yksi puheterapeutti. Puheterapeuttien määrä on tällä hetkellä riittämätön suhteessa 
palvelutarpeeseen ja vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha uuden puhete-
rapeutin palkkaukseen. AAC-ohjaajia kuntayhtymässä työskentelee yhteensä viisi, 
joista kahdella on viittomakielen tulkin koulutus. Kuntayhtymällä on sopimus Kelan 
tulkkipalvelujen tuottamisesta vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi asiantuntijapalve-
luissa on vakituisessa työsuhteessa musiikkiterapeutti, seksuaaliterapeutti, perhetera-
peutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Perheterapiapalveluita pyritään lisäämään lähi-
vuosien aikana henkilökunnan kouluttautumisen kautta. 
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Vaalijalan tuloskortti 2018, Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 

Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Asiakaslähtöiset, tavoitteelli-

set ja yksilölliset kuntoutus-
palvelut. 
 
Toiminnan asiakasvaikutuk-
sen ja –tyytyväisyyden paran-
taminen ja arviointijärjestel-
män kehittäminen 
 

Asiakastyytyväisyysmittari 
käytössä kaikilla poliklinikoilla. 
Asiakaspalautteen keräämi-
nen säännöllistä. 
 
 

Määrittelyjen ja arviointijärjes-
telmän laadinta 
 
 
 
 

Seurantajakso 6 kk  
 
 

Anu Hirvonen ja Mari 
Niinivirta 
 
 
 
 

Talous Palvelut tuotetaan talousarvi-
on mukaisesti. 

Vuosikatteen seuranta, tuotot 
miinus kulut, toimintakatepro-
sentti 105 

Tuottojen kertymisen seuranta 
ja menojen arviointi kuukausit-
tain 

Tarkistuspiste 30.4. ja 30.9. 
 

Anu Hirvonen, Mari 
Niinivirta, Riikka Lah-
tela, marjo Kemppai-
nen, Aki Vainikainen 

Prosessi Moniammatillisen työskente-
lyn tavoitteellisuuden, proses-
sin arvioinnin ja laadun seu-
rannan kehittäminen yhdessä 
kuntoutusyksiköiden kanssa. 
 
Palveluprosessien yhtenäis-
täminen poliklinikoilla,  
akuuttien arviointiaikojen ja 
interventioiden lisääminen. 

Kuntoutuksen koordinoinnin 
eteneminen, avopalvelujen 
prosessit tarkistettu, palaute-
järjestelmä valmiina. 
 
 
Yhteydenottojen ja vastaanot-
totyyppien seuranta ja rapor-
tointi 

Moniammatillisen tiimin toi-
minnan arviointi 2-4 kertaa 
vuodessa yksiköittäin.  
 
 Laatutyö kohdistetaan palau-
tejärjestelmään. 
 
Palveluprosessi on kuvattuna 
Vaalijalan toimintakäsikirjassa 
ja IMS:ssa, palautejärjestel-
män kehittäminen. 
 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
Seurantajakso 4 kk  
. 

Anu Hirvonen ja Mari 
Niinivirta 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstö Asiantuntijoiden rekrytoinnin 
kehittäminen 
 
Asiantuntijuuden ja ammatti-
taidon kehittäminen ja lisää-
minen.  Täydennyskoulutuk-
sen suuntaaminen kuntayh-
tymässä sovittujen kehittämis-
tavoitteiden mukaiseksi, myös 
kansainväliset asiantuntija-
koulutukset 

Rekrytointien pysyvyys 
 
 
Toteutuneet koulutukset  

Rekrytointikanavien laajenta-
minen 
 
Osaamistavoitteiden määrit-
täminen koulutussuunnitel-
man pohjaksi  

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
Vuoden 2018 koulutussuunni-
telma 

Anu Hirvonen ja Mari 
Niinivirta 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Sidosryhmät Alueellisen ja valtakunnallisen 

sidosryhmäyhteistyön vakiin-
nuttaminen 
 
Sote- ja maakuntauudistuk-
seen valmisteluun osallistu-
minen  

Yhteistyön laajuus verrattuna 
vuoteen 2017  
 
Osallisuus kolmen maakun-
nan sote-valmisteluun 

Yhteistyöaloitteiden suunnitte-
lu ja tekeminen 
 
Aktiivisuus valmistelutyöryh-
missä 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
Seurantapiste 31.5. ja 30.9. 

Mari Niinivirta ja Anu 
Hirvonen 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  (Nenonpellon yksiköt, kuntoutuksen asiantuntijapalvelut)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 23 644 701 25 784 160 24 385 950 -5,4
  Muut kuin jäsenkunnat 8 302 578 7 035 700 8 789 000 24,9
Muut myyntituotot 279 111 99 400 80 810 -18,7
Myyntituotot (sisäiset) 4 451 692 3 882 460 4 638 230 19,5
Maksutuotot 1 464 707 1 630 000 1 324 690 -18,7
Tuet ja avustukset 3 000 3 300 -100,0
Muut toimintatuotot 1 410 1 000 1 710 71,0
TOIMINTATUOTOT 38 147 199 38 436 020 39 220 390 39 400 000 39 500 000 2,0

Palkat ja palkkiot -17 831 303 -19 229 870 -19 822 130 3,1
Henkilösivukulut -5 575 743 -5 772 750 -5 182 420 -10,2
Palvelujen ostot -1 459 548 -1 591 840 -1 713 560 7,6
Palvelujen ostot(sisäiset) -7 123 643 -6 892 690 -7 591 810 10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 380 874 -1 525 290 -1 552 080 1,8
Avustukset -36 539 -32 600 -40 200 23,3
Muut toimintakulut -158 064 -186 410 -164 710 -11,6
Sisäset vuokrat -1 521 542 -1 550 540 -1 564 080 0,9
TOIMINTAKULUT -35 087 256 -36 781 990 -37 630 990 -38 000 000 -38 200 000 2,3

NETTO 3 059 943 1 654 030 1 589 400 1 400 000 1 300 000 -3,9

Rahoituskulut -6
Suunnitelmapoistot -73 307 -90 220 -109 040 -110 000 -110 000 20,9
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 2 986 630 1 563 810 1 480 360 1 290 000 1 190 000 -5,3
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Avopalvelut 
 
Avopalvelut käsittävät asumisen, tekemisen ja perhehoidon palvelut. Palvelutoimintaa 
on 15 paikkakunnalla. Asumisyksiköitä on 21 ja tekemisen yksiköitä 10 (toimintakes-
kukset ja Savosetit). Perhehoitajina toimii 22 hoitajaa. 
 
Avopalveluissa on otettu käyttöön uudistetut palvelu- ja hoito-suunnitelmat, Minun 
elämäni suunnitelma asumispalveluihin sekä yksilöllinen toimintasuunnitelma työ- ja 
päivätoimintaan. Vuoden 2018 aikana suunnitelmien käyttöä kehitetään ja edistetään 
suunnittelun avulla yksilöllisen ja tavoitteellisen palvelun toteutumista sekä asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Henkilöstölle järjestetään työkokouksia, joissa 
syvennetään IMO-ajattelua sekä tavoitteellista ja yksilöllistä työtapaa. Asumisen ja te-
kemisen palveluissa on otettu käyttöön vuosittaiset palautejärjestelmät asiakkaille ja 
läheisille. Palautejärjestelmien toimivuutta parannetaan ja kehitetään palautteen ke-
räämisen tapoja. Erityisenä kehittämiskohteena on läheisyhteistyön muotojen kehittä-
minen ja suunnittelu yhdessä läheisten kassa.  
 
Vuoden 2018 aikana avataan uudet palvelukodit Mikkeliin (Siekkilän palvelukoti 1.1.) ja 
Jyväskylään (Sääksvuoren palvelukoti 1.10.). Palvelukodit on tarkoitettu autisteille ja 
vahvaa psykososiaalista tukea tarvitseville asiakkaille. Palvelukotien rakentamisen 
avulla vähennetään laitosasumista. ARA tukee rakentamista 50 %:n avustuksella. Var-
kaudessa ja Rautalammilla suunnitellaan uudet asumisen tilaratkaisut Latukadun pal-
veluasunnoille ja Kuutinharjun palvelukeskukselle. Viidessä ohjatun asumisen yksikös-
sä kehitetään palvelumuotoa ja tilaratkaisuja tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Tuki-
asumisen palvelu tuotteistetaan ja otetaan laajemmin käyttöön palvelumuotona. Asu-
miskokeilun, asumisvalmennuspalvelun ja ammatillisen kuntoutuksen palveluiden käyt-
töä laajennetaan. 
 
Vaalijala toimii kahdessa STM:n kärkihankkeessa vuoden 2018 loppuun saakka. OS-
SI-hankkeessa kehitetään perhehoitopalvelua ja pilotoidaan omais- ja perhehoitokes-
kuksen toimintaa Etelä-Savon alueelle. Savon OTE-hankkeessa mallinnetaan uusia 
osallisuutta edistäviä päivätoimintapalveluja Mikkelissä, Varkaudessa, Pieksämäellä ja 
Kuopiossa (ryhmämuotoiset kurssipalvelut, klubit, ilta-aikainen toiminta, jalkautuva 
päivätoiminta). Kärkihankkeissa työskentelee viisi projektityöntekijää.  
 
Avopalveluyksiköiden taloutta ja hinnoittelua kehitetään kestävämmäksi ja kustannus-
tehokkaammaksi.   Yksilöllisen, luokitetun hinnoittelun käyttöä laajennetaan. Palvelu-
prosessien osalta avopalveluissa jalkautetaan valtakunnallisia asumisen ja tekemisen 
laatukriteereitä käytäntöön. Kriteerit on kuvattu palvelukuvauksiin ja ohjeisiin. Seuraa-
vassa vaiheessa kehitetään kriteerien toteutumista arjen asiakastyössä.   
 
Vuonna 2018 osallistutaan maakuntauudistuksen valmistelutyöhön ja jalkautetaan ke-
hitettyjä palvelumalleja laajempaan käyttöön. STM:n kärkihankkeiden avulla toteute-
taan alueellisia tilaisuuksia, joissa edistetään vammaisten ihmisten osallisuutta. Hank-
keet ovat myös suora kanava vaikuttaa uudistuvan lainsäädännön valmistelutyöhön. 
Avopalveluista on edustus säännöllisesti mukana valtakunnallisessa kehitysvamma-
alan asumisen neuvottelukunnassa (KVANK). 
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Vaalijalan tuloskortti 2018, Avopalvelut 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas  

Itsemääräämisoikeus ja yksi-
löllisyys huomioidaan suunni-
telmallisesti asiakastyössä. 
Asiakastyön vaikutuksia arvi-
oidaan. 
 
 
 
 
 
Asiakaspalautejärjestelmä on 
käytössä sekä asumisen että 
tekemisen palveluissa. 
 
 
Asiakkaille on tarjolla uusia 
palveluita. 
 

  
Uudistetun Minun elämäni 
suunnitelman sekä työ- ja 
päivätoimintasuunnitelman 
toimivuus ja käytettävyys.  
 
 
 
 
 
 
Palautejärjestelmän toimivuus 
 
 
 
 
Valmiit tuotteistukset. Uusien 
palvelukotien käynnistyminen. 
Uudet tilasuunnitelmat. 

 
Asiakkaat, läheiset ja työnteki-
jät laativat ja päivittävät yh-
dessä minun elämäni suunni-
telmia sekä työ- ja päivätoi-
mintasuunnitelmia. Toteutuk-
sen käytäntöjä kehitetään 
yhdessä. Yhteenvetokirjauk-
sia laaditaan palvelun tavoit-
teiden toteutumisesta sään-
nöllisesti. 
 
Asiakaspalautteet on koottu, 
analysoitu ja arvioitu. Palaute-
järjestelmän toteutusta kehite-
tään arvioinnin perusteella. 
 
Laaditaan palvelukuvauksia ja 
hinnoitellaan palvelut. Palve-
luita markkinoidaan kunnille. 
Uudet palvelukodit rakenne-
taan ja palvelutoiminta käyn-
nistetään suunnitelman mu-
kaisesti. Uusia tilaratkaisuja 
suunnitellaan.  
 

 
30.4. ja 30.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.3. ja 30.8. 
 
 
 
 
30.4., 30.8. ja 30.11. 
 

 
Kirsi Ruutala ja avopal-
veluyksiköiden johtajat. 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsi Ruutala 
 
 
 
 
 
Kirsi Ruutala 
 

Talous Asumisen hinnoittelu vastaa 
asiakkaiden yksilöllistä palve-
lujen ja resurssien tarvetta. 
 
 
Palveluyksiköiden toimintaka-
te on 5 % ylijäämäinen ennen 
hallinnon vyörytyksiä ja pois-
toja. 
 

Valmiit hinnoittelut 
 
 
 
 
Alijäämäisten yksiköiden mää-
rän pienentyminen. 
 
 
 

Hinnoittelun tarkistukset yh-
teistyössä maksajakuntien 
kanssa, luokitettuihin hintoihin 
siirtyminen vaiheittain.  
 
Palveluyksiköiden kustannus-
rakenteen arviointi ja kehittä-
minen. 
 
 

30.4. ja 30.8. 
 
 
 
 
30.8. 
 
 
 
 

Kirsi Ruutala 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Ohjatun asumisen tilojen laa-
dun parantaminen ja kustan-
nusriskin hallinta. 

Uudet tilasuunnitelmat. Päivi-
tetty vuokrien määrittely val-
mis. 

Ohjatun asumisen yksiköiden 
tulevaisuuden suunnittelu ja 
kehittäminen.  

30.4. ja 30.9. 
 

Kirsi Ruutala ja ohjatun 
asumisen yksiköiden 
johtajat. 
 
 

Prosessi Asumisen ja tekemisen palve-
lujen valtakunnalliset laatukri-
teerit osaksi Vaalijalan laatu-
järjestelmää 
 
Asiakaskirjausten laadun ke-
hittäminen. 

Laatukriteerit sisällytetty oh-
jeistuksiin. Ohjeet ja työkalut 
olemassa asiakaskirjausten 
laadukkaaseen tekemiseen. 
 
 
  

Ohjeistusten laatiminen. 
Työntekijöille järjestetään 
työkokouksia, joissa laatukri-
teereitä jalkautetaan ja asia-
kaskirjauksia kehitetään. 
 
 
 

30.4. ja 30.11. Kirsi Ruutala ja avopal-
veluyksiköiden johtajat. 

Henkilöstö Osaaminen vahvempaa yksi-
lökohtaisen asiakastyön toteu-
tumisessa ja asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden tu-
kemisessa. 
 

Yksilökohtaisen asiakastyön 
ja IMO:n periaatteiden sisäis-
täminen kehittyy työntekijäta-
solla. 
 

Työntekijöiden osaamisen 
päivittäminen ja syventämi-
nen. Työntekijöille järjestetään 
työkokouksia, konsultaatioita 
ja koulutuksia. 

30.11. Kirsi Ruutala ja avopal-
veluyksiköiden johtajat. 

Sidosryhmät Vaalijalan asiantuntijaroolin 
vahvistuminen, tunnettavuus. 
 
 
 
 
 
 
 
Läheisyhteistyön vahvistumi-
nen. 

Alueellisten tilaisuuksien mää-
rä ja laadukas toteutuminen. 
Palveluyksiköiden esitteet 
laadittu ja www-sivut päivitet-
ty. 
 
 
 
 
Suunnitelma valmis läheisyh-
teistyön muodoista. 

Kehittämisyhteistyö alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti 
STM:n hankkeissa ja 
KVANK:ssa. Alueelliset tilai-
suudet. Maakuntauudistuksen 
valmistelutyö. Päivitetään 
www-sivujen sisältö ja laadi-
taan yksikkökohtaiset esitteet. 
 
Läheisyhteistyötä kehitetään  
läheisten palautteiden perus-
teella yhteistyössä läheisten 
kanssa.  
 

30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.11. 

Kirsi Ruutala ja avopal-
veluyksiköiden johtajat. 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

Tehtävä

Asumispalvelut

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 9 750 299 11 747 030 14 679 130 25,0
  Muut kuin jäsenkunnat 103 650 95 800 129 000 34,7
Muut korvaukset
Muut myyntituotot 23 549 7 150 8 620 20,6
Myyntituotot(sisäiset) 752 329 708 130 683 700 -3,4
Maksutuotot 687 898 751 350 852 110 13,4
Tuet ja avustukset 19 994 13 000 250 -98,1
Muut toimintatuotot 1 150 144 1 292 490 1 472 130 13,9
Sisäiset vuokrat
TOIMINTATUOTOT 12 487 863 14 614 950 17 824 940 19 100 000 19 200 000 22,0

Palkat ja palkkiot -6 936 275 -8 460 290 -10 605 500 25,4
Henkilösivukulut -2 099 922 -2 594 680 -2 793 270 7,7
Palvelujen ostot -571 253 -837 080 -991 330 18,4
Palvelujen ostot(sisäiset) -551 501 -609 520 -708 900 16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -745 300 -861 940 -1 083 380 25,7
Avustukset -1 076 -3 100 -2 850 -8,1
Muut toimintakulut -301 860 -318 930 -351 120 10,1
Sisäset vuokrat
TOIMINTAKULUT -11 207 187 -13 685 540 -16 536 350 -17 900 000 -18 000 000 20,8

NETTO 1 280 676 929 410 1 288 590 1 200 000 1 200 000 38,6

Rahoitustuotot ja -kulut -1
Suunnitelmapoistot -405 892 -433 500 -496 540 -520 000 -535 000 14,5
TILIKAUDEN TULOS 874 783 495 910 792 050 59,7
Rahastojen muutos
Varausten muutos 10 357
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 885 140 495 910 792 050 680 000 665 000 59,7
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Perhehoito

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2 018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 364 361 380 000 380 000 0,0
Muut myyntituotot
Myyntituotot(sisäiset)
Maksutuotot 91 678 118 800 118 800 0,0
TOIMINTATUOTOT 456 039 498 800 498 800 505 000 510 000 0,0

Palkat ja palkkiot 21 -41 240 -41 240 0,0
Henkilösivukulut -46 030 -64 980 -58 900 -9,4
Palvelujen ostot -334 466 -334 000 -334 000 0,0
Palvelujen ostot(sisäiset) -45 095 -37 770 -37 610 -0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 386 -2 200 -2 250 2,3
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT -428 956 -480 190 -474 000 -480 000 -485 000 -1,3

NETTO 27 083 18 610 24 800 25 000 25 000 33,3

Suunnitelmapoistot
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 27 083 18 610 24 800 25 000 25 000 33,3
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Poliklinikkatoiminta, päivä-ja työtoiminta

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 4 268 515 4 333 520 4 433 640 2,3
  Muut kuin jäsenkunnat 169 890 444 970 451 000 1,4
Muut korvaukset 344 904 373 340 385 320 3,2
Muut myyntituotot 511 741 544 840 496 900 -8,8
Myyntituotot(sisäiset) 173 883 363 450 402 740 10,8
Maksutuotot 236 950 266 200 289 650 8,8
Tuet ja avustukset 29 332 14 350 7 500 -47,7
Muut toimintatuotot 119 994 110 500 5 000 -95,5
Sisäiset vuokrat
TOIMINTATUOTOT 5 855 209 6 451 170 6 471 750 6 500 000 6 550 000 0,3

Palkat ja palkkiot -2 096 208 -2 409 430 -2 501 440 3,8
Henkilösivukulut -661 511 -761 850 -665 400 -12,7
Palvelujen ostot -794 325 -902 050 -882 510 -2,2
Palvelujen ostot(sisäiset) -1 338 826 -1 212 350 -1 382 450 14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -424 900 -476 820 -440 610 -7,6
Avustukset -202 036 -186 090 -197 500 6,1
Muut toimintakulut -360 370 -434 990 -450 420 3,5
Sisäiset vuokrat -9 828 -9 840 -9 830 -0,1
TOIMINTAKULUT -5 888 004 -6 393 420 -6 530 160 -6 550 000 -6 450 000 2,1

NETTO -32 795 57 750 -58 410 -50 000 100 000 -201,1

Suunnitelmapoistot -55 800 -57 300 -66 810 -60 000 -62 000 16,6
TILIKAUDEN TULOS -88 595 450 -125 220 -27926,7
Poistoeron muutos -144 460
Varausten muutos 134 478
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -98 577 450 -125 220 -110 000 38 000 -27926,7
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Peruskoulu 
 
Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- 
ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille perusopetuslain mukai-
sesti. Opetusta annetaan kymmenessä erityisopetuksen pienryhmässä, joissa opiskelee eri 
vuosiluokilla olevia oppilaita sekä toiminta-alueittain että oppiaineittain. Pienryhmäopetuksessa 
hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Sateenkaaren erityiskou-
lussa kaikki oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan kokonaisvaltainen arviointi ta-
pahtuu moniammatillisesti huoltajien ja Vaalijalan kuntayhtymän eri toimijoiden kanssa, kuten: 
oppilaskodit, kuntoutuksen asiantuntijapalvelut ja toiminnallinen kuntoutus. Koulussa painottuu 
yhteistyö kodin kanssa. 
  
Sateenkaaren erityiskoulussa työskentelee rehtori, kymmenen erityisluokanopettajaa sekä 40 - 
50 koulun sekä oppilaskotien palkkaamaa lähiohjaajaa. Syksyllä 2017 Sateenkaaren erityis-
koulussa perusopetusta suorittaa 65 vakituista oppilasta sekä tämän lisäksi koulussa käy ly-
hytaikaisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia oppilaita. Noin 30 % koulun oppilaista käy koulua 
päivittäin kotoa käsin, muut oppilaat asuvat Vaalijalan oppilaskodeissa. Sateenkaaren erityis-
koulun oppilaiksi ohjaudutaan kunnan lähettämänä silloin, kun koulunkäyntiä ei ole voitu järjes-
tää oppilaan edellytysten mukaan omassa kunnassa tai jos oppilas tarvitsee koulun lisäksi 
muuta laaja-alaista kuntoutusta. Koulun toimintaa ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus, valtio-
neuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja 
siihen perustuvat koulun työsuunnitelmat. Opetuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaal-
le sellaiset oppimisen puitteet, mitkä mahdollistavat heidän osallisuutensa ja sitä kautta perus-
opetuksen suorittamisen. 
 
Toiminta-alueittaista opetusta annetaan vaikeimmin kehitysvammaisille, autistisille tai muulla 
tavoin vammaiselle tai vakavasti sairaalle oppilaalle terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin 
multisensorinen opetus, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, arjen ja teorian yhdistämi-
nen sekä vahvat struktuurit ovat opetuksen keskiössä. Oppilaille, joilla on puutteellinen kyky 
käyttää aistejaan, tarjotaan aistitoimintoja korjaavia menetelmiä. Kullekin oppilaalle räätälöi-
dään hänen tarpeisiinsa soveltuva kokonaisuus.  
 
Sateenkaaren koulussa annetaan opetusta myös oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mu-
kaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille. Psykososiaalisen tuen opetuksessa pai-
nottuvat sosiaalisten taitojen ja oppilaan oman käyttäytymisen hallinnan opetus. Koulussa on 
käytössä näiden taitojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä, joita sovelletaan arkipäivän tilan-
teisiin. Tunteita nimetään, tunnistetaan ja opetellaan ilmaisemaan sosiaalisesti hyväksyttävällä 
tavalla. Työntekijä auttaa oppilasta huomaamaan oppimansa asiat antamalla positiivista ja 
ohjaavaa palautetta. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja 
muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Oppilaita ohjataan otta-
maan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Oppi-
minen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. Sateenkaaren 
erityiskoulussa tiedostetaan myös fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle. Koulu toteuttaa 
Liikkuva koulu- ideologiaa, jossa taataan oppilaalle tunti liikuntaa päivittäin koulupäivän sisällä. 
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Vaalijalan tuloskortti 2018, Peruskoulu 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Perusopetuksen järjestäminen 

Sateenkaaren erityiskoulun 
vakituisille oppilaille sekä 
perusopetuksen järjestäminen 
lyhytaikaista kuntoutusta tar-
vitseville lapsille ja nuorille. 
Oppilaan osallistuminen pe-
rusopetukseen. 

Yksilöllisten oppimistavoittei-
den arviointi HOJKSin pohjal-
ta. 
Toteutuneet tuntimäärät. 
Perusopetuksen suorittanei-
den määrä. 
Väli-ja lukuvuositodistukset. 
Asiakaspalaute. 

HOJKSien laadinta ja arvioin-
ti. 
 
Oppilastyytyväisyyskyselyn 
laadinta. 

HOJKSin laadinta lokakuu. 
HOJKS arviointi huhtikuu. 
Tyytyväisyyskysely maalis-
kuu. 
Välitodistukset joulukuu. 
Lukuvuosi- ja päättötodistuk-
set kesäkuu. 

Satu Varpainen,  Maarit 
Rantakurtakko 

Talous Valtionosuus kattaa vakituis-
ten oppilaiden menot. 
 
Kuntien koulutoimet rahoitta-
vat lyhytaikaista kuntoutusta 
saavien menot. 

Valtionosuuden määrä ja kun-
tien rahoituksen määrä suh-
teessa kustannuksiin. 
 

Valtionosuuksien, kotikunta-
korvauksien ja kunnilta tule-
vien korvausten seuranta ja 
menojen arviointi. 

20.9 opiskelijatiedonkeruu 
 
31.12 kotikuntakorvauksen 
määräytyminen 

Satu Varpainen, Marja-
Liisa Jantunen, Maarit 
Rantakurtakko 

Prosessi Uuden opetussuunnitelman 
käyttöönotto 7.luokkalaisilla. 
Uuden esiopetussuunnitelman 
käyttöönotto. 
Monialaisten opintojen kehit-
täminen. 

Tuntitoteumat. 
Opetussuunnitelman arviointi 
ja tyytyväisyyskysely. 
 
Yhteiset tapahtumat toimin-
nallisen kuntoutuksen kanssa.
  

Pegagoginen suunnittelu ja 
toteutus. 
Tyytyväisyyskysely oppilaille 
ja huoltajille. 
Yhteistyössä tapahtumien 
suunnittelu ja toteutus toimin-
nallisen kuntoutuksen kanssa. 

syksy 2017- kevät 2018 
 
kevät 2018. 
 
 
syksy 2018. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Henkilöstö Oman työn kehittäminen ja 
hyvinvointi työssä. 

Avekkikonsultaatioiden mää-
rä, sairauspoissaolojen mää-
rä, haipro-ilmoitukset. 

Avekkikonsultaatioiden toteut-
taminen kaikissa luokissa. 

Toiminnan arviointi joulukuu 
2017 ja toukokuu 2018. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Sidosryhmät Perheiden ja oppilaskotien 
sekä muiden sidosryhmien 
välinen yhteistyö.  
Yhteiset toimintalinjaukset. 

Yhteiset tapahtumat: osallistu-
jamäärät 
 
Tyytyväisyys/palautekysely 
sidosryhmille. 
 

Säännölliset yhteistyöpalave-
rit, juhlat sekä kodin ja koulun 
päivä. 
Kyselyn laadinta ja toteutus. 
Koulukuntoisuuden määrittely 
monialaisessa yhteistyössä. 

Lukuvuoden 2017-2018 aika-
na. 
 
 
 
Huhtikuu 2018. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

 



26 
 
 

Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tehtävä

Peruskoulu

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Muut korvaukset 561 676 700 000 610 000 -12,9
Muut myyntituotot 1 075 903 960 100 1 100 100 14,6
Myyntituotot(sisäiset) 2 378 4 000 1 000 -75,0
Tuet ja avustukset 10 253
TOIMINTATUOTOT 1 650 210 1 664 100 1 711 100 1 750 000 1 750 000 2,8

Palkat ja palkkiot -832 413 -845 480 -1 057 770 25,1
Henkilösivukulut -263 120 -269 940 -278 050 3,0
Palvelujen ostot -27 105 -21 620 -29 250 35,3
Palvelujen ostot(sisäiset) -270 762 -252 900 -260 500 3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 093 -51 000 -51 900 1,8
Avustukset -240 -240
Muut toimintakulut -1 969 -800 -1 950 143,8
Sisäiset vuokrat -190 513 -190 520 -190 520 0,0
TOIMINTAKULUT -1 630 215 -1 632 260 -1 870 180 -1 900 000 -1 920 000 14,6

NETTO 19 995 31 840 -159 080 -150 000 -170 000 -599,6

Suunnitelmapoistot
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 19 995 31 840 -159 080 -150 000 -170 000 -599,6
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Käyttötalous yhteensä 

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 049 536 42 244 710 43 878 720 3,9
  Muut kuin jäsenkunnat 8 576 118 7 576 470 9 369 000 23,7
Muut korvaukset 906 580 1 073 340 995 320 -7,3
Muut myyntituotot 2 647 783 2 308 170 2 168 430 -6,1
Maksutuotot 2 486 408 2 766 350 2 585 250 -6,5
Tuet ja avustukset 319 331 387 550 567 340 46,4
Muut toimintatuotot 1 300 084 1 417 140 1 490 040 5,1
TOIMINTATUOTOT 54 285 840 57 773 730 61 054 100 62 608 220 62 868 220 5,7

Palkat ja palkkiot -30 601 292 -34 348 110 -37 332 000 8,7
Henkilösivukulut -9 584 403 -10 504 870 -9 869 760 -6,0
Palvelujen ostot -5 083 364 -5 564 450 -5 981 940 7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 083 163 -4 426 890 -4 672 870 5,6
Avustukset -241 444 -222 440 -242 110 8,8
Muut toimintakulut -1 104 484 -1 243 280 -1 288 440 3,6
TOIMINTAKULUT -50 698 150 -56 310 040 -59 387 120 -61 318 220 -61 553 220 5,5

NETTO 3 587 690 1 463 690 1 666 980 1 290 000 1 315 000 13,9

Suunnitelmapoistot -1 199 284 -1 244 890 -1 388 450 -1 410 000 -1 432 000 11,5
Laskennalliset erät -56 362

TILIKAUDEN TULOS 2 332 044 218 800 278 530 -120 000 -117 000 27,3
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 049 536 42 244 710 43 878 720 3,9
  Muut kuin jäsenkunnat 8 576 118 7 576 470 9 369 000 23,7
Muut korvaukset 906 580 1 073 340 995 320 -7,3
Muut myyntituotot 2 647 783 2 308 170 2 168 430 -6,1
Maksutuotot 2 486 408 2 766 350 2 585 250 -6,5
Tuet ja avustukset 319 331 387 550 567 340 46,4
Muut toimintatuotot 1 300 084 1 417 140 1 490 040 5,1
TOIMINTATUOTOT 54 285 840 57 773 730 61 054 100 62 608 220 62 868 220 5,7

Palkat ja palkkiot -30 601 292 -34 348 110 -37 332 000 8,7
Henkilösivukulut -9 584 403 -10 504 870 -9 869 760 -6,0
Palvelujen ostot -5 083 364 -5 564 450 -5 981 940 7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 083 163 -4 426 890 -4 672 870 5,6
Avustukset -241 444 -222 440 -242 110 8,8
Muut toimintakulut -1 104 484 -1 243 280 -1 288 440 3,6
TOIMINTAKULUT -50 698 150 -56 310 040 -59 387 120 -61 318 220 -61 553 220 5,5

NETTO 3 587 690 1 463 690 1 666 980 1 290 000 1 315 000 13,9

Rahoitustuotot/kulut(netto) -99 467 -153 800 -148 600 -210 000 -215 000 -3,4
VUOSIKATE 3 488 223 1 309 890 1 518 380 1 080 000 1 100 000 15,9
Suunnitelmapoistot -1 199 284 -1 244 890 -1 388 450 -1 410 000 -1 432 000 11,5
TILIKAUDEN TULOS 2 288 939 65 000 129 930 -330 000 -332 000 99,9
Poistoeron muutos -1 564 335
Varausten muutos -512 242

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 212 362 65 000 129 930 -330 000 -332 000 99,9
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset ja sisäiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2016 2017 2018 2019 2020 17/18%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 049 536 42 244 710 43 878 720 3,9
  Muut kuin jäsenkunnat 8 576 118 7 576 470 9 369 000 23,7
Muut korvaukset 906 580 1 073 340 995 320 -7,3
Muut myyntituotot 2 647 783 2 308 170 2 168 430 -6,1
Myyntituotot(sisäiset) 9 898 240 9 639 980 10 501 100 8,9
Maksutuotot 2 486 408 2 766 350 2 585 250 -6,5
Tuet ja avustukset 319 331 387 550 567 340 46,4
Muut toimintatuotot 1 300 084 1 417 140 1 490 040 5,1
Sisäiset vuokrat 2 016 923 2 033 240 2 060 680 1,3
TOIMINTATUOTOT 66 201 003 69 446 950 73 615 880 75 170 000 75 430 000 6,0

Palkat ja palkkiot -30 601 292 -34 348 110 -37 332 000 8,7
Henkilösivukulut -9 584 403 -10 504 870 -9 869 760 -6,0
Palvelujen ostot -5 083 364 -5 564 450 -5 981 940 7,5
Palvelujen ostot(sisäiset) -9 898 240 -9 639 980 -10 501 100 8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 083 163 -4 426 890 -4 672 870 5,6
Avustukset -241 444 -222 440 -242 110 8,8
Muut toimintakulut -1 104 484 -1 243 280 -1 288 440 3,6
Sisäiset vuokrat -2 016 923 -2 033 240 -2 060 680 1,3
TOIMINTAKULUT -62 613 313 -67 983 260 -71 948 900 -73 880 000 -74 115 000 5,8

NETTO 3 587 690 1 463 690 1 666 980 1 290 000 1 315 000 13,9

Rahoitustuotot/kulut(netto) -99 467 -153 800 -148 600 -210 000 -215 000 -3,4
VUOSIKATE 3 488 223 1 309 890 1 518 380 1 080 000 1 100 000 15,9
Suunnitelmapoistot -1 199 284 -1 244 890 -1 388 450 -1 410 000 -1 432 000 11,5
TILIKAUDEN TULOS 2 288 939 65 000 129 930 -330 000 -332 000 99,9
Poistoeron muutos -1 564 335
Varausten muutos -512 242
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 212 362 65 000 129 930 -330 000 -332 000 99,9
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Rahoitus ja investoinnit 
 
Merkittävimpien investointien rahoitus on suunniteltu seuraavasti.  
 
Jyväskylän Sääksvuoren palvelukoti valmistuu vuoden 2018 loppupuolella. Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus on antanut hankkeesta ehdollisen varauspäätöksen 
28.1.2016 ja hyväksynyt tuettaviksi kustannuksiksi 2 537 000 euroa (alv 0 %), josta in-
vestointiavustusta 1 268 500 euroa eli 50 %. Korkotukilainalla jää rahoitettavaksi 50 % 
eli 1 268 500 euroa. Lopullinen rahoitushakemus lähetettiin elokuun alussa ja hankkeen 
kustannukset olivat urakkatarjousten perusteella 2 601 653 euroa eli vajaat 65 000 eu-
roa suuremmat kuin ehdollisessa varauksessa. 
 
Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden 2018 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä noin 
12,4 miljoonaa euroa, joka on otettu palvelukotien rakentamiseen ja on kokonaisuudes-
saan ARAn tukemaa korkotukilainaa. Uusien palvelukotien rakennuskustannuksista on 
50 % rahoitettava lainalla. Jyväskylän palvelukodin rakentaminen kasvattaa lainamää-
rää vielä vajaalla1,3 miljoonalla eurolla. 
 
On mahdollista, että tulevaisuudessa pitkäaikaista lainaa tarvitaan myös rakennusten 
peruskorjauksiin, jotka on tähän saakka pystytty rahoittamaan kassavaroin. Tämän 
vuoksi Nenonpellon rakennusten peruskorjausten rahoittamiseen on vuonna 2018 va-
rauduttu ottamaan pitkäaikaista talousarviolainaa enintään 1,0 miljoona euroa. 
 
Lisäksi kuntayhtymällä on eri hankkeisiin kohdennettuja investointivarauksia yhteensä 
4,6 miljoonaa euroa. 
 
Sateenkaaren koulun rakentamiseen on varattu suunnitelmakaudella 3,0 miljoonaa, 
josta 1,5 vuodelle 2018 ja vuodelle 1,5 miljoonaa vuodelle 2019.  
 
Kuntayhtymän hallitus ratkaisee yhtymäkokouksen päättämissä rajoissa asiat, jotka 
koskevat pitkäaikaisten tai tilapäislainojen ottamista. Yhtymäkokous antaa hallitukselle 
valtuudet ottaa vuonna 2018 pitkäaikaista lainaa se määrä, jonka yhtymäkokous on 
vahvistanut hyväksyessään talousarvion. Uusien palvelukotien rakentaminen lisää 
korkotukilainojan määrää vuonna 2018 noin 1,3 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi jou-
dutaan mahdollisesti rahoittamaan peruskorjausinvestointeja 1,0 miljoonan euron lai-
noituksella, jolloin kuntayhtymän lainamäärä lisääntyy vuonna 2018 maksimissaan 2,3 
miljoonaa euroa.  
 
Yhtymäkokous oikeuttaa hallituksen ottamaan maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvitta-
essa tilapäislainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 1,5 miljoonaa euroa. 
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Vaalijalan kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

RAHOITUSOSA

TP 2016 TA  2017 ES 2018 SU 2019 SU 2020 Muutos
16/18 %

Tulorahoitus
   Vuosikate 3 488 223 1 309 890 1 518 380 1 080 000 1 100 000 15,9
   Satunnaiset erät
   Tulorahoituksen korjauserät -7 047
Toiminnan rahavirta 3 481 176 1 309 890 1 518 380 1 080 000 1 100 000 15,9

Investoinnit
   Käyttöom.investoinnit -5 172 161 -6 547 000 -5 048 000 -3 802 000 -3 867 000 -22,9
   Investointiavustukset 1 099 168 1 900 000 1 100 000 0 0 -42,1
   Käyttöom.myyntitulot 7 047

Investoinnit netto -4 065 946 -4 647 000 -3 948 000 -3 802 000 -3 867 000 -15,0
Toiminnan ja investointien
rahavirta netto -584 770 -3 337 110 -2 429 620 -2 722 000 -2 767 000 -27,2
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset -20 500
Lainakannan muutokset
   Pitkäaik.lainojen lisäys 1 134 601 3 000 000 2 300 000 1 000 000 1 000 000 -23,3
   Pitkäaik.lainojen vähenn. -49 088 -54 400 -60 000 -70 000 -80 000 10,3
Lainakannan muutokset 1 085 513 2 945 600 2 240 000 930 000 920 000 -24,0
Oman pääoman muutokset 70 000,00
Muut maksuvalm. muutokset 237 760
Vaikutus maksuvalmiuteen 788 003 -391 510 -189 620 -1 792 000 -1 847 000 -51,6
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Vaalijalan kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

INVESTOINTIOSA

MENOT

TP 2016 TA 2017 ES 2018 SU 2019 SU 2020

NENONPELLON YKSIKÖT
Talonrakennus -2 100 626 -2 123 000 -2 577 000 -3 317 000 -3 197 000
Maanrakennus -23 284 -73 000 -80 000 -80 000 -50 000
Irtaimistohankinnat -171 776 -185 000 -95 000 -245 000 -20 000
NENONPELLON YKSIKÖT
YHT. -2 295 686 -2 381 000 -2 752 000 -3 642 000 -3 267 000

AVOHUOLTO
Talonrakennus -2 724 766 -4 061 000 -2 254 000 -160 000 -600 000
Irtaimistohankinnat -151 709 -105 000 -42 000 0 0

AVOHUOLTO YHT. -2 876 475 -4 166 000 -2 296 000 -160 000 -600 000

TULOT
Avustukset 1 099 168 1 900 000 1 100 000 0 0

INVESTOINTIMENOT YHT. -5 172 161 -6 547 000 -5 048 000 -3 802 000 -3 867 000

INVESTOINNIT NETTO -4 072 993 -4 647 000 -3 948 000 -3 802 000 -3 867 000
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Kehyssuunnitelma 2018 - 2020 
 
1  Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudis-
tuksen tärkeimmät linjaukset tehdään kesällä 2017. Vaalijalan tavoitteena on jatkaa yh-
tenäisenä palvelujen tuottajana uudistuksen jälkeen vuodesta 2019 eteenpäin. Toimin-
nan ja omaisuuden juridinen organisointi tapahtuu vuosien 2017 ja 2018 aikana. 
 
Sote-uudistuksen merkittäviä työkaluja ovat hallituksen kärkihankkeet. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö johtaa niitä. Stm:n kärkihankkeita on viisi, joista merkittävin Vaalijalan 
kannalta on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE).  Vaalijalan tavoite on osal-
listua ainakin kolmen maakunnan Lape-hankkeisiin. Vaalijala toimii vuoden 2018 loppuun 
saakka hallinnoijana stm:n OTE-hankkeessa (osatyökykyisille tie työelämään), joka toimii 
Kuopiossa, Varkaudessa, Pieksämäellä ja Mikkelissä sekä osatoteuttajana OSSI-
hankkeessa (omais- ja perhehoidon kehittäminen) Etelä-Savossa. 
 
Alueellisen yhteistyön vahvistaminen voittoa tavoittelemattomien palvelujen tuottajien ja 
asiakasjärjestöjen kanssa on huomioitava valmistelussa, jotta mm. eettisten kysymykset 
tulevat riittävän laajasti huomioitua. Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa palveluiden tuottami-
sen tapoihin, laatuun ja kehittymiseen maakunnissa ja yhteistyöalueella. 
 
Uutta lainsäädäntöä 
 
Uudistetulla sosiaalihuoltolailla sosiaalipalvelujen puitelakina on tulevaisuudessa kasva-
va rooli Vaalijalan palveluja kehitettäessä. Erityislakien mukaan tulevat palvelut entistä 
harvemmille kansalaisille. Sosiaalihuoltolain periaatteiden toteuttaminen täysimääräisesti 
on Suomessa vielä työn alla.  
 
Uudistetussa perhehoitolaissa koottiin yhteen perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja 
perhehoitajalain säännökset, tarkennettiin niitä ja parannettiin erityisesti vanhusten ja 
vammaisten perhehoidon asemaa.  Laki toi mm. perhehoidon myös perhehoidossa ole-
van kotiin. Perhekodissa hoidettavien rajaaminen neljään henkilöön voi kuitenkin tuottaa 
taloudellisia ongelmia. Ammatillisessa perhekodissa hoidettavia voi olla seitsemän. Kehi-
tystyö on voimakkainta Etelä-Savossa OSSI-hankkeen ansiosta. 
 
Kesäkuussa 2016 voimaan astunut kehitysvammalain muutos koskien asiakkaiden itse-
määräämisoikeutta, muuttaa edelleen toimintatapoja ja lisää hallinnollista työtä. Lakimuu-
toksen tarkoitus on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja 
edellyttää itsemääräämisoikeuden rajoituksista valituskelpoisia päätöksiä. Lakimuutos 
sallii rajoitustoimenpiteiden käytön niin laitoshoidossa kuin tehostetusta palveluasumi-
sessa ja niitä voi toteuttaa julkiset ja yksityiset palvelujen tuottajat. Rajoitustoimenpiteitä 
voidaan käyttää niin tahdosta riippumattomassa kuin vapaaehtoisessa erityishuollossa. 
Päätökset edellyttävät moniammatillista valmistelua ja eräissä tilanteissa merkittävää jul-
kisen vallan käyttöä. Joitakin rajoitustoimenpiteitä voidaan toteuttaa tietyin edellytyksin 
myös työ- ja päivätoiminnassa. Laki tulee lisäämään tahdosta riippumattoman erityishuol-
lon päätöksiä. 
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Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan viimeistään 2019. Tulevan erityislain mukaisten palvelujen sisältö vam-
maisille henkilöille on vielä auki, koska sen kustannusvaikutukset ovat lopullisesti laske-
matta.  Todennäköistä on, että laki tulee sisältämään ns. subjektiiviset oikeudet, mutta 
entistä enemmän palveluja myönnetään mm. sosiaalihuoltolain perusteella.  
 
Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan kehitys-
vammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itsemää-
räämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua. Laki valmistunee 
vuoden 2018 aikana. 
 
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke, joka tähtää uuteen lakiin asiasta. Uudistuksen tarkoituk-
sena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelä-
mään. Se tulisi mm. lopettamaan perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämä-
valmiuksia edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella 
kuntoutuksella. Lakiuudistus on tällä hetkellä hiljaisessa vaiheessa, mutta sote- ja maa-
kuntauudistuksessa asia tulee vauhdittumaan. 
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee kuntoutusta Suomessa, johon käytetään 
noin 2 miljardia euroa vuodessa. Uudistusta varten on asetettu valmistelukomitea, jonka 
toimikausi päättyy 30.9.2017. Varsinaista kehitysvamma-alan asiantuntijaa komiteassa ei 
ole. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimintaan. 
 
Julkisen talouden velkaantuminen ja vuodesta 2008 jatkunut BKT:n hidas kasvu Suo-
messa näyttää elpyvän. Talouden kasvu ei kuitenkaan tuo väljyyttä sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Sote – ja maakuntauudistus tullaan rahoittamaan nykyisellä tasolla, mutta 3 
miljardin euron tulevien kulujen leikkaustavoite on edelleen voimassa. Tulevat lainsää-
däntöuudistukset olisi toteutettava kustannusneutraalisti. 
 
Vaalijalan näkökulma lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen nä-
kökulma ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa. 
 
KEHAS-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen jatkuu 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä on ollut kehitysvammaisten laitosasumisen pur-
kaminen. Toteutus on ollut valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. 
Asunnoista yli puolet on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokan-
nasta muuttaville. Ohjelmassa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen 
elämässään tarvitsemat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa. 
Laitoksissa asuu tällä hetkellä alle 1000 kehitysvammaista Suomessa. Laitoksessa asu-
vaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Vaalijalan tavoite on lopettaa laitosasumi-
nen vuonna 2019, jonka jälkeen toiminta on määräaikaista kuntoutusta. Hyvin pitkään 
palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään järjestämään laitosasumismahdollisuus 
edelleen. 
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2  Vaalijalan avopalvelut osa kokonaisuutta 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteis-
työssä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopulla kuntayhty-
män asumis- ja perhehoitopaikkojen kokonaismäärä ylittää 300 paikan rajan.  
 
Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon 
asiakkaiden kokonaismäärä nousee 1 500 henkilöön. Suunnitelmakauden lopulla Vaalija-
la ylläpitää 15 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 200 asukasta. 
Aikaisemmat 5 asuntokohdetta ja muut asuntoratkaisut huomioiden asuntoja on noin 
270. 
 
Tulevaisuuden palvelurakenteista 
 
Vaalijalan avopalvelujen tavoitteet pohjautuvat sote- ja maakuntauudistuksen ja sen kär-
kihankkeiden tavoitteisiin huomioidaan edelleen myös KEHAS-ohjelman tavoitteet. Jako 
laitos- ja avopalveluihin on vielä olemassa, mutta voidaan ennakoida, että jako voisi siir-
tyä historiaan. Sen voi korvata esimerkiksi palvelujen vaativuuden tasomäärittely palve-
lupakettiajattelun osana. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on tämän uuden ajattelun mu-
kainen kokonaisuus, jossa laitos- ja avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus on sii-
hen integroitu. 
 
Avopalvelujen ja laitospalvelujen rajan häivyttäminen vaatii erityisosaamiskeskittymien ja 
palvelujen monipuolisuuden tietoista kehittämistä eri alueille ja kasvukeskuksiin (avopal-
velut, kuntoutus, opetus, muut asiantuntijapalvelut, kehittäminen ja tutkimus). Näin turva-
taan osaajien saatavuus, tehostetaan liikkuvien palvelujen toimintaa ja saadaan syner-
giaetua verkostoitumisesta alueellisten osaajien ja kehittäjien kanssa. Vaalijalan asumis-
palvelujen kehittämistyössä kuntoutuksella on merkittävä osuus. Vaalijalan näkökulma 
asiaan on Itä-Suomessa yhteistyöalue eli toiminta neljän maakunnan hyväksi. 
 
Vaalijalan panostaa palvelurakenteiden muutokseen myös itse mm. LIIKE-hankkeen 
avulla. Sen tavoitteena on liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittäminen ensisijaiseksi pul-
matilanteiden ratkaisussa lähipalveluissa ja perheissä. Tavoitteena on myös ennakoivien 
ja konsultatiivisten työskentelymallien kehittäminen. Yksi tavoitteista on toimenpiteiden 
ajoitusten aikaistaminen, joka edellyttää ennakoivia palvelupäätöksiä. Euroja kuluu kun-
toutukseen aikaisemmin, mutta kokonaisuudessaan vähemmän kuin ennen. Tämä vaatii 
rohkeutta palvelujen maksajilta. Vaalijalan osaaminen voi tukea koko palveluketjua mo-
nella tavalla. 
 
Vaalijala tulee tekemään enemmän yhteistyötä vammaisia ja perheitä edustavien järjes-
töjen kanssa. Yhteistyöhankkeita toteutetaan ainakin Kuopiossa, Mikkelissä ja Jyväsky-
lässä. 
 
Uusia asuntoja tarvitaan edelleen 
 
Valtakunnallisen linjan mukaisesti kehitysvammaisten asumispalvelujen parantaminen on 
myös Vaalijalan keskeinen tehtävä. Asumisen ja palvelujen järjestäminen on kuntien vas-
tuulla. Vaalijalan tuottaa tarvittavia palveluja yhdessä kuntien ja yksityisten toimijoiden 
kanssa. Vaalijala tuottaa asumisen lisäksi päivä- ja työtoimintaa (tekemistä). Vaalijala on 
valmis lisäämään vammaisten lähi- ja erityispalveluja asiakkaiden ja kuntien kanssa so-
vittavalla tavalla. Seuraava askel on asumisen ja tekemisen vaihtoehtojen monipuolista-
minen kustannustietoisesti. Esimerkiksi olemassa olevat palvelukodit voivat tukea ympä-
rillään olevaa kevyempää asumista. Vaalijalan asunto-ohjelma jatkuu vuonna 2017 val-
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mistuvilla Kuopion Sipulin ja Mikkelin Siekkilän palvelukodeilla. Jyväskylän Sääksvuoren 
palvelukoti valmistuu 2018.  
 
Vaalijalalla on valmiudet hakea ARAn ennakkovarauspäätöstä 1-2 uudelle asuntokoh-
teelle vuosittain. Kun kunnassanne on tiedossa tarpeita ratkoa erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden asumiskysymyksiä ja niihin liittyviä palveluja, pyydämme ottamaan alusta-
vasti yhteyttä jo kesäkuussa, jotta mahdollisten hankkeiden valmisteluun syksyksi on 
riittävästi aikaa. 
 
3  Osaamis- ja tukikeskuksen rakentaminen jatkuu 
 
Nenonpellon yksiköt ovat tärkeä osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta. Erityisryhmien 
psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä monivammaisten kehitysvammais-
ten opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren 
peruskoulun erityisopetus sekä toisen asteen valmentava opetus yhteistyössä oppilaitos-
ten kanssa ovat olennaisia osia kokonaisuudessa. Toisen asteen opetuspaikkojen määrä 
on valitettavasti ollut laskussa viime vuosina. 
 
Vuonna 2016 Nenonpellossa on noin 160 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla Pieksä-
mäellä on 40 paikkaa. Oppilaskodit ja Sateenkaaren peruskoulun yhteistyö laajenee yh-
dellä oppilaskodilla syksyllä 2017.  Suunnitelmakauden lopussa laitoskuntoutuksen ka-
pasiteetiksi arvioidaan noin 160 paikkaa, joista lähes 90 % on määräaikaisia kuntoutus-
jaksoja varten. Loput on varattu kehitysvammageriatrian käyttöön. Kuntoutuspalvelujen 
myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle suuntautuu suunnitelmakauden lopussa 
lähes 40 %. Asiakkaiden ja maakuntien tarpeet sekä kysyntä määrittävät toiminnan laa-
juuden. 
 
Laitoskuntoutuksen tarvetta on myös muualla kuin Nenonpellossa, liikkuvat kuntoutus-
palvelut eivät yksin riitä. Mahdollista on, että Vaalijala tuo suunnitelmakaudella kuntou-
tuksen pienyksiköitä maakuntien keskuskaupunkeihin, mikäli yhdessä todettu tarve niin 
osoittaa. 
 
4  Henkilöstön osaaminen korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa kuntayhtymällä on noin 740 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi 
määräaikaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 300 työsopimussuhteista työntekijää. 
Suunnitelmakaudella henkilöstön määrä kasvaa jonkin verran. Nenonpellon yksiköiden 
työntekijämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää ammattitaitoisia 
työntekijöitä.  

 
Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä yli 
60 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Eläkkeelle siirtyvän henkilös-
tön korvaamiseen ei riitä Nenonpellon toiminnan supistumisesta vapautuvat työntekijät. 
Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täydennyskoulutuksella. 
 
Vaativien tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin henkilöstön aktiivisuutta ja kehitty-
misvalmiuksia. Vaalijala turvaa riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, työnoh-
jaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edistäviin 
vaikuttaviin toimenpiteisiin. 
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5  Vaalijalan talous pidetään tasapainossa 
 
Vaalijalan menot ovat suunnitelmakauden alussa noin 59 M€. Käyttötalousmenoja lisää-
vät uudet palvelukodit. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttötalousme-
noista. 
 
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palve-
lujen joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkaperusteiset menot arvioidaan nousevan 
0,2 %. Lakisääteisten sivukulujen mahdollista muutosta ei ole vielä voitu huomioida. 
Vuoden 2014 jälkeen ei yleistä suoritehintojen korotusta ole tehty. Vuodelle 2017 hintoja 
laskettiin 1,5 %. Vuodelle 2018 tarkistetaan yksittäisiä hintoja, mutta yleistä suoritehinto-
jen korotusta ei tehdä. Palkkauskustannusten nousu edellyttää vastaavaa tuottavuuden 
kasvua. Avopalvelujen suoritehinnat ovat yksikkökohtaiset ja niissä tehdään välttämättö-
mät tarkistukset, jotka pohjautuvat toteutuneisiin kustannuksiin.  
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen tarkistus 
tehtiin vuonna 2017, joten ensi vuonna ne säilyvät samalla tasolla. Sote- ja maakuntauu-
distuksessa asiakasmaksut tullaan yhtenäistämään. 
 
Asuntojen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointisuunta. Yhden kohteen ra-
kentaminen maksaa noin 2,7 M€ (alv 0), johon saadaan ARAlta maksimissaan 50 prosen-
tin investointiavustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut investoinnit kohdis-
tuvat kuntoutus- ja avoyksikköjen perusparannuksiin ja hankintoihin. Vuosi-investointien 
bruttomäärä on noin 5 miljoonaa euroa. 
 
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaus ja mahdollinen korvausrakentaminen rahoite-
taan kassavaroin. Valtion avustuksia käytetään kohteisiin silloin, kun ne ovat saatavilla.  
Peruskorjausinvestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä ai-
kavälillä tarvitaan. Merkittävin hanke ennen sote- ja maakuntauudistusta on Sateenkaaren 
koulun uudisrakennus, joka rahoitetaan pääosin olemassa olevalla investointivarauksella. 
 
Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Pienempiin investointeihin voi-
daan ottaa markkinaehtoista lainaa.  
 
Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuok-
rilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tulevina vuosina 
joudutaan peruskorjaamaan vanhinta asuntokantaa. 
 
Jäsenkunnilta ei kanneta erikseen maksuosuuksia investointeihin. 
 
6  Vaalijalan uudelleen organisoituminen 
 
Vaalijala on toiminut Savon erityishuoltopiirin kuntayhtymänä vuodesta 1975 alkaen. Sitä 
ennen se oli osa Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry.:n toimintaa. Vaalijalan toiminta alkoi 
Sortavalassa vuonna 1907. Sote- ja maakuntauudistus edellyttää toteutuessaan Vaalija-
lan toiminnan hallinnollista uudelleen organisoitumista. Vaalijalan kotipaikka on Pieksä-
mäki ja kaupunki kuuluu Etelä-Savon maakuntaan. Vaalijala tuottaa palveluja Itä-Suomen 
yhteistyöalueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala) ja kuntoutus-
palveluja kahdeksalle muulle maakunnalle. Yhteistyöalueella toiminta tulee olemaan so-
pimuspohjaista ja sopimus uusitaan neljän vuoden välein. Vaalijalan palvelutoiminnasta 
on mahdollista sopia. Etelä-Savo olisi silloin Vaalijalan isäntämaakunta ja muut maakun-
nat sopimuskumppaneita. Mikäli sitovaa sopimusta ei synny, riskinä on Vaalijalan palvelu-
toiminnan pirstoutuminen ja erityisosaamisen hajaantuminen ja asteittainen häviäminen. 
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Riski voidaan välttää palvelutoiminnan yhtiöittämisellä Vaalijalan omistukseen. Tällöin 
maakunnille siirtyy uudistuksessa Vaalijalan omistaman julkisen palveluyhtiön osakekan-
ta, mutta kokonaisuus (henkilöstö ja palvelut) säilyy siirtymävaiheessa kokonaisuutena. 
 
Vaalijalan ylläpitämän Sateenkaaren peruskoulun tulevaisuus on ratkaistava erikseen, 
koska sen toiminta kuluu opetushallinnon alaan. Vaalijalan kuntayhtymä voisi jatkaa pe-
russopimuksen muutoksen jälkeen Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä. Kuntayhtymän 
omistukseen voisi jäädä muut kuin sote-rakennukset. Perussopimuksen muutos edellyttää 
jäsenkuntien hyväksyntää. 
 
Lisätiedot ja yhteydenotot kehyssuunnitelmasta, Ilkka Jokinen, p. 050 60278 tai ilk-
ka.jokinen@vaalijala.fi. 
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Jäsenkuntien lausunnot kehyssuunnitelmasta 2018 - 2020 
 
 
1 Enonkoski 
 

Tällä hetkellä Enonkosken kunnassa ei ole tarvetta kehitysvammaisten erityisasumi-
sen lisäämiseen tai monipuolistamiseen. 
Enonkosken kunta pitää tärkeänä, että vaativa kuntoutus säilyy Itä-Suomen yhteis-
työalueella. 
Muilta osin kunnanhallituksella ei ole kehyssuunnitelmaan huomautettavaa tai lau-
suttavaa. 

 
2  Hartola 
 
  Ei lausuntoa. 
 
3  Hirvensalmi 
 
  Sote-ja maakuntauudistuksen vuoksi myös Vaalijalan palvelurakenteet ovat mur-

roksessa ja tässä vaiheessa selvää kuvaa uudistuksen jälkeisestä organisaatio- ja 
palvelurakenneratkaisuista ei ole. Vaalijalan asiantuntemus ja osaaminen ovat kor-
kealla tasolla. Vaalijalan toiminta jouduttanee organisoimaan hallinnollisesti uudel-
leen. Organisointi tulee toteuttaa siten, että Vaalijalan nykyinen palvelutuotanto jat-
kuu vakaana, toiminta ei pirstaloidu ja toiminta voidaan turvata pitkälle tulevaisuu-
teen. Jos toiminnan turvaaminen ja toimintaympäristön muutos edellyttää palvelu-
tuotannon yhtiöittämistä, tulee se toteuttaa kuntayhtymän hallituksen suunnittele-
malla tavalla. 

  Muilta osin kunnalla ei ole lausuttavaa kehyssuunnitelmasta.   
 
4  Iisalmi 
 
  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa kehitysvammapalvelut Iisalmen ja Kiuruve-

den kaupungeille sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnille, joille Vaalijalan kuntayh-
tymä on osoittanut lausuntopyyntönsä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ostaa jäsen-
kunnille Vaalijalan kuntayhtymältä kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa, 
kuntoutusjaksoja ja kehitysvammapoliklinikan palveluita. 

 
  Kehyssuunnitelmassa oleva KEHAS-ohjelman tavoite laitoshoidon purkamisesta 

on toteutunut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Laitoshoitoon jäi hyvin pit-
kään palvelussa olleita iäkkäitä asiakkaita. Kehityssuunnitelmassa on todettu, että 
heille pyritään järjestämään laitosasumismahdollisuus edelleenkin. Asiakaslähtöi-
syyden kannalta tämä on tarkoituksenmukaista. 

 
  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueella on riittävä määrä kehitysvam-

maisten erityyppisiä asumispalveluita eikä erityisasumisen lisäämiseen ole tarvetta. 
Kuntayhtymä on vahvistanut ja vahvistaa edelleen ohjatun ja tuetun asumisen 
mahdollisuuksia asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti omana toimintana. Tue-
tun asumisen järjestämiseen alueella on riittävästi ostopalvelumahdollisuuksia. 

 
  Kehyssuunnitelmassa käy hyvin selville meneillään oleva lainsäädäntöuudistus. 

Uudistuvat lait tulevat mahdollisesti voimaan kehyssuunnitelman loppuvaiheessa. 
Lakien sisältöä ja niiden vaikutusta palvelujen järjestämiseen on kuitenkin vaikea 
ennakoida. Erityisesti maakunnan roolipalvelujen järjestäjänä, valinnanvapauslaki 
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ja henkilökohtainen budjetti tulevat vaikuttamaan myös vammaispalvelujen järjes-
tämistapoihin. Tavoitteena muutoksessa tulee olla lähialueella tuotettavat palvelut, 
jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tämä edellyttää peruspalveluiden 
vahvistamista ja erityisosaamisen lisäämistä peruspalveluissa. Erityisen tärkeää 
lähi- ja seudulliset palvelut ovat lasten ja nuorten kohdalla perhesiteiden ja kasvu-
ympäristön säilyttämiseksi. 

 
  Vammaisten lähi- ja seudullisten palveluiden lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan 

maakunnallinen erityispalveluyksikkö, joka tulee tekemään vaativien asiakkaiden 
moniammatilliset arvioinnit ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja joka konsultoi seu-
dullisia palveluita tarvittaessa jalkautuen asiakkaan toimintaympäristöön. 

  Kehitysvammaisten palvelut tulee integroida mahdollisimman laajasti olemassa 
oleviin peruspalveluihin. 

 
5  Joroinen 
 
  Joroisten kunta ei näe tarpeellisena lisätä kuntaan vammaisten henkilöiden erityis-

asumista. Samalla kunta esittää, että olemassa olevan palvelutuotannon monipuo-
listamista voisi tarkastella lähipalveluperiaatteen mukaisesti ja arvioida vammaisten 
päivätoiminnan tuottamista paikallisesti. Päivätoiminnan palveluiden tarjoaminen 
paikallisesti tukisi nykyisten asiakkaiden palvelutarpeita.  

 
  Lisäksi kunta katsoo, että Vaalijalan kuntayhtymän toimintaa on syytä kehittää ja 

jatkaa kuntayhtymämuotoisena. Toiminnan tai kiinteistöjen yhtiöittämiseen tähtää-
vät toimet eivät ole kunnan näkemyksen mukaan tarpeellisia eikä tällaisten suunni-
telmien arvioiminen ole mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntö-
työn ollessa vielä keskeneräinen.    

 
6 Juva 
 
  Juvan kunta pitää tärkeänä, että Vaalijalan toimintaa kehitetään määrätietoisesti 

sen erityisalueilla. Kehittämistyössä on otettava huomioon maakuntauudistus ja 
sen tuomat vaikutukset. Juvan kunta katsoo, että on tarkoituksenmukaista, että 
Vaalijala jatkaa tulevaisuudessakin toiminnallisena kokonaisuutena. Organisointi-
vaihtoehdosta on päätettävä sitten, kun maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädän-
tö on hyväksytty. Etelä-Savossa on luontevaa säilyttää jatkossakin Vaalijalan koti-
paikka. 

 
7 Kaavi 
 
  Ei huomautettavaa. 
 
8 Kangasniemi 
 
  Kysymykseen erityisasumisen lisäämisestä tai monipuolistamisesta kunnanhallitus 

toteaa, että Kangasniemen kunnassa ei ole tämän hetken tilanteen mukaan tarvet-
ta lisätä erityisasumisen palveluita.  

 
  Muista kehyssuunnitelmassa esitetyistä asioista kunnanhallitus toteaa: Kokonais-

valtaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi tulee palvelutoi-
minta ja siihen liittyvän osaaminen säilyttää toiminnallisena kokonaisuutena. Kiin-
teistömassa tulee säilyttää yhtenäisenä Etelä-Savossa.  
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  Esillä olleista organisointivaihtoehtojen osalta on syytä odottaa maakuntauudistuk-
sen lainsäädännön hyväksymistä. Organisoinnissa tulee erityisesti kiinnittää huo-
miota seikkoihin, joilla vältetään riskit Vaalijalan palvelutoiminnan pirstoutumiseksi 
ja erityisosaamisen hajaantumiseksi ja asteittaiseksi häviämiseksi. 

 
9 Keitele 
 
  Lausuntonaan kunnanhallitus ilmoittaa, että tarvetta erityisasumisen lisäämiseen 

kunnassa ei ole. Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Vaalijalan 
kehyssuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020. 

 
10 Kiuruvesi 
 
  Vaalijala on Savon erityishuoltopiirin kuntayhtymänä toiminut vuodesta 1975 alka-

en ansiokkaasti vammaisten palvelujen tuottajana. Näköpiirissä oleva sote-
uudistuksen voimaan tultua asumisen ja palvelujen järjestäminen on edelleen kun-
tien tehtävä, mutta ilman mitään toimenpiteitä kuntayhtymän toiminnat siirtyvät 
usean maakunnan järjestettäväksi.  

 
  Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kuntayhtymän toiminta ei pirstoonnu eri 

maakuntiin vaan pysyy yhtenä kokonaisuutena kuitenkin integroituen sote-
kokonaisuuteen luontevasti. Järjestelyn tulee turvata Vaalijalassa oleva erityisryh-
mien palveluosaaminen.  

 
  Kaupunginhallitus kannattaa järjestelyä, jossa erityishuoltopiirin toiminta järjeste-

tään ns. isäntämaakuntamallilla isäntäkuntana Etelä-Savon maakunta. Yhtiömuo-
toinen toiminta, jota kehyssuunnitelmassa väläytetään ratkaisuna, tulisi arvioida 
yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja yhtiön pääomituksen ja ansaintalogiikan 
näkökulmasta, mitä lisäarvoa se tuo asiakkaille ja kunnille verrattuna isäntämaa-
kuntamalliin. Isäntämaakuntamalliin on mahdollista päästä Itä- ja Keski-Suomen 
maakuntien keskinäisellä sopimuksella. Yhtiöittäminen tulee nähdä varastrategiana 
tilanteeseen, jossa näyttää ilmeiseltä että laajan kuntajoukon kesken ei kuitenkaan 
ole saavutettavissa yhtä yhteistä tahtotilaa isäntämaakuntamallin taakse. 

  
  Kaupunginhallituksen mielestä oleellinen asia on, että Vaalijala pystyy toimimaan 

sote-uudistuksen jälkeen kilpailukykyisesti tilanteessa, jossa palvelun järjestäjällä 
on valittavana myös yksityisiä palveluntuottajia. Esimerkiksi Ylä-Savon SOTE kun-
tayhtymä käyttää runsaasti myös yksityisten palvelutuottajien palveluja erityisryh-
mille.  

 
  Kaupunginhallitus kannattaa Vaalijalan linjausta luopua kokonaan laitosasumisesta 

määräajassa ja jatkaa toimintaa määräaikaisella kuntoutuksella. 
  
11 Kuopio 
  
  Kuopion kaupunki toteuttaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen purka-

misen ja asumispalveluihin siirtymisen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vuo-
teen 2021 mennessä (ns. KEHAS-ohjelma). Vaalijalan laitoshoito lakkaa pääosin 
Vaalijalasta vuosien 2017 - 2018 aikana. Jatkossa kuopiolaisten asumispalvelut 
tuotetaan Kuopiossa sekä omana toimintana että ostopalveluna tai asiakassetelillä 
(nyk. palveluseteli).  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän palvelukoti autististeille ja aistimonivammaisille henkilöille 

(ns. Sipulin palvelukoti) avataan Kuopioon elokuussa 2017, joten Kuopiossa ei ole 
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pitkällä tähtäyksellä tarvetta lisärakentamiseen. Riittävän asumispalvelukannan 
varmistamiseksi kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintakausi alkoi 1.1.2017 
ja sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Vuonna 2017 otettiin käyttöön myös pal-
veluseteli erityisen paljon tukea tarvitsevien ja autistien asumispalveluihin; palvelu-
seteli avattiin myös päivätoimintaan. Vuosittaiseen asiakasmäärään suhteutettuna 
todetaan, että sekä kehitysvammaisten että vammaisten asumispalveluiden tuo-
tanto pystyy vastaamaan palvelutarpeeseen vuoteen 2030. Vaalijalan kehyssuun-
nitelman osalta olisi toivottavaa, että suunnitelmissa ja toiminnan kehittämisessä 
huomioidaan sote-uudistus, joka merkitsee kuntavastuusta siirtymistä maakunnan 
järjestämisvastuuseen. Kuntakohtaisen lausunnon lisäksi tulisi huomioida 
POSOTE-työskentely. Pohjois-Savossa kehitysvammahuollon ja vammaispalvelu-
jen kokonaisuutta on linjattu Posote-työryhmän Yhteiset- ja työikäisten palvelut 
loppuraportissa 26.5.2017. Suunnittelutyö tulisi yhdistää ko. työryhmän kanssa 
epätarkoituksenmukaisen palvelurakenteen ehkäisemiseksi ja kustannusten hallit-
semiseksi. Myös valinnanvapauslainsäädännön kehittyminen edellyttää palvelui-
den järjestämisessä uudelleen arviointia; henkilökohtainen budjetointi tai asiakas-
seteli mahdollistaa jatkossa asiakkaan vapaan valinnan.  

 
  Tulevassa sote-mallissa ennakoidaan palvelurakenteen kehittyvän entistä perus-

palvelupainotteisemmaksi. Myös kehitysvammahuollon palveluiden osalta on mah-
dollista vahvistaa maakunnan omaa tuotantoa esimerkiksi avopalveluissa. Vaalija-
lan kuntayhtymä tunnistetaan erityispalveluiden tuottajaksi, joten kehyssuunnitel-
man osalta olisi tärkeä käydä keskustelua avopalveluiden rakennemuutoksesta. 
Esimerkiksi poliklinikkapalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä osin kuntoutus-
palveluiden tuottamistavat olisi arvioitava uudelleen maakunnan sotepalveluiden ja 
valinnanvapauden näkökulmasta.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän toimintojen suunnittelu tulisi kytkeä osaksi uutta sote-

yhteistyöalueen rakennetta, jossa kaikkein vaativimmat erityispalvelut suunnitel-
laan neljän maakunnan kesken. Pohjois-Savo koordinoi tätä suunnittelua. Vaalija-
lan toimintoja tulisi tarkastella yhdessä/osana erikoissairaanhoidon tulevaa Itä- ja 
Keski-Suomen sairaalarakennetta, koska päällekkäisyyttä tunnistetaan esimerkiksi 
lasten psykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimintojen suunnittelussa. Vaalijalan kun-
tayhtymää pyydetään kohteliaimmin pidättäytymään lapsia ja nuoria koskevien in-
vestointien suunnittelusta ennen kuin kokonaisuutta on tarkasteltu yhteistyöalueen 
näkökulmasta. Yhteistyöalueen tulisi arvioida yhdessä Vaalijan ja maakuntien 
kanssa myös minkä muotoisena Vaalijalan tuotanto on järkevä tuottaa jatkossa. 
Yhteisesti maakuntien kanssa tulisi myös arvioida, että miten Vaalijalassa toteute-
taan investointeja lähivuosina turhien investointien välttämiseksi. 

 
12 Lapinlahti 
 
  Lapinlahden kunnassa on panostettu erityisasumisen lisäämiseen ja monipuolis-

tamiseen viime vuosien aikana kunnan toimesta. Uusi erityisasumisen yksikkö 
aloitti toimintansa syksyllä -16. Tällä hetkellä kunnassa ei ole tarvetta erityisasumi-
sen laajentamiseen tai monipuolistamiseen. 

 
  Lapinlahden kunta pitää tärkeänä sitä, että mahdollisen sote- ja maakuntauudis-

tuksen toteutuessa Vaalijalan osaaminen ja resurssit pystytään pitämään yhtenä 
kokonaisuutena. Tämä koskee niin sote-palveluita, kuin opetuspalveluita. Ensisijai-
sesti tulisi vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun siten, että koko-
naisuus voitaisiin säilyttää yhtenäisenä ilman yhtiöittämistä. 
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13 Leppävirta 
 
  Leppävirran kunta toteaa lausuntonaan, ettei kunnan alueella olevien asumispalve-

lujen lisääminen ja monipuolistaminen ole lähitulevaisuudessa Vaalijalan toiminta-
na ajankohtaista. Tällä hetkellä kunta kehittää kevyempiä asumispalveluja yhdessä 
paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 
  Vaalijalan toiminnan kehittämistä avopalvelupainotteiseksi kunta pitää hyvänä, 

mutta pitkäaikainen laitoshoito tulee Vaalijalassa turvata kehyssuunnitelman mu-
kaisesti iäkkäille kauan palveluissa olleille kehitysvammaisille. Kunta pitää Vaalija-
lan tasapainoista taloutta tärkeänä asiana ja talouden tasapainoisuus ja ylijäämät 
tulee erityisesti käsitellä niin, että ne hyödyttävät jäsenkuntia ja näkyvät näiden 
palvelujen hinnoissa.   

 
  Vaalijalan tulevaisuudesta päätettäessä on tärkeää varmistaa Vaalijalan erityis-

osaaminen, mutta myös se, että kehitysvammahuollon erityispalvelut ovat sauma-
ton osa muun sosiaali- ja terveystoimen palveluketjuja. Tässä vaiheessa tuotanto-
rakenteiden liian aikaisella päättämisellä ei pidä hukata mahdollisia maakuntauu-
distuksessa tarvittavia säästöpotentiaaleja.      

 
14 Mikkeli  
  
 Etelä-Savon maakunta/sotevalmistelussa on lähdetty siitä, että Etelä-Savon maa-

kunta huolehtii siitä valmistelusta, joka liittyy Vaalijalan kuntayhtymän jatkoon. Poh-
jois-Savon maakunta/sotevalmistelijat ovat hyväksyneet tämän lähtökohdan. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että Vaalijalan toiminta siirtyy Etelä-Savon maakunnan järjestämis-
vastuulle ja sote-liikelaitoksen tuotannoksi 1.1.2020 alkaen mikäli uudistus toteu-
tuu. Itä-Keski-Suomen yhteistyöalue sitten yhteistyösopimuksessa sopii muiden 
maakuntien tuotannosta, josta Vaalijala osana liikelaitosta huolehtii.  

 
 SOTE maakuntauudistus edellyttää toteutuessaan Vaalijalan toiminnan uudelleen 

organisoitumista. Vaalijala on tuonut esille kolme vaihtoehtoa 
- Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta 
- Vaalijalan sotepalvelutoiminnan yhtiöittäminen kuntayhtymän toimesta 
- Vaalijala jatkaa kuntayhtymänä 

 
 Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä (Essotessa) on nähty 

hyvänä vaihtoehtona, että Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. 
Tällä uudistuksella voi Essoten mielestä kehittää asiakkaan tarvitsemia laadukkaita 
ja kustannustehokkaita perus-ja erityispalveluita yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.  

 
 Mikäli soteuudistus etenee suunnitelluilla askelmerkeillä, Vaalijala on siis siirty-

mässä osaksi Etelä-Savon maakuntasotea ja integroituu osaksi sitä. Valtaosa pal-
veluista siirtynee maakunnan liikelaitokseen. Tällä uudistuksella poistuu raja-aita 
Essoten perus-ja erikoispalveluiden ja Vaalijalan erityspalveluiden välillä, jolloin 
asiakkaalle voidaan entistä paremmin tarjota yhtenäinen palvelukokonaisuus pe-
ruspalvelupainotteisesti, mikä kaupungin mielestä on myönteistä.  

 
 Mikkeli pitää kuitenkin erinomaisen tärkeänä, että Vaalijalan erityisosaaminen säily-

tetään myös uudessa rakenteessa ja että erityspalveluita tarjotaan aktiivisesti myös 
muille maakunnille ja tehdään kiinteää yhteistyötä erityisesti Keski- ja Itä-Suomen 
yhteistyöalueen maakuntien kanssa. Vaalijalan osaaminen tulisi jatkossa olla Etelä-
Savon maakunnan erityisosaamista – eräänlainen maakunnan keihäänkärki. Vaali-
jalan joillekin erityispalveluille olisi siten kysyntää myös valtakunnallisesti.  
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 Mikkelin kaupunki yhtyy Essoten näkemykseen, että Vaalijalan toiminta olisi jat-

kossa osana maakunnan liikelaitosta. 
 
15 Muurame 
 
 Ei lausuntoa. 
 
16 Mäntyharju 
 
  Kysymykseen erityisasumisen lisäämisestä tai monipuolistamisesta kunnanhallitus 

toteaa, että kunnassa ei ole lyhyellä aikavälillä tarvetta lisätä erityisasumisen pal-
veluita.  

 
  Muista kehyssuunnitelmassa esitetyistä asioista kunnanhallitus toteaa: 
  - Mäntyharjun kunta pitää tärkeänä, että vaativa kuntoutus säilyy Etelä-Savon alu-

eella  
  - kunta tukee koko Essoten alueella tavoitteena olevaa kehitysvammaisten pitkäai-

kaisen laitosasumisen purkamista kokonaisuudessaan sekä yksilöllisten asumis-
ratkaisujen kehittämistä kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. 
Tämä voi tarkoittaa palveluasumista palvelukodissa tai asumisen mahdollistamista 
erilaisin tukitoimin omassa kodissa 

  - Essote on pilottialueena mukana ARA:n ja Kehitysvammaliiton erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten tukiasumisen ja kehittämisen hankkeessa (Kotimatkal-
la-hanke), jossa luodaan yksilöllisiä asumis- ja palveluratkaisuja. Mäntyharjun kun-
ta katsoo, että Vaalijalan tulee huomioida toimintaansa suunnitellessaan kyseinen 
hanke 

  - kaikkien kansalaisten työelämäosallisuutta tukeva uudistamishanke TEOS enna-
koi lakimuutosta, jonka tarkoituksena on tukea vaikeasti työllistettävien henkilöiden 
työelämänosallisuutta. Myös ko. TEOS-hanke tulee huomioida Vaalijalan kuntayh-
tymän suunnitelmissa. 

 
17 Pertunmaa 
 
  Ei lausuntoa. 
 
18 Pieksämäki 
 

Pieksämäen kaupungin perusturva pitää tärkeänä, että vammaisten ja muiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien kuntalaisten palvelut ovat monimuotoisia, asiakaslähtöisiä ja 
tavoitteellisia. Pieksämäen perusturvan asiakkaiden erityisasumisen määrä näyt-
täisi olevan riittävä eikä tämän hetkisen arvion mukaan tarvetta erityisasumisen li-
säämiseen olisi.  
 
Pieksämäen kaupungin perusturva on mukana kehyssuunnitelmassa mainituissa 
hankkeissa ja pitää hyvänä edelleen kehittää laajemmalla alueella eli tässä ta-
pauksessa maakunnan alueella yhteisiä toimintamalleja ja työskentelytapoja sekä 
vahvistaa osaamista ja alueellista yhteistyötä.  
 
Yhteistyössä Pieksämäen perusturva pitää tärkeänä kaikkien erityisryhmien kans-
sa toimivien kumppanuutta. Tavoitteena näemme sen, että asiakkaan saamien 
palveluiden prosessi on selkeä ja sujuva, alkaen palvelutarpeen arvioinnista palve-
lun tuottamiseen. Pieksämäen perusturvan asiantuntijoilla on tärkeä osa palveluoh-
jauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa yhdessä asiakkaan kanssa. Peruspalvelut 
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ovat myös erityisryhmien asiakkaille ensisijaisia. Tämä on tärkeää myös kustan-
nusten nousun hillitsemiseksi. Pieksämäen kaupungin perusturvalle aiheutuvat 
kustannukset eivät voi nousta entisestään. 
 
Vaalijalan uudelleen organisoitumisen kysymyksen osalta Pieksämäen perusturva 
odottaa tulevaa lainsäädäntöä. 

 
19 Pielavesi 
 
  Pielaveden kunnan mielestä Vaalijala on reagoinut aktiivisesti kehitysvammaisia 

koskeviin jo tapahtuneisiin, kuin myös tulossa oleviin, lainsäädäntömuutoksiin ja 
kehittämisohjelmiin, mikä turvaa asiakkaiden aseman säilymisen hyvällä tasolla 
myös meneillään olevassa muutoksessa.  

 
  Pielaveden kunta pitää myönteisenä Vaalijalan panostusta palvelurakennemuutok-

seen häivyttämällä avo- ja laitospalveluiden rajaa ja kehittämällä liikkuvia kuntou-
tuspalveluja huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen ja sen kärkihankkeiden ta-
voitteet. Myös mahdollinen kuntoutuksen pienyksiköiden tuominen maakuntien 
keskuskaupunkeihin on palvelujen käyttäjien näkökulmasta suotuisaa kehittämistä.  

 
  Kunnan kannalta on hyvä, että Vaalijalan talous on pidetty tasapainossa. Toivotta-

vaa olisi, että kertynyt ylijäämä koituisi jäsenkuntien hyödyksi esimerkiksi asiakas-
maksuissa. Ylijäämän käyttäminen investointeihin hyödyttää pääsääntöisesti niitä 
kuntia, joilla on· asuntojen tarvetta.  

 
  Kunnan toiveena on myös, että Vaalijala tuotteistaa palvelunsa. Nykyinen palvelu-

jen hinnoittelutapa ei anna kunnille selkeää, yksityiskohtaista informaatiota hinnan 
muodostumisesta.  

 
  Pielaveden kunta yhtyy kuntakokouksen johtopäätökseen siitä, että Vaalijalan tule-

vaisuutta koskevia päätöksiä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun perustuslakiva-
liokunnan lausunnon pohjalta tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmiste-
lun toimenpiteet ovat tiedossa. Tämän vuoksi jo aikaisemmin keskusteluun nous-
sut Vaalijalan yhtiöittäminen ei ole tällä hetkellä ajankohtainen asia. Toimiessaan 
Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisenä palveluntuottajana, asiakaspohja riittää 
erityisosaamisen ylläpitämiselle ja vältytään palvelujen pirstoutumiselta.  

 
  Pielaveden kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai 

monipuolistamiseen. 
 
20 Puumala 
 
  Puumalan kunta katsoo, että kehyssuunnitelman linjaukset ovat monilta osin oike-

ansuuntaisia. Puumalan kunta myös katsoo, että Vaalijalan palvelutoiminnan yhti-
öittäminen on maakunta- ja sote-uudistus huomioiden perusteltua.  

 
  Puumalan kunnassa ei tällä hetkellä ole tarjolla Vaalijalan kuntayhtymän palveluja. 

Kunta katsoo kuitenkin myönteisenä kehityksen, jossa kuntayhtymän osaamista 
tuotaisiin jatkossa entistä vahvemmin myös Puumalan kaltaisille paikkakunnille, 
vaikka erillisten yksiköiden perustaminen ei olisikaan tarpeen. Kunta painottaa asi-
assa Vaalijalan ja ESSOTE:n yhteistyötä. 
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21 Rantasalmi 
 
  Erityisasumista ja välimuotoista asumista tarvitaan ympärivuorokautisen asumisen 

lisäksi Rantasalmen kunnassa tulevaisuudessakin. Etenkin perhehoidon lisäämi-
nen on tavoitteena Etelä-Savon alueella. Tärkeänä nähdään, että olemassa olevat 
palvelukodit voivat tukea ympärillään olevaa kevyempää asumista. 

 
  Asumisen vaihtoehtojen monipuolistaminen vähentää ympärivuorokautisen asumi-

sen tarvetta ja on vaikutusta kustannuskehitykseen tulevaisuudessa. Rantasalmen 
kunta on valmis keskustelemaan erityisasumisen lisäämisestä ja monipuolistami-
sesta.  

 
  Rantasalmen kunta toteaa, että taloussuunnitelman tulisi vuoden 2018 hintojen 

osalta olla hyvissä ajoin kuntien tiedossa. Vuodelle 2017 Vaalijalan hintoja lasket-
tiin 1,5 %. Vuodelle 2018 Vaalijalan esittää, että yksittäisiä hintoja, tarkistetaan, 
mutta yleistä suoritehintojen koro-tusta ei tehdä.  

 
  Kunnanhallitus päättää antaa Vaalijalan kuntayhtymälle edellä selostusosassa ole-

van lausunnon. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että sote- ja maakuntauudistuksen 
edellyttämä uudelleen organisoituminen on parasta toteuttaa sen jälkeen kun sii-
hen liittyvä lainsäädäntö on selvillä. Riski palvelukokonaisuuden pirstoutumisesta 
sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa voidaan välttää palvelutoiminnan yhtiöit-
tämisellä. 

 
22 Rautalampi 
  
  Ei lausuntoa. 
 
23 Rautavaara 
 
  Rautavaarassa ei ole tarvetta erityisasumisen lisäämiseen, mutta asumispalvelujen 

monipuolistamiseen kylläkin. 
 
  Vaalijalan panostus palvelurakenteiden muutokseen muun muassa LIIKE -

hankkeen avulla, missä tavoitteena on liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittäminen, 
on ensiarvoisen tärkeää. 

  Kunta korostaa aluepoliklinikoiden ja muiden kuntoutus- ja asiantuntijapalveluiden 
toimintaedellytyksiin panostamista ja niiden kehittämistä. Kunta korostaa, että riit-
tävä ja tarpeenmukainen kuntoutus sekä hoidon erityisasiantuntemus tulee turvata 
kehitysvammaisille pitkistä välimatkoista huolimatta myös jatkossa reuna-alueille 
lähelle asiakkaita. 

 
  Rautavaaran kunnan mielestä Vaalijala on reagoinut aktiivisesti kehitysvammaisia 

koskeviin jo tapahtuneisiin, kuin myös tulossa oleviin, lainsäädäntömuutoksiin ja 
kehittämisohjelmiin, mikä turvaa asiakkaiden aseman säilymisen hyvällä tasolla 
myös meneillään olevassa muutoksessa. 

 
  Kunta pitää hyvänä, että Vaalijalan talous on pidetty tasapainossa. Toivottavaa 

olisi, että kertynyt ylijäämä hoidetaan jäsenkuntien hyödyksi esimerkiksi asiakas-
maksuissa. Ylijäämän käyttäminen investointeihin hyödyttää pääsääntöisesti niitä 
kuntia, joilla on asuntojen rakentamisen tarve. Isojen investointien tekemisestä tuli-
si pidättäytyä, kunnes Vaalijalan uudelleen organisoitumisesta on päätetty. 
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  Kunta esittää, että Vaalijala tuotteistaa palvelunsa. Nykyinen palvelujen hinnoittelu-
tapa ei anna kunnille selkeää, yksityiskohtaista informaatiota hinnan muodostumi-
sesta. 

 
  Rautavaaran kunta yhtyy 15.8.2017 Pieksämäellä pidetyn kuntakokouksen johto-

päätökseen siitä, että Vaalijalan tulevaisuutta koskevia päätöksiä voidaan tehdä 
vasta sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunnan 20.6.2017 antaman lausunnon 
pohjalta tehtävät korjaukset sote- ja maakuntalakeihin sekä valinnanvapauslakiin 
ovat tiedossa. 

 
  Tämän vuoksi jo aikaisemmin keskusteluun noussut Vaalijalan yhtiöittäminen ei ole 

tällä hetkellä lainkaan ajankohtainen asia.  
  Toimiessaan Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisenä palveluntuottajana, asia-

kaspohja riittää erityisosaamisen ylläpitämiselle ja näin vältytään palvelujen pirs-
toutumiselta. 

 
24 Savonlinna 
 
  Ei lausuntoa. 
 
25 Siilinjärvi 
 
  Siilinjärven kunta toteaa, että se ei ole halukas tässä vaiheessa ottamaan kantaa 

Vaalijalan uudelleen organisoitumiseen ja tulevaisuuteen. Kannanottaminen ja 
Vaalijalan tulevaisuutta koskevan päätöksentekeminen on ajankohtaista vasta sit-
ten, kun sosiaali-ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen lopullinen sisältö ja to-
teuttamisaikataulu on käytettävissä. Mitään ratkaisua ei ole syytä poissulkea, mutta 
ennen tämän tyyppisiä ratkaisuja tulisi olla tiedossa sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen lisäksi analysoitua tietoa Vaalijalan kuntayhtymän omaisuudesta ja 
vastuista. Useamman maakunnan yhteistoimintaa ja toiminta-aluetta Siilinjärven 
kunta pitää tarkoituksenmukaisena riippumatta palvelun hallinnollisesta organisoi-
mistavasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen edetessä tulee asi-
assa käydä jatkokeskusteluja ja edetä asiassa täydentyvän tiedon jäl-keen tarpeen 
mukaisiin linjauksiin ja päätöksentekoon.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymän aktiivinen osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistuksen kärkihankkeisiin on tärkeää ja tar-
peellista. Kehittämisessä tulee hyödyntää Vaalijalan kuntayhtymän erityisosaami-
nen ja pitkäaikainen tieto alueen kehitysvammapalveluiden yhteensovittamisesta.  

 
  Meneillään on useita lakiuudistuksia, jotka koskevat vammaisia ja tulevat vaikutta-

maan siihen, miten palveluja tulevaisuudessa myönnetään. Vaalijalalla on kehitys-
vammaisten asiakkaiden tarpeista ja nykyisistä palveluiden järjestämistapojen toi-
mivuudesta hyvä tietämys ja Vaalijalan antama asiantuntijuus uudistuksiin tulee 
hyödyntää.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymällä on tärkeä rooli osaamis- ja tukikeskuksena tuottaa jä-

senkunnille erityisosaamista vaativan tason sosiaali-, terveys- ja opetusalan palve-
luissa. Sosiaali-ja terveydenhuollon lakiuudistusten vaikutusten ja uusien toiminta-
tapojen sekä näkökulmien sovittaminen kehitysvammaisten henkilöiden palveluihin 
yhdessä kuntien kanssa on myös tärkeää.  

 
  Liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittäminen ensisijaiseksi tueksi pulmatilanteiden 

ratkaisemiseksi lähipalveluissa ja perheissä sekä ennakoivien ja konsultatiivisten 
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työskentelymallien kehittäminen on oikeansuuntaista. Kuntoutuspalvelujen mahdol-
listaminen asiakkaiden normaalissa asumisympäristössä vahvistaa edelleen asia-
kaslähtöisiä palvelua. Kuntoutuspalveluiden jalkauttaminen asiakkaan normaaliin 
elinympäristöön sekä ennakoiva konsultatiivinen työskentelymalli tukee myös asi-
akkaan lähiverkostoa ja hoitajia, nivoen heidät mukaan asiakkaan kuntoutumiseen 
ja vahvistaen heidän valmiuksia asiakkaan kuntoutumisprosessissa. Tavoitteena 
toimenpiteiden ajoitusten aikaistaminen vaatii vuoropuhelua kuntatyöntekijöiden 
kanssa, jotta ennakoiva työskentelytapa vahvistuu. Konsultatiivisen työskentelyn 
vahvistamiseksi on tarpeellista jäsentää konsultaatiokäytännöt kuntatoimijoiden 
kanssa ja luoda selkeät toimintamallit.  

 
  Kehitysvammaisuuden erityisosaamisen säilyttäminen, turvaaminen ja ylläpito tu-

lee tulevissa muutoksissa turvata. Peruspalveluissa tietämystä tulee koulutuksin ja 
konsultatiivisen toiminnan kautta lisätä, mutta tarvittaessa erityisosaaminen tulee 
olla joustavasti saavutettavissa.  

 
  Erityisosaamiskeskittymien ja palvelujen tuominen eri alueille ja kasvukeskuksiin 

on oikean suuntaista ja asiakkaat huomioivaa. Etenkin lasten osalla mahdollisuus 
asua kotona, perheen luona ja saada erityistason kuntoutuspalveluja vaatii tämän 
tyyppisiä ratkaisuja.  

 
  Uusien perhehoitajien kouluttaminen alueelle on tärkeää. Perhehoidon ja ammatil-

lisen perhehoidon kehittämisen yhteydessä tulisi selvittää myös perhehoitajien 
mahdollisuus tuottaa tilapäishoitoa lapsille, nuorille sekä vanhempiensa luona asu-
ville kehitysvammaisille.  

 
  Vaalijalan Siilinjärvelle rakennuttaman Kihmulan palvelukodin myötä Siilinjärvellä 

on pystytty vastaamaan autetun asumisen palvelutarpeeseen. Siilinjärven asumis-
palveluiden tarpeet keskittyvät runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten 
asumispalveluihin ja tarve on arvioida voidaanko asumispalveluissa löytää riittävän 
tukevia ratkaisuja, jotta pitkäaikainen laitoshoito voidaan välttää. Kuopioon valmis-
tuva Sipulin palvelukoti vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Siilinjärveläisiä kehitys-
vammaisia on pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja Vaalijalan laitoshoidon päättymi-
seen mennessä selvitetään yhteistyössä löytyykö uusien vankempien asumismuo-
tojen myötä kaikille mahdollisuus siirtyä palvelukoteihin.  

 
  Siilinjärveläisillä kehitysvammaisilla on tarvetta lyhytaikaiseen kuntouttavaan hoi-

toon sekä poliklinikkapalveluihin edelleen. Suunnitellusti 12 - 15 henkilöä käyttää 
kuntoutusjaksoja ja noin 35 henkilöä on poliklinikan palveluiden piirissä vuodessa. 

 
26 Sonkajärvi 
 
  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa kehitysvammapalvelut Iisalmen ja Kiuruve-

den kaupungeille sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnille, joille Vaalijalan kuntayh-
tymä on osoittanut lausuntopyyntönsä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ostaa jäsen-
kunnille Vaalijalan kuntayhtymältä kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa, 
kuntoutusjaksoja ja kehitysvammapoliklinikan palveluita. 

 
  Kehyssuunnitelmassa oleva EHAS-ohjelman tavoite laitoshoidon purkamisesta on 

toteutunut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Laitoshoitoon jäi hyvin pitkään 
palvelussa olleita iäkkäitä asiakkaita. Kehityssuunnitelmassa on todettu, että heille 
pyritään järjestämään laitosasumismahdollisuus edelleenkin. Asiakaslähtöisyyden 
kannalta tämä on tarkoituksenmukaista. 
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  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueella on riittävä määrä kehitysvam-
maisten erityyppisiä asumispalveluita eikä erityisasumisen lisäämiseen ole tarvetta. 
Kuntayhtymä on vahvistanut ja vahvistaa edelleen ohjatun ja tuetun asumisen 
mahdollisuuksia asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti omana toimintana. Tue-
tun asumisen järjestämiseen alueella on riittävästi ostopalvelumahdollisuuksia. 

 
  Kehyssuunnitelmassa käy hyvin selville meneillään oleva lainsäädäntöuudistus. 

Uudistuvat lait tulevat mahdollisesti voimaan kehyssuunnitelman loppuvaiheessa. 
Lakien sisältöä ja niiden vaikutusta palvelujen järjestämiseen on kuitenkin vaikea 
ennakoida. Erityisesti maakunnan roolipalvelujen järjestäjänä, valinnanvapauslaki 
ja henkilökohtainen budjetti tulevat vaikuttamaan myös vammaispalvelujen järjes-
tämistapoihin. Tavoitteena muutoksessa tulee olla lähialueella tuotettavat palvelut, 
jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tämä edellyttää peruspalveluiden 
vahvistamista ja erityisosaamisen lisäämistä peruspalveluissa. Erityisen tärkeää 
lähi- ja seudulliset palvelut ovat lasten ja nuorten kohdalla perhesiteiden ja kasvu-
ympäristön säilyttämiseksi. 

 
  Vammaisten lähi- ja seudullisten palveluiden lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan 

maakunnallinen erityispalveluyksikkö, joka tulee tekemään vaativien asiakkaiden 
moniammatilliset arvioinnit ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja joka konsultoi seu-
dullisia palveluita tarvittaessa jalkautuen asiakkaan toimintaympäristöön. 

  Kehitysvammaisten palvelut tulee integroida mahdollisimman laajasti olemassa 
oleviin peruspalveluihin. 

 
27 Sulkava 
 
  Ei lausuntoa 
 
28 Suonenjoki 
 
  Ei lausuntoa. 
 
29 Tervo 
 
  Ei huomautettavaa. 
 
30 Tuusniemi 
 
  Ei lausuntoa. 
 
31 Varkaus 
 
  Varkauden kaupungilla selvittää parhaillaan mahdollista tarvetta vammaisten hen-

kilöiden erityisasumisen lisäämiseen Varkaudessa ja palaa asiaan sen jälkeen kun 
asia on selvitetty.  

 
  Lisäksi Varkauden kaupunki toteaa, että sote-lainsäädännön ollessa vielä valmis-

teltavana Vaalijalan toiminnan yhtiöittämiseen ei ole syytä ryhtyä. 
 
32 Vesanto 
 
  Vesannon kunnanhallitus hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman 

vuosille 2018 - 2020 ja toteaa samalla, että Vesannon kunnalla ei ole tällä hetkellä 
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tarvetta Vaalijalan tuottamien palvelujen tasoisen erityisasumisen lisäämiseen tai 
monipuolistamiseen.  

 
  Kehitystyö Itä-Suomen vammaispalvelujen osaamis- ja tukikeskukseksi on edel-

leen myönteistä. Kuntayhtymän talouden tasapainon säilyttäminen kuntien kannal-
ta kustannustehokkaasti on entistä tärkeämpää ko. suunnitelmakaudella. 

 
33 Vieremä 
 
  Kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai monipuolis-

tamiseen, mutta kaikki palveluntuottajat ovat lämpimästi tervetulleita keskustele-
maan toimintamahdollisuuksista Vieremällä. Vieremän kunnan yhteyshenkilönä 
toimii kunnanjohtaja Mika Suomalainen.  

 
  Vaalijalan uudelleen organisoitumisen osalta Vieremän kunta toteaa, että kuntayh-

tymän yhtiöittäminen ei ole tällä hetkellä järkevä vaihtoehto, kuten myös 15.8.2017 
Pieksämäellä pidetyssä kuntakokouksessa tuli esille. Isojen investointien tekemi-
sestä tulisi pidättäytyä, kunnes Vaalijalan uudelleen organisoitumisesta on päätet-
ty. 
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Kehyssuunnitelmasta on annettu myös seuraavat lausunnot: 
 
KESKI-SUOMI 
 
Jyväskylä 
 
  Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän 

kanssa suunnitellut Sääksvuoren palvelukotia vuodesta 2016 lähtien. Suunnitelma 
on edennyt hyvässä yhteistyössä ja Sääksvuoren palvelukodin rakentaminen kat-
taa Jyväskylän kaupungin erityisasumisen tarpeet lähivuosien aikana. Sääksvuo-
ren palvelukodin kaltaisen vaativamman tason kuntouttavan asumisyksikön perus-
taminen myös monipuolistaa sekä Jyväskylän että Keski-Suomen maakunnan eri-
tyisasumista.  

 
  Jyväskylän kaupungin vammaispalveluilla on valmius ja halukkuus tehdä yhteistyö-

tä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa myös kehyssuunnitelmassa mainitussa lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman toimenpiteissä (KSLape).  

 
  Kehyssuunnitelmassa mainittu Vaalijalan tavoite lopettaa laitosasuminen vuonna 

2019 ja siirtyminen määräaikaisen kuntoutuksen malliin on kannatettava kehitys-
suunta. Laitosasumisen purkaminen on asiakkaan kannalta inhimillinen ratkaisu 
siirryttäessä aiempaa selkeämpään kuntoutuksen arviointi- ja toteutusmalliin. Näin 
toteutuu myös tiiviimpi yhteistyö asiakkaan läheisverkoston ja kunnan työntekijöi-
den kanssa sekä asiakkaan yhteys kotikuntaansa säilyy aiempaa aktiivisempana.  

 
  Kehyssuunnitelman mukaisesti Vaalijalalla on mahdollisena suunnitelmana tuoda 

kuntoutuksen pienyksiköitä maakuntien keskuskaupunkeihin, mikäli yhdessä todet-
tu tarve niin osoittaa. Rakentuva Sääksvuoren palvelukoti täyttää jo osaltaan Jy-
väskylässä tätä tarvetta. Jyväskylä on kuitenkin jatkossakin Vaalijalan yhteistyö-
kumppani ja tarpeen mukaisesti osallistuu yhteiseen suunnitelmatyöhön. 

 
  Vaalijalalla on pitkän historiansa aikana kertynyt vankka erityisosaaminen kehitys-

vamma-alalla sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Tämän erityisosaamisen hajaan-
tuminen ja pirstoutuminen ennakoidaan kehyssuunnitelmassa tulevaisuuden ris-
kiksi. Suunnitelmana riskin välttämiseksi ehdotetaan palvelutoiminnan yhtiöittämis-
tä Vaalijalan omistukseen. Olipa ratkaisu riskin välttämiseksi mikä tahansa, se ei 
Jyväskylän kaupungin näkemyksen mukaisesti saa vaarantaa asiakkaiden etua tai 
sujuvan yhteistyön tekemistä kuntien ja tulevaisuudessa maakunnan työntekijöiden 
kanssa. 

 
Jämsä 
 
  Jämsän kaupungilla on ollut omia asumisen kehittämis- ja rakentamishankkeita. 

Lisäksi yksityinen palveluntuotanto on kasvanut alueella. Tukiasumisessa hyödyn-
netään olemassa olevaa asuntokantaa. Tarvetta lisäämiseen ja monipuolistami-
seen ei ole tällä hetkellä. 

  Muihin kehyssuunnitelman asioihin toteamme, ettei Jämsän kaupungilla ja yhteis-
toiminta-alue Kuhmoisilla ole toistaiseksi ollut tarpeita palvelujen ostamiseen Vaali-
jalan kuntayhtymältä. 

  Tulevassa maakuntavalmistelussa Jämsän kaupunki on aktiivisesti mukana kehit-
tämässä Keski-Suomen maakunnan vammaisten palveluja. 

 
  Tässä vaiheessa kesken olevaa sote-maakuntavalmistelua Jämsän kaupunki ei 

ole sitoutumassa palvelujen ostamiseen Vaalijalan kuntayhtymältä. 
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Keuruu 
 
  Keuruu on noin 10 000 asukkaan kaupunki läntisessä Keski-Suomessa. Keuruulla 

asuu noin 90 kehitysvammaista henkilöä. Keuruun kaupunki järjestää lakisääteiset 
erityishuollon palvelut.  Keski-Suomessa sairaanhoitopiiri on järjestänyt kehitys-
vammapoliklinikan palveluja tuottajana nykyisin Vaalijalan ky. Paikallisia kunnallisia 
erityishuollon palveluja ovat kuntoutusohjaus, monialainen keva-neuvola, päivä- ja 
työtoiminta, koululaisten iltapäivähoito, perhehoito ja 15 asukkaan asumisyksikkö 
Runokulma. Asumis- ja laitospalveluja hankitaan tällä hetkellä myös muilta palve-
luntuottajilta.   

 
  Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on viime vuosina uudistunut merkittä-

västi. Kuitenkin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on vielä 
valmisteilla.  Varsinaisen sote-uudistuksen toteutuminen siirtynee ainakin vuoteen 
2020. Joten lainsäädännön vaateet ovat vielä rakenteiden, toimintatapojen että si-
sältöjen osalta epävarmat.  

 
  Keski-Suomen ns. hajautettu kunnallinen malli on toiminut Keuruun näkökulmasta 

yli 20 vuotta hyvin. Keuruun osalta viime vuosina on eräissä tapauksissa ollut vai-
keuksia asiakkaan arviointi-/kuntoutusjaksolle pääsemisessä ja asiakkaan erittäin 
haastavan käyttäytymisen vuoksi soveltuvan asumisratkaisun löytymisessä. Kui-
tenkin yhteistyö Vaalijalan kanssa on toiminut hyvin, joskin taloudelliset realiteetit 
ovat olleet kaupungille haastavia.  

 
  Selkeä valtakunnallinen tavoite on luopua kehitysvammahuollon laitosasumisesta. 

Myös lyhytaikaisiin palvelutarpeisiin olisi hyvä olla tarjolla muita kuin laitosratkaisu-
ja.  Julkisen sektorin taloustilanteen ja mahdollisen sote-uudistuksen vuoksi erityis-
tä huomiota tulisi kiinnittää toiminnan tuottavuuteen ja talouden kehitykseen. Ke-
hyssuunnitelman mukaan Vaalijalan tavoitteena on jatkaa yhtenäisenä palvelujen 
tuottajana sote-uudistuksen jälkeenkin. Sote-uudistuksen toteutuessa suunnitellusti 
maakunta järjestää keva-palvelut ja tuottajana voi olla julkinen, yksityinen tai kol-
mannen sektorin toimija. Uudistusten yhteydessä tulisi turvata erityistä asiantunti-
juutta ja resurssointia vaativat keva-erityispalvelut tarvittaessa maakuntaa laajem-
malla alueella.  

 
  Keuruun perusturva katsoo, että Keski-Suomen maakunnallisten toimijoiden ( K-S 

sairaanhoitopiiri/yhteistoiminta, Keski-Suomen liitto/sotevalmistelu, Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus Koske) kuuleminen olisi perusteltua kattavien ja toimi-
vien kehitysvammapalvelujen suunnittelemiseksi.    

 
Wiitaunioni (Pihtipudas ja Viitasaari) 
 
  Wiitaunionin kunnista on osallistuttu maakunnalliseen sote-valmisteluun myös 

vammaispalvelun osalta. Keski-Suomen vammaispalvelustrategiassa on linjattu 
asiakkaan näkökulmasta vammaispalveluiden rakenteellista jakoa yleisiin- ja eri-
tyispalveluihin. Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen tuoman sääntelyn mukaan 
erityispalveluita tuotetaan entistä pienemmälle väestönosalle, kun painopiste on 
kaikille yleislainsäädännän kautta turvatuissa palveluissa.  

 
  Wiitaunionin kuntien kehitysvammaisten asumisessa laitoshoito on purettu syste-

maattisesti vuodesta v. 2006 alkaen, viimeinen laitossijoitus purkautui 2009, joten 
KEHAS-ohjelman tavoitteisiin on päästy etupainotteisesti. Erityisryhmien asumisen 
tiimoilta on kehitetty mm. tuettua asumista, jossa mahdollistetaan asuminen nor-
maalissa asuntokannassa kotiin vietävien palveluiden turvin. Tarvetta kokonaan 



  Lausunnot 15 
  kehyssuunnitelmasta 2018 - 2020 
 
  9.10.2016 Liite 2 

uusille asumisyksiköille ei tässä vaiheessa ole, ellei Wiitalinnaa jossain vaiheessa 
muuteta kokonaan vanhuspalveluiden asumisyksiköksi. Kehitysvammaiset kunta-
laiset ikääntyvät ja uusi asiakassukupolvi on monialaista erityistä tukea tarvitsevaa, 
joiden palvelutarpeeseen voidaan vastata suunnittelemalla yksilöllisiä ratkaisuja, 
kuten tuettua asumista tai kotiin annettavaa palveluasumista. Tulevaisuudessa en-
tistä pienempi määrä tarvitsee tehostettua ympärivuorokautista asumista, mutta 
tarvitsijat ovat puolestaan erityisen haastavia asiakkaita.  

 
  Haasteena Wiitaunionin vammaispalveluissa on erityisen haastavien asiakkaiden 

palvelut, joihin ei maakunnan alueella ole aina voitu vastata. Erityisesti kehitys-
vammainen henkilö, jolla on mielenterveyden problematiikkaa, ei saa tarvitse-
maansa laaja-alaista kuntoutusta, koska tarpeeseen vastaavia erityisomaamista 
omaavia yksiköitä ei ole. Samoin esim. kielellisiä erityisvaikeuksia omaava tai au-
tismin kirjon nuori, jolla on mielenterveyden haasteita, päätyy usein ei tarkoituk-
senmukaiseen palveluun sopivien erityispalveluiden puuttuessa maakunnasta.  
Em. tapauksissa yhteistyötä on tehty Vaalijalan kanssa ostamalla kuntoutusjaksoja 
asiakkaille. Asiakkaan näkökulmasta ajatellen on hyvä, että kuntoutuspalvelua on 
jatkossa mahdollista kehittää jalkautuviksi palveluiksi, koska usein toiminnan haas-
teet ilmenevät juuri arkiympäristössä.  

 
  Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lainsäädännön keinoin työllistää myös kun-

tien hallintoa eri tasoilla mm. itsemääräämisoikeussuunnitelmien ja rajoittamistoi-
menpidepäätösten suhteen. Lähtökohtana lain tulkinnassa ei saa olla rajoittami-
nen, vaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja niiden keinojen miettiminen, 
millä rajoittamiselta vältyttäisiin. Mikäli äärimmäisessä tapauksessa turvaudutaan 
tahdonvastaiseen erityishuoltoon, tulee erityishuollon johtoryhmän toiminnan suju-
vuus olemaan avainasemassa. Maakunnallisesti sairaanhoitopiirillä on ollut haas-
teita saada rekrytoitua kehitysvammapoliklinikalle lääkäriä ja psykologia. Maakun-
nallisen palvelutuotannon käynnistyessä on tärkeää myös kehitysvammapoliklini-
kan ja erityishuollon johtoryhmän toiminta maakunnassa turvata.  

 
  Vaalijalan uudelleen organisoitumiseen liittyvissä kysymyksissä tulisi tilannetta 

peilata sote-työryhmien laatimiin palvelupaketteihin, pohdittaessa mitä palvelua 
tuotetaan lähipalveluna kunnissa, mitä erityistason palvelua maakunnassa ja mihin 
erityisen erityiseen tarvitaan maakuntien välistä yhteistyötä. Toimintoja kehitettäes-
sä ylipäätään jalkautuvat palvelut, sähköiset palvelut ja digitaaliset palvelut tulisi pi-
tää tasaveroisena vaihtoehtona etenkin maaseutukuntien asiakkaiden näkökul-
masta, joille etäisyyden maakuntakeskuksiin ovat pitkiä ja välimatkat tuovat haas-
teita, kun puhutaan vaikeavammaisista henkilöistä. 

 
 
Äänekoski 
 
  Äänekoskella ei ole tarvetta laajentaa erityisasumisen ostoja eikä kaupunki sitoudu 

erityisryhmien ostopalveluihin. Lisäksi Äänekoski ei ole halukas kuntakohtaisiin so-
pimuksiin, vaan kaupunki katsoo että tuleva maakunta linjaa asiakaspalveluiden 
ostoja. 
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SAIRAANHOITOPIIRIT 
 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky 
 
  Essoten alueella tavoitteena on kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitosasumisen 

purkaminen kokonaisuudessaan sekä yksilöllisten asumisratkaisujen kehittäminen 
kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Tämä voi olla palveluasu-
mista palvelukodissa tai asumisen tukemista omassa kodissa. Mikkeliin on valmis-
tumassa kaksi vammaisille tarkoitettua palveluasumisyksikköä. Lisäksi Essote on 
pilottialueena mukana ARA:n ja Kehitysvammaliiton erityistä tukea tarvitsevien 
nuorten tukiasumisen kehittämisen hankkeessa (#Kotimatkalla-hanke), jossa luo-
daan yksilöllisiä asumis- ja palveluratkaisuja. Perhehoito on keskeinen kehittämis-
kohde osana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta.   

 
  Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuutta tukeva uudistamishanke TEOS ennakoi 

lakimuutosta, jonka tarkoituksena on tukea vaikeasti työllistettävien henkilöiden 
työelämäosallisuutta. Perinteisen työtoiminnan korvaa työelämävalmiuksia ja osalli-
suutta edistävä sosiaalinen kuntoutus. 

 
  Sosiaalinen kuntoutus on osa sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sosiaa-

lisen kuntoutuksen palvelujen kehittäminen ja lisääminen erityisesti nuorten koh-
dalla on yksi sosiaalihuollon lainsäädännön painopistealueista. Sosiaalisen kuntou-
tuksen palveluja tulee kehittää yhteistyössä Vaalijalan sekä alueen toimijoiden ml. 
kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 

 
  Vaalijalan palveluiden tavoitteet pohjautuvat sote- ja maakuntauudistuksen ja sen 

kärkihankkeiden tavoitteisiin huomioiden edelleen myös KEHAS-ohjelmaan kuulu-
va kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen. Tavoitteena on myös enna-
koivien ja konsultatiivisten työskentelymallien kehittäminen. 

 
  Essote näkeee tärkeänä sen, että Vaalijalan erityisosaaminen säilytetään myös 

uudessa rakenteessa. Tulevaisuudessa selkeytetään peruspalvelun tuottamista lä-
hellä kuntalaisia. 

 
  Kehyssuunnitelman mukaan on mahdollista, että Vaalijala tuo suunnitelmakaudella 

kuntoutuksen pienyksiköitä maakuntien keskuskaupunkeihin, mikäli yhdessä todet-
tu tarve niin osoittaa. Suunnitelmakaudella myös henkilöstön määrä kasvaa jonkin 
verran avopalveluiden kasvusta johtuen. 

 
  Kuntien ja Essoten maksukyky on huomioitava henkilöstökuluissa ja uusissa palve-

luissa. Kustannuskehitys ei saa olla nouseva. Lisäksi Essotella tulee olla tieto asi-
akkaan kokonaiskustannuksista etukäteen, jotta niihin pystytään varautumaan. 
Kuntoutusjaksot perustuvat aina suunnitelmallisuuteen. Tällä hetkellä kuntoutus-
jaksot ovat olleet Nenonpellossa ja asumispalveluyksiköissä on ollut asumispalve-
lua. Kuntoutuksen pienyksiköiden perustamisen riskinä voi olla kuntoutuksen ja 
asumisen rajan hämärtyminen ja samalla kustannusten ennakoitavuuden vaikeutu-
minen. Nämä riskit tulee huomioida suunnitelmissa.  

 
  SOTE maakuntauudistus edellyttää toteutuessaan Vaalijalan toiminnan uudelleen 

organisoitumista.  
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  Vaihtoehtoina on, että  
 

- Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta 
- Vaalijalan sotepalvelutoiminnan yhtiöittäminen ky:n toimesta 
- Vaalijala jatkaa kuntayhtymänä. 

 
  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa nähdään hyvänä vaihtoehtona, että 

Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. Tällä uudistuksella voi-
daan kehittää asiakkaan tarvitsemia laadukkaita ja kustannustehokkaita perus- ja 
erityispalveluita yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. 

 
 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
 
  Vaalijalan kuntayhtymän tavoite toimintansa kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi val-

takunnallisen sote-muutoksen linjauksia noudattaen on oikean suuntainen. Kuntien 
pakkojäsenyys erityishuoltopiireihin päättyy. Vammaispalvelut, kuten muutkin sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelut, järjestetään maakunnallisesti uudistuksen uuden 
aikataulun mukaisesti vuoden 2020 alusta.  

 
  Itä-Savon sairaanhoitopiiri on järjestänyt kehitysvammahuollon palvelut Enonkos-

ken kunnalle 1.7.2016 lukien ja Savonlinnan kaupungille 1.1.2017 lukien. Molem-
pien kuntien osalta sairaanhoitopiirillä on järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluista.  

 
  Vaalijan esittämään kysymykseen palvelukotien tarpeesta todetaan, että Itä-Savon 

sairaanhoitopiiri selvittää yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa kehitys-
vammaisten erityisasumisen järjestämistä kaupungin tai kuntayhtymän omistamas-
ta rakennuskannasta, jolloin palvelutuotanto tapahtuisi sairaanhoitopiirin omana 
toimintana. 

 
  Vaalijalan kuntayhtymän hallinnollinen toimintaympäristö muuttuu sote-uudistuksen 

tullessa voimaan vuoden 2020 alusta. Vaalijala tuottaa palveluja Itä-Suomen yh-
teistyöalueelle (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi ) sekä 
kuntoutuspalveluja kahdeksalle muulle maakunnalle. Vaalijalan näkemyksen mu-
kaan yhteistyöalueella toiminta tulee olemaan sopimuspohjaista ja sopimus uudis-
tetaan neljän vuoden välein. Vaalijalan palvelutoiminnasta on mahdollista sopia, et-
tä Etelä-Savon maakunta olisi Vaalijalan isäntämaakunta ja muut maakunnat so-
pimuskumppaneita. Jotta Vaalijalan palvelutoiminta ja riskit eivät hajaantuisi ja 
pirstoutuisi, tulisi palvelutoiminta yhtiöittää Vaalijalan omistukseen. Tällöin maa-
kunnalle siirtyisi Vaalijalan omistaman julkisen palveluyhtiön osakekanta mutta 
henkilöstö ja palvelut säilyisivät siirtymävaiheessa kokonaisuutena. Perussopimuk-
sen muutos edellyttää jä-senkuntien hyväksymistä. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ei 
ole jäsenenä Vaalijalan kuntayhtymässä ja jää näin ollen odottamaan jäsenkuntien 
kannanottoja Vaalijalan esitykseen sekä valtakunnallisia sote -ratkaisun linjauksia. 
Vaalijalan toiminnan jatkuminen nähdään kuitenkin tärkeänä sosiaali- ja terveys-
palvelujen siirtyessä maakunnan vastuulle. 
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ITÄ-SUOMEN MAAKUNTALIITOT 
 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
 
  Kehittämissuunnitelmassa linjataan kattavasti Vaalijalan ydintoimintojen kehittä-

mistä tilanteessa, jossa lähes kaikki toimintaa ohjaavat keskeiset lait ovat muutok-
sen alla. Organisaation toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään aktiivisesti 
muutostilanteista huolimatta. Maakuntaliitto keskittyy lausunnossaan ottamaan 
kantaa Vaalijalan organisoitumiseen osana tulevan maakunnan valmistelua. 

 
  Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Vaalijala 

tuottaa palveluja Itä-Suomen yhteistyöalueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-
Suomi, Pohjois-Karjala) ja kuntoutuspalveluja kahdeksalle muulle maakunnalle. 
Vaalijalan kotipaikka on Pieksämäellä. Toiminta on hyvin laaja-alaista niin maantie-
teellisesti kuin sisällöllisestikin. Poliklinikat, Savoset monipalvelukeskukset, päivä-
toiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteistyössä sijaintikuntiensa ja asi-
akkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopulla kuntayhtymän asumis- ja perhe-
hoitopaikkojen kokonaismäärä ylittää 300 paikan rajan. Kun mukaan lasketaan po-
liklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon asiakkaiden koko-
naismäärä nousee 1 500 henkilöön. 

 
  Kehityssuunnitelmassa tavoitteeksi asetetaan, että Vaalijala voisi jatkaa yhtenäi-

senä palveluiden tuottaja myös maakuntauudistuksen jälkeen. Etelä-Savon maa-
kuntaliitto näkee niin ikään tärkeänä Vaalijalan erityisosaamisen kokonaisuuden 
yhtenäisyyden. Vaalijalan toiminnan tuleva muoto tulee ratkaistavaksi lainsäädän-
nön laadinnan edetessä. Maakuntaliitto toteaa, että luontainen kotimaakunta Vaali-
jalalle olisi myös tulevaisuudessa Etelä-Savo ja yhteistoiminta muiden maakuntien 
kanssa keskeistä. 

 
 
Pohjois-Savon liitto 
 
  Pohjois-Savon liitto ei anna lausuntoa kehyssuunnitelmasta. 
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