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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021  
 
1  Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen maakuntauudistuksen sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, 
ohjauksen ja hallinnon uudistuksen ratkaisun hetket ovat eduskunnassa joulukuussa 
2018. Mikäli lakipakettia ei silloin hyväksytä, jatkuu uudistuminen ilman sitä. 
 
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). Siinä valmistellaan mm. 
yhteistyöalueiden osaamis- ja tukikeskuksia. 
 
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. 
 
Vaalijalan neljä päätavoitetta maakunta- ja soteuudistuksessa ovat: 
  

• Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuulu-
vat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (Poh-
jois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi) 

• Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuottaja, jonka palve-
luista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-
Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala) 

• Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa siellä oman liike-
laitoksensa 

• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhty-
mä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jäl-
keen 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitysten tulkinnan mukaan maakunnassa voi olla vain 
yksi yleinen sote-liikelaitos, tulkinta on Vaalijalan tavoitteen vastainen. 
 
Uutta lainsäädäntöä 
 
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen vaikuttaa 
kaikkiin sote-palvelujen tuottajiin ja niin myös Vaalijalan toimintaan. Henkilötietojen käsit-
telyä on tarkennettu ja tietojärjestelmiä päivitetty. Vaalijalan Effica asiakastietojärjestelmä 
päivitettiin lokakuussa Lifecare-järjestelmäksi ja GDPR-päivitys siihen saadaan vuoden 
2019 alussa. 
 
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan viimeistään 1.1.2021. Uudessa vammaispalvelulaissa todetaan vam-
maisten subjektiiviset oikeudet ja luetteloidaan muut palvelut, luettelo ei olisi tyhjentävä 
vaan jättää tilaa kehitystyölle. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittami-
nen tapahtuu lakien soveltamisen kautta, koska laeissa on samansuuntaisia palveluja.  
Ensisijaisesti vammaistenkin sosiaalipalvelut tuotetaan sosiaalihuoltolain perusteella. La-
kiuudistus on eduskunnan käsittelyssä. 
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Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on ollut valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan ke-
hitysvammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itse-
määräämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua. Lain valmiste-
lu siirtyy seuraavalle eduskuntakaudelle. Kehitysvammalain kumoaminen edellyttänee, 
että tämä laki tulee voimaan ennen sitä. 
 
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmark-
kina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. lopettamaan 
perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämävalmiuksia edistävällä sosiaalisella 
kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella. Lakiuudistuksen 
valmistelu on aktiivisessa vaiheessa ja se tulee todennäköisesti voimaan 2021. 
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee yleistä sosiaaliturvaa (sotu-uudistus), jon-
ka valmistelu on aloitettu. Sen jalkoihin on jäämässä kuntoutusuudistus. Kuntoutukseen 
käytetään noin 2 miljardia euroa vuodessa. Uudistusta varten asetettiin kuntoutuksen 
uudistamiskomitea, jonka raportti valmistui viime vuonna. Kuntoutuksen järjestämisvas-
tuuta ollaan siirtämässä Kelalta maakunnille, joka on jo osittain tapahtunut. Uudistustyöl-
lä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimintaan.  
 
Maakunta- ja soteuudistus tullaan rahoittamaan periaatteessa nykyisellä kulutasolla, mut-
ta 3 miljardin euroa tulevien kuluja leikkaamalla. Siirtymäkauden aikana maakuntien 
sote-rahoitus siirtyisi todellisista kustannuksista laskennallisen tarpeen mukaiseen rahoi-
tukseen. Maakuntien rahoituksellinen asema heikkenee vuosien kuluessa. Lähtötilan-
teessa yhteistyöalueen neljän maakunnan rahoitusasema tulee olemaan erilainen, mutta 
syksyn 2018 laskelmien mukaan yhteistyöalue kokonaisuutena tulee menettämään rahoi-
tusta.    
 
Vaalijalan lähtökohta lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen nä-
kökulma ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa. 
 
2  Vaalijalan avopalvelut olennainen osa kokonaisuutta 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä oli kehitysvammaisten laitosasumisen purkami-
nen eli valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. Asunnoista yli puolet 
on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokannasta muuttaville. Ohjel-
massa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen elämässään tarvitse-
mat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa, vammaisten asunto-
hankkeiden rahoitus Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAssa on kuitenkin 
vähentynyt. Laitoksissa asuu tällä hetkellä noin 500 kehitysvammaista Suomessa.  
 
Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohteet valmistuvat: Jy-
väskylään Sääksvuoren palvelukoti (lokakuu 2018) ja Rautalammille Kuutinharjun uudis-
tettu palvelukoti (syksy 2019). Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on Itä-
Suomessa vilkasta ennakoiden tulevaa maakunta- ja sote-uudistusta. Kaupallisia toimi-
joita ei sido ARAn asuntorakentamisen laadunohjaus, koska kohteet rahoitetaan pääosin 
yksityisellä rahalla. 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 15 kunnassa ja 18 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteis-
työssä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden alussa 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 17 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 310 asukasta. 
Muut asuntoratkaisut huomioiden asuntoja on noin 370.
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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, jaon merkitys tulee 
edelleen vähenemään. Se korvautuu palvelujen vaativuuden tasomäärittelyllä. Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskus on tämän uuden ajattelun mukainen kokonaisuus, jossa laitos- ja 
avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus on siihen integroitu. 
 
Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asi-
akkaan omassa toimintaympäristössä. Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhentää kun-
toutusjaksojen kestoa ja parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkökulmasta 
kysymys on pitkän aikavälin säästöistä. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva 
työote on keskeistä. Perhekeskeisen työn osuus tulee kasvamaan ja varhaisen vaikutta-
misen asema vahvistuu. Asiaan valmistellaan valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalvelu-
jen muutosohjelmassa. 
 
Maakunta- ja soteuudistus tuo uudet rakenteet maakuntiin, yksi merkittävä toimija tulee 
olemaan maakunnalliset perhekeskusverkostot. Vaalijalan kannalta keskeinen toimija on 
myös Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusverkosto, johon Vaalijalan lasten ja nuorten kun-
toutuspalvelut liittyvät. 
 
Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus Vaalijalan toiminnasta ei ole kasvanut vielä suunni-
tellulla tavalla, joka ilmenee erityisesti lasten ja nuorten laitoskuntoutustarpeena. Vaalija-
la ei ole saanut palveluja ostavia ja järjestämisvastuussa olevia toimijoita riittävän vakuut-
tuneeksi asian keskeisyydestä tulevien kustannusten hallinnassa. 
 
3  Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa 
 
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.  
 
Vuoden 2018 lopussa Nenonpellossa on noin 140 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla 
Pieksämäellä on 35 paikkaa.  
 
Laitoksessa asuvaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Vaalijalan tavoite on lo-
pettaa laitosasuminen vuonna 2019, jonka jälkeen toiminta on määräaikaista kuntoutus-
ta. Hyvin pitkään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään järjestämään laitosasu-
mismahdollisuus edelleen. 
 
Suunnitelmakauden lopussa määräaikaisen laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan 
noin 150 paikkaa, Kuntoutuspalvelujen myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle 
suuntautuu suunnitelmakauden lopussa lähes 40 %. Asiakkaiden ja maakuntien tarpeet 
sekä kysyntä määrittävät toiminnan laajuuden. 
 
Kehitysvammalain kumoaminen merkitsee, että Nenonpellon yksikköjen toiminta perus-
tuu jatkossa vammaispalvelulain ja terveydenhuoltolain (erikoissairaanhoito) mukaisiin 
palveluihin. 
 
4  Henkilöstön osaaminen pidetään korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa Vaalijalassa on 912 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi määräai-
kaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. Suunni-
telmakaudella henkilöstön määrä kasvaa vielä jonkin verran.  
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Nenonpellon yksiköiden työntekijämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitse-
vat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä.  

 
Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 
noin 50 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Eläkkeelle siirtyvän 
henkilöstön korvaamiseen ei riitä Nenonpellon toiminnan supistumisesta vapautuvat 
työntekijät. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täydennys-
koulutuksella ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Merkittävin keino siihen on oppisopi-
mukset, joiden määrä on keskimäärin 40 - 50. 
 
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 65 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 
4 %, koska silloin maksetaan mm. 1,2 % suuruinen kertaerä. Vuonna 2020 palkkaperus-
teinen kustannuspaine vähenee, tosin täysimääräiset lomarahat tulevat silloin maksuun. 
Lakisääteisten sivukulujen todennäköinen muutos on huomioitu. Vuoden 2014 jälkeen ei 
yleistä kuntoutuksen suoritehintojen korotusta ole tehty. Vuodelle 2017 hintoja laskettiin 
1,5 %. Palkkaperustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa vuosina 2019 - 
2020. Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelu uudistetaan kokonaisuudessaan. Vuo-
desta 2019 alkaen siirrytään yhtenäiseen hinnastoon, jossa on 5 - 6 hintaporrasta riippu-
en asiakkaan palvelu- ja kuntoutustarpeista. Hinnastoja tulee olemaan kaksi, alaikäisille 
asiakkaille ja aikuisille. 
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen osuus tulo-
kertymästä on viime vuosina pienentynyt pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen myötä. 
Sote- ja maakuntauudistuksessa asiakasmaksut tullaan yhtenäistämään ainakin maa-
kuntatasolla. 
 
Asuntojen rakentaminen on edelleen lähivuosien merkittävin investointisuunta. Yhden 
kohteen rakentaminen maksaa noin 2,7 M€ (alv 0), johon saadaan ARAlta maksimissaan 
50 prosentin investointiavustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut inves-
toinnit kohdistuvat kuntoutus- ja avoyksikköjen perusparannuksiin ja hankintoihin. Asu-
mispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin ARAn investointiavustuksella ja korkotuki-
lainalla.  
 
Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuok-
rilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tulevina vuosina 
joudutaan peruskorjaamaan tai uusimaan vanhinta asuntokantaa.  
 
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaus rahoitetaan vieraalla pääomalla. Valtion avus-
tuksia käytetään kohteisiin silloin, kun niitä on saatavilla.  Peruskorjausinvestointeja teh-
dään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan.  
 
Vuosi-investointien bruttomäärä pysyy noin 5 miljoonan tasolla. Jäsenkunnilta ei kanneta 
erikseen maksuosuuksia investointeihin. 
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6  Vaalijala maakunta- ja sote-uudistuksessa lausuntojen mukaan 
 
Vaalijala sai kehyssuunnitelmaluonnoksestaan 42 lausuntoa, joista Pohjois-Savosta 19, 
Etelä-Savosta 15 ja Keski-Suomesta 8. Vaalijala kysyi kehyssuunnitelmaluonnoksen lau-
suntopyynnön yhteydessä kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta kantaa neljään kysymyk-
seen. 
 
Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätök-
sentekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta siitä huolimatta, että se 
on osa Etelä-Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa. 
 
Enemmistö lausunnonantajista (26) oli sitä mieltä, että osallistuminen päätöksentekoon on 
järjestettävä myös Etelä-Savon maakunnan ulkopuolelta. Kolmessa lausunnossa Etelä-
Savosta oltiin asiasta eri mieltä. Muissa lausunnoissa ei otettu asiaan suoraan kantaa. 
 
Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa 
sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjä-
nä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta. 
 
Enemmistö kantaa ottaneista piti asiaa toteuttamiskelpoisena (14). Osassa lausunnoissa 
(7) nähtiin järjestely siirtymävaiheena. Kolme lausunnonantajaa vastusti järjestelyä.  
 
Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa Vaalijalan 
kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi 
kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja 
siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta 
(kuten keskussairaaloissa). 
 
Enemmistö lausunnonantajista näki, että Vaalijalan sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteis-
töomaisuus tulisi siirtyä Maakuntien tilakeskus Oy:n hallintaan. Muu kiinteistöomaisuus 
voisi jäädä kuntayhtymään. 
 
Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Jos niin ei kävisi-
kään, mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävän? 
 
Lausunnonantajat toivoivat Vaalijalan tuottavan nykyiset palvelunsa kunnes uudistuksen 
toteuttaminen selviää. Uusia palveluavauksia esitettiin Keski-Suomesta. 
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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 

Asiakastyytyväisyysmittaristo 
käytöön 
IMO-prosessimittarit käytössä 
 
 

Palautejärjestelmän täyden-
täminen ja mittaritekniikka 
tuotantokäyttöön 
 
 

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

Sektorijohtajat 
 
 
 
 

Talous Vuosikate kattaa poistot ja 
lainojen lyhennykset.  
 
Maksuvalmiuden parantami-
nen 

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 täydentä-
minen ja prosessien kehittä-
minen 
 
 
 
 
 
 
Palveluihin pääsyn vasteaiko-
jen lyhentäminen 

VISO:oon kuvattu keskeiset 
alaprosessit joka sektorilta, 
 
 
Prosessien omistajuus ja tiimit 
kirjattu VISO;oon. 
Ydinprosessien mittarit  
 
 
Vasteaikojen seuranta ja ra-
portointi 

Alaprosessien kuvausten 
laatiminen sektoreilla ja palve-
lukuvausten ylläpidon varmis-
taminen. 
Prosessien omistajuuden 
päivittäminen, prosessitiimien 
käynnistäminen ja prosessi-
mittareiden kehittäminen.  
 
Lähetteiden käsittelyajan ly-
hentäminen, esikäyntien va-
kiinnuttaminen 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seurantapiste 31.5. 
 
 

Merja Jäppinen ja sek-
torijohtajat 
 
 
 
 
 
 
 
Maarit Rantakurtakko ja 
Juhani Keinonen 

Henkilöstö Rekrytointien tehostaminen 
 
 
Täydennyskoulutuksen suun-
taaminen kehittämistavoittei-
den mukaiseksi 
Hyvän työilmapiirin varmista-
minen (henkilöstötutkimus ja 
maakunta- ja sote-uudistus) 

Rekrytointien pysyvyys ja 
hakijamäärät 
 
Osaamiskartoitus  
 
 
Henkilöstötutkimukseen pe-
rustuvien toimenpiteiden läpi-
vienti 

Sidosryhmäyhteistyön tiivis-
täminen (mm. TE-palvelut, 
oppilaitokset) 
Osaamisstrategian kirjaami-
nen henkilöstö ja koulutus-
suunnitelmaan 
Kehittämistyötä sektoreilla ja 
yksiköissä  

Seurantapiste 31.5. 
 
 
Seurantapiste 31.5 
 
 
Seurantapiste 31.5. 

Päivi Salovaara ja Mari 
Niinivirta 
 
Merja Jäppinen ja Päivi 
Salovaara 
 
Päivi Salovaara ja joh-
toryhmä 

Sidosryhmät Maakunta- ja yhteistyöalueen 
suhteiden rakentaminen 
 
Sateenkaaren koulun toimin-
nan jatkuvuuden turvaaminen 

Itä-Suomen yhteistyöalueen 
sopimusvalmisteluun osallis-
tuminen  
Kuntayhtymän perussopimuk-
sen muutoksen selvittäminen 

Maakunta- ja soteuudistuksen 
valmisteluun osallistuminen 
useassa maakunnassa 
Myönteisen konsensuksen 
luonti Pohjois- ja Etelä-Savon 
maakunnissa 

Seurantapiste 31.5.  
 
 
Seurantapiste 31.5.  
 
 

Ilkka Jokinen ja johto-
ryhmä 
 
Ilkka Jokinen ja Satu 
Varpainen 
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Yleishallinto ja sisäiset palvelut 
 
Yleishallinto ja sisäiset palvelut koostuvat seuraavista toiminnoista: Tilintarkastus- ja 
tarkastuslautakunta, yhtymähallitus, täydennyskoulutus- ja laatutyö, talouspalvelut, 
kiinteistöpalvelut, ateriapalvelut ja materiaalipalvelut. 
 
Vaalijalan ISO 9001:2015 sertifikaatti osoittaa, että toimimme järjestelmällisesti ja 
asiakaslähtöisesti laadun kehittämisessä. Laatujärjestelmän ylläpitäminen vaatii selke-
än organisoinnin ja vastuumäärittelyt. Vuoden 2019 aikana luodaan rakenne, jolla tur-
vataan jatkuvaan parantamiseen ja laatujärjestelmään liittyvien menettelytapojen to-
teutuminen organisaatiossa. Menettelytapoihin kuuluu mm. prosessien mittaaminen ja 
kehittäminen, asiakaspalautteen kattava ja järjestelmällinen kerääminen ja johdon kat-
selmukset. Sertifikaatin voimassa olo edellyttää jatkuvaa sisäistä auditointia sekä vuo-
sittain tapahtuvaa ulkoista seuranta-auditointia.  
 
Vuodelle 2019 laaditaan erillinen yleinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jonka 
hallitus hyväksyy.  
 
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 sekä jatkossa keski-
tetyt hankinnat. Tavallisimpia materiaalipalvelujen kautta tilattavia tuotteita ovat hoito-
tarvikkeet, astiat, tekstiilit ja toimistotarvikkeet. Varaston yhteydessä toimii myös ompe-
limo, jossa tehdään pääasiassa korjaustöitä, mutta jonkin verran myös uusia vaatteita 
ja apuvälineitä.  
 
Ateriapalvelut valmistavat päivittäin noin 520 lounasta ja 215 päivällistä, joista avopal-
veluihin menee noin 125 lounasta ja 25 päivällistä. Ateriapalvelut valmistaa myös Cafe 
Sopukassa tarjottavat lounaat sekä hoitaa Nenonpellon alueen kokouskahvituksia. 
Elintarvikehankinnat tehdään pääosin Sansia Oy:n kilpailuttamien sopimusten pohjalta, 
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 2019, 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 asiakaspa-
laute 

Asiakastyytyväisyystutkimuk-
set 

kevät 2019 Palkka ja henki-
löstöhallinto 
marraskuu 2019 Laskutus- 
ja kirjanpito ym. 

Päivi Salovaara, Mar-
ja-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 suuret, 
tavoitteena on 0-tulos 

Kehitetään jatkuvasti, tarpeen 
mukaan läpinäkyvää ja ym-
märrettävää hinnoittelua 
 

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

Prosessi Kuvataan loput tukipalvelujen 
prosessit 

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

Sisällytetään asiakastyytyväi-
syyskyselyyn 

vuosittain Päivi Salovaara, Mar-
ja-Liisa Jantunen 

Henkilöstö Henkilöstön ajan tasalla pitä-
minen yhtiöittämisistä ja muis-
ta muutoksista 
Työhönsä sitoutunut, motivoi-
tunut ja ammattitaitoinen hen-
kilökunta 
 
 
Henkilöstöä on tarpeeksi 

 
 
 
Sairauspoissaolot 
Vähäinen työntekijöiden vaihtu-
vuus  
Täydennyskoulutus päivien mää-
rä 
Yli-, lisätyömääräykset/ saldova-
paiden määrä 
Budjetti 

Henkilöstön informoiminen 
 
 
Työhyvinvoinnin edistäminen; 
tyhypäivä, kehittämispäivät 
Jokaisella työntekijällä on 
mahdollisuus vähintään kol-
meen täydennyskoulutuspäi-
vään vuodessa 
Osaamiskartoitukset, budje-
tointi (henkilöstön palkkaus) 

Tarkastus 30.4. ja 30.9. Päivi Salovaara, Mar-
ja-Liisa Jantunen, 
Ilkka Jokinen 

Sidosryhmät Kunnat, Vaalijalan muut yksi-
köt sekä Vaalijalan henkilöstö 
luottavat tukipalvelujen tuot-
tamiin palveluihin 
Omaiset, edunvalvojat, KELA  
Julkiset toimijat 
Ohjelmistojen toimittajat 
Organisaation tunnettuus ja 
mielikuva 

Laskutuksen oikeellisuus  
reklamaatioiden minimointi. Vir-
heiden ja reklamaatioiden määrä 
on pienempi verrattuna edelli-
seen vuoteen 
 

Riittävä koulutus henkilöstölle 
 
 
 
 
 
 
 

Syyskuu Marja-Liisa Jantunen, 
Ilkka Jokinen, Päivi 
Salovaara 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

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

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Muut myyntituotot 18 948 48 000 48 000 0,0
Myyntituotot(sisäiset) 351 538 346 690 404 660 16,7
Tuet ja avustukset 185 734 319 090 22 000 -93,1
Muut toimintatuotot 7 545
TOIMINTATUOTOT 563 765 713 780 474 660 510 000 520 000 -33,5

Palkat ja palkkiot -605 068 -588 700 -511 330 -13,1
Henkilösivukulut -150 020 -147 000 -120 970 -17,7
Palvelujen ostot -201 382 -289 490 -365 190 26,1
Palvelujen ostot(sisäiset) -163 928 -198 230 -150 960 -23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 259 -26 350 -22 810 -13,4
Avustukset -450 -600 -700 16,7
Muut toimintakulut -19 689 -32 720 -6 470 -80,2
Sisäset vuokrat -106 144 -106 200 -113 730 7,1
TOIMINTAKULUT -1 284 940 -1 389 290 -1 292 160 -1 150 000 -1 160 500 -7,0

NETTO -721 175 -675 510 -817 500 -640 000 -640 500 21,0

Suunnitelmapoistot -8 -10 -100,0
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS -721 183 -675 520 -817 500 -640 000 -640 500 21,0
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

Yleishallinto ja sisäiset palvelut

Tilinp. Ed.budj. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Myyntituotot 581 487 434 000 524 800 20,9
Myyntituotot (sisäiset) 4 429 331 4 428 740 4 609 980 4,1
Tuet ja avustukset 279 842 240 500 285 000 18,5
Muut toimintatuotot 5 412 11 200 14 750 31,7
Sisäiset vuokrat 2 079 572 2 060 680 2 095 710 1,7
TOIMINTATUOTOT 7 375 644 7 175 120 7 530 240 7 550 000 7 555 000 4,9

Palkat ja palkkiot -2 532 502 -2 715 220 -2 738 340 0,9
Henkilösivukulut -671 898 -744 720 -672 690 -9,7
Palvelujen ostot -1 830 553 -1 741 800 -2 011 470 15,5
Palvelujen ostot (sisäiset) -416 477 -321 600 -330 110 2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 530 928 -1 516 300 -1 615 050 6,5
Avustukset -232 -720 -350 -51,4
Muut toimintakulut -301 360 -287 520 -443 750 54,3
Sisäiset vuokrat -188 900 -190 050 -202 380 6,5
TOIMINTAKULUT -7 472 850 -7 517 930 -8 014 140 -7 850 000 -7 860 000 6,6

NETTO -97 206 -342 810 -483 900 -300 000 -305 000 41,2

Suunnitelmapoistot -702 663 -663 860 -724 670 -725 000 -725 000 9,2
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN TULOS -799 869 -1 006 670 -1 208 570 -1 025 000 -1 030 000 20,1
Poistoeron muutos -1 185 568
Varausten muutos 823 845
TILIKAUD. YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 161 592 -1 006 670 -1 208 570 -1 025 000 -1 030 000 20,1
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Nenonpellon yksiköt 
 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen osana Nenonpellon yksiköt Pieksämäellä ovat 
monipuolinen erityisryhmiä palveleva keskittymä. Lasten ja nuorten yksiköt ovat ol-
leet oppilaskoteja, jotka muuttuvat vuoden vaihteessa kuntoutusyksiköiksi, kuten ai-
kuistenkin yksiköt. Lasten, nuorten ja aikuisten yksiköt keskittyvät erityistä tukea tar-
vitsevien henkilöiden, heidän kotejaan ja asumisyksikköjään tukevien lyhyt- ja pitkä-
aikaisten sekä intervalliperiaatteella toimivien kuntoutusjaksojen järjestämiseen. Kul-
lakin yksiköillä on oma erityinen osaamisalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvaa 
täydennyskoulutusta. Nenonpellon yksiköissä on noin 160 kuntoutuspaikkaa ja lisäksi 
muualla Pieksämäellä noin 40 kuntoutuspaikkaa, työntekijöitä on noin 650. Kuntou-
tuspaikkojen määrä ja henkilöstöresurssit muuttuvat joustavasti kysynnän mukaisesti. 
 
Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen 
kanssa. Kuntoutus ja hoito suunnitellaan ja järjestetään asiakkaan kuntoutussuunni-
telman mukaan yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön, oman verkoston ja kotikunnan 
kanssa. Moniammatillinen työryhmä osallistuu asiakkaan kuntoutuksen ja kuntoutus-
polun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pe-
ruskoulu, toisen asteen valmentava ja muu opetus sekä päiväaikainen toiminnallinen 
kuntoutus nivoutuvat luontevasti kuntoutuskokonaisuuteen.  
 
Tarjoamme asiantuntevaa palvelua autististen kuntoutuksessa, erityistä tukea tarvit-
sevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kasvatustyössä ja opetuksessa, haastavis-
sa oppimisvaikeuksissa, kommunikaation tukemisessa, monivammaisten lasten, 
nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa ja hoidossa, neuropsykiatrisessa valmennuk-
sessa ja psykiatrisessa sekä psykososiaalisessa kuntoutuksessa, aistivammaisten 
kuntoutuksessa, asumisvalmennuksessa sekä ikääntyvien kehitysvammaisten hoi-
vassa ja ohjauksessa.  
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Vaalijalan tuloskortti 2019, 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 
 

31.12.2019. 
 
Huhtikuu sekä loka-
marraskuu  
 
 
Ajantasainen käsittely 
Ajantasainen käsittely 

Maarit Rantakurtakko, 
kuntoutuksen johtaja 
(sektorijohtaja) 
Airi Nissinen, ylihoitaja 
Satu Varpainen, rehtori 
Juhani Keinonen, johta-
va 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 30.6.2019 ja 
31.12.2019 
(2 x vuodessa) 
 

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

Prosessi Kaikki prosessit ovat kuvattui-
na VISO:ssä. 
Prosessit ja niiden toimivuus 
kuvaavat todellisuutta. 
Serfikaatti saatu v. 2018. 
Laatujärjestelmän ylläpito 

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.  
Täydennyskoulutuspäivien 
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 
Päivi Salovaara 
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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 
 

Syys- joulukuu  
 
 
 
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. Tavoitteena on 
palveluprosessien kehittäminen siten, että asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan 
mahdollisimman paljon hänen omassa toimintaympäristössä.  
 
Poliklinikoiden osalta jatketaan yhdenmukaisten palveluprosessien kehittämistä.  
Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen poliklinikat osallistuvat maakunnallisten 
sote-palveluiden suunnitteluun omilla alueillaan. Asiantuntijapalveluissa kehittämisen 
painopiste on avopalveluihin suuntautuvat polikliiniset ja liikkuvat kuntoutuspalvelut. 
 
Palveluiden pohjana on ammattitaitoiset ja pitkäjänteiseen työhön sitoutuneet asian-
tuntijat. Kokonaisuutena asiantuntijapalveluihin ja poliklinikoille on saatu hyvin rekrytoi-
tua hyvin ammattitaitoisia työntekijöitä. Kuntayhtymän lääkäritilanne on haastava. Joh-
tavan lääkärin, avopalvelujen ylilääkärin, kuntoutusylilääkärin ja avohoidon erikoislää-
kärin virat on täytetty vakituisilla viranhaltijoilla. Tavoitteena on saada kolmeen kuntou-
tuslääkärin virkaan ainakin määräaikaiset viranhaltijat. Kuntayhtymässä on kolme pu-
heterapeutin työsuhdetta. Näistä kaksi on täytetty vakituisesti ja yksi määräaikaisesti. 
Toinen vakituisista puheterapeuteista on toimivapaalla marraskuun loppuun 2019 
saakka. Puheterapeuttien määrä on tällä hetkellä riittämätön suhteessa palvelutarpee-
seen ja vuoden 2019 aikana pyritään rekrytointia tehostamaan.  Talousarvioon on va-
rattu määräraha uuden puheterapeutin palkkaukseen. Muiden asiantuntijoiden osalta 
tehtävät ja virat on täytetty pääasiallisesti vakituisilla työntekijöillä. 
 
Asiantuntijapalveluissa ja poliklinikoilla työskentelee lisäksi 5 AAC-ohjaajaa / tulkkia, 
asiantuntija palvelujen päällikkö, 5 fysioterapeuttia, kuntoutuksen suunnittelija musiikki-
terapeutti, perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, 9 psykologia, seksuaalitera-
peutti, 8 sosiaalityöntekijää ja 3.5 toimintaterapeuttia. AAC-ohjaajien/ tulkkien työpa-
noksesta osa menee Kelan tulkkauspalvelujen tuottamiseen. Kuntayhtymällä on sopi-
mus Kelan tulkkipalvelujen tuottamisesta vuoden 2019 loppuun saakka.  
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Vaalijalan tuloskortti 2019, 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. 
 
Asiakaspalautejärjestelmä 
käytössä asiantuntijapalve-
luissa 
Asiakaspalautteen keräämi-
nen säännöllistä. 

Määrittelyjen ja arviointijärjes-
telmän laadinta 
 
 
 
 

Seurantajakso 6 kk  
 
 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 
 
 
 
 

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. 
 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 

Prosessi Moniammatillisen työskente-
lyn tavoitteellisuuden, proses-
sin arvioinnin ja laadun seu-
rannan kehittäminen yhdessä 
kuntoutusyksiköiden kanssa. 
 
Palveluprosessien yhtenäis-
täminen poliklinkoilla,  
akuuttien arvioiaikojen ja in-
terventioiden lisääminen. 
 
Liikkuvien asiakkaan toimin-
taympäristöön tarjottavien pal- 
veluprosessien kehittäminen 

Kuntoutuksen koordinoinnin 
eteneminen, avopalvelujen 
prosessit tarkistettu, palaute-
järjestelmä valmiina. 
 
 
Yhteydenottojen ja vastaanot-
totyyppien seuranta ja rapor-
tointi 
 
 
Toteutuneiden käyntien mää-
rä. Palveluprosessien tarkis-
taminen  

Moniammatillisen tiimin toi-
minnan arviointi 2-4 kertaa 
vuodessa yksiköittäin.  
 
  
 
Laatutyö kohdistetaan palau-
tejärjestelmään. 
 
 
 
Palveluprosessit on kuvattuna 
Vaalijalan toimintakäsikirjassa 
ja VISO:ssa. 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
Seurantajakso 4 kk  
. 
 
 
 
Seurantajakso 4 kk  
. 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 
 
 
 
 
 

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 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama  
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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 2018  
 
 
Osallisuus neljän maakunnan 
sote-valmisteluun 

Yhteistyöaloitteiden suunnitte-
lu ja tekeminen 
 
 
Aktiivisuus valmistelutyöryh-
missä 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
. 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama  
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

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

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 22 830 962 24 385 950 24 182 050 -0,8
  Muut kuin jäsenkunnat 8 702 267 8 789 000 8 773 260 -0,2
Muut myyntituotot 460 922 80 810 75 000 -7,2
Myyntituotot (sisäiset) 5 599 028 4 638 230 5 042 460 8,7
Maksutuotot 1 299 792 1 324 690 975 600 -26,4
Tuet ja avustukset 8 750
Muut toimintatuotot 5 404 1 710 1 750 2,3
Sisäiset vuokrat 420
TOIMINTATUOTOT 38 907 545 39 220 390 39 050 120 39 200 000 39 300 000 -0,4

Palkat ja palkkiot -19 115 905 -19 822 130 -19 944 580 0,6
Henkilösivukulut -5 139 005 -5 182 420 -4 817 430 -7,0
Palvelujen ostot -1 639 919 -1 713 560 -1 840 750 7,4
Palvelujen ostot(sisäiset) -8 603 333 -7 591 810 -8 200 400 8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 480 069 -1 552 080 -1 411 370 -9,1
Avustukset -36 632 -40 200 -47 600 18,4
Muut toimintakulut -198 010 -164 710 -148 490 -9,8
Sisäset vuokrat -1 584 146 -1 564 080 -1 658 020 6,0
TOIMINTAKULUT -37 797 019 -37 630 990 -38 068 640 -38 000 000 -38 200 000 1,2

NETTO 1 110 526 1 589 400 981 480 1 200 000 1 100 000 -38,2

Rahoituskulut -4
Suunnitelmapoistot -95 107 -109 040 -88 170 -100 000 -100 000 -19,1
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 1 015 415 1 480 360 893 310 1 100 000 1 000 000 -39,7
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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 20 hoitajaa. 
 
Avopalveluissa on käytössä palvelu- ja hoitosuunnitelmina ”Minun elämäni suunnitel-
ma” asumispalveluissa sekä ”Yksilöllinen toimintasuunnitelma” työ- ja päivätoiminta-
palveluissa.  
Vuoden 2019 aikana suunnitelmien käyttöä kehitetään edelleen yhdessä esimiesten ja 
työntekijöiden kanssa.  Suunnitelmat otetaan arjen työssä kattavasti käyttöön varmis-
taen asiakkaalle yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu sekä itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen.  Asumisen ja tekemisen palveluissa on käytössä vuosittaiset palautejär-
jestelmät asiakkaille ja läheisille. Palautejärjestelmien toimivuutta parannetaan ja kehi-
tetään palautteen keräämistä sähköisen sovelluksen avulla. Asiakkaiden palautteissa 
on noussut kehittämiskohteena yksinäisyyden tunne, johon vaikutetaan lisäämällä so-
siaalisia suhteita palvelukotien ulkopuolelle. Läheisyhteistyötä monipuolistetaan eri 
paikkakunnilla. 
 
Syksyllä 2019 valmistuu Rautalammille Kuutinharjuun uudet palvelukotirakennukset. 
ARA tukee rakentamista 50 %:n avustuksella. Vanhat heikkokuntoiset rakennukset 
puretaan pois tontilta kunnan toimesta. Varkaudessa ja Savonlinnassa suunnitellaan 
uudet asumisen tilaratkaisut heikkokuntoisille palvelukotirakennuksille. Pieksämäellä 
pintaremontoidaan Pihlajarinteen palvelukodin tilat. Tuotteistettuja palveluita markki-
noidaan ja otetaan käyttöön uusilla paikkakunnilla tarpeen mukaan (esim. tuettu asu-
minen, yhteisötoiminta palvelukodissa, klubitoiminta, jalkautuva päivätoiminta). Savo-
set monipalvelukeskusten ja toimintakeskusten vuokrasopimuksia uudistetaan sekä 
arvioidaan ja kehitetään tilaratkaisuja tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Mikkelin Sa-
voset monipalvelukeskus aloittaa toimintansa uusissa, isommissa vuokratiloissa Ran-
takylässä.  
 
Avopalveluyksiköiden taloutta ja hinnoittelua kehitetään kestävämmäksi ja kustannus-
tehokkaammaksi. Yksilöllisen, luokitetun hinnoittelun käyttöä laajennetaan palvelu-
asumisessa edelleen. Palveluprosessien osalta avopalveluissa jalkautetaan valtakun-
nallisia asumisen ja tekemisen laatukriteereitä arjen asiakastyöhön. Kriteerit on kuvattu 
palvelukuvauksiin ja ohjeisiin. Palveluista viestittäessä huomioidaan asiakkaan itse-
määräämisoikeus ja valinnanvapaus. 
 
Sidosryhmäyhteistyön ja brändityön avulla vaikutetaan Vaalijalan asiantuntijaroolin 
vahvistumiseen ja henkilöstön saatavuuden paranemiseen tulevaisuudessa. Avopalve-
luista on edustus säännöllisesti mukana valtakunnallisessa kehitysvamma-alan asumi-
sen neuvottelukunnassa (KVANK).  
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Vaalijalan tuloskortti 2019, Avopalvelut (asuminen, tekeminen, perhehoito) 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
 
Asiakas 

 
Asiakastyön tavoitteellisuus, 
yksilöllisyys ja vaikuttavuus 
kehittyy. Asiakkaan osallisuut-
ta ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumista tuetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaille on tarjolla uusia 
heidän tarvitsemiaan palvelui-
ta. 

  
Minun elämäni suunnitelman 
sekä työ- ja päivätoiminta-
suunnitelman käyttö 100 %. 
 
Asiakaskirjauksista löytyy 
palvelun tavoitteet ja niiden 
toteutumista arvioidaan sään-
nöllisesti yhteenvetokirjauk-
sissa. Itsemääräämisoikeuden 
tukeminen on asiakaskohtai-
sesti määritelty ja kirjattu. 
 
 
 
 
Asiakaspalautejärjestelmä on 
viety webropoliin.  
 
 
Valmiit tuotteistukset.  
Uudet tilasuunnitelmat. 

 
Minun elämäni suunnitelman 
sekä työ- ja päivätoiminta-
suunnitelman käyttöä kehite-
tään yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Työntekijät käyvät 
kirjaamisvalmennuksessa ja 
kehittyvät osaamistaan tavoit-
teellisen asiakastyön toteut-
tamisessa. 
 
Asiakkaan osallisuutta ja 
IMO:a vahvistavia työmene-
telmiä otetaan käyttöön ja 
levitetään yksiköissä. 
 
Sähköisesti koottu asiakaspa-
laute otetaan käyttöön toimin-
nan kehittämisen pohjaksi.  
 
Tuotemuotoilu paikkakunta-
kohtaisesti ja alueittain. Palve-
lujen markkinointi kunnille. 
 

 
30.4. ja 30.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 
 
 

 
Palvelupäälliköt ja avo-
palveluyksiköiden johta-
jat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Alijäämäisiä yksiköitä ei ole. 
 
 
 

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

 
30.4. ja 30.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirsi Ruutala 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Prosessi Palveluprosessien kuvausten 

täydentäminen 
 
 
Tuotteistamisessa huomioi-
daan asiakkaiden itsemää-
räämisoikeus ja valinnanva-
paus 
 

VISO:oon on kuvattu keskei-
set prosessit  
 
 
Palveluista viestimistä kehitet-
ty www-sivuilla, esitteissä ja 
palvelukuvauksissa 

Prosessikuvausten, palvelu-
kuvausten ja ohjeistusten 
täydentäminen ja ylläpito. 
 
Palvelut kuvataan www-
sivuilla asiakaslähtöisesti, 
sisältöjen näkökulmasta, 
paikkakunnittain 

30.4. ja 30.11. Palvelupäälliköt ja Kirsi 
Ruutala 

Henkilöstö Henkilöstön saatavuuteen 
vaikuttaminen 
 
Henkilöstön pysyvyyden ja 
tyytyväisyyden varmistaminen 

Hakijamäärät avoimiin paik-
koihin. Sijaisten saatavuus. 
 
Henkilöstötutkimuksen tulok-
set. Irtisanoutuvien työnteki-
jöiden lähtösyiden selvittämi-
nen. 

Vammaisalan brändihankkeen 
suunnittelu. Oppilaitosyhteis-
työn tiivistäminen. Työnteki-
jöiden ja esimiesten asiantun-
tijaroolin, osaamisen sekä 
osallisuuden kehittäminen.  
Työhyvinvoinnista huolehtimi-
nen.  

30.11. Kirsi Ruutala, henkilös-
töpäällikkö ja avopalve-
luyksiköiden johtajat. 

Sidosryhmät Vaalijalan asiantuntijaroolin 
vahvistuminen 
 
 
 
 
 
Läheisyhteistyön vahvistumi-
nen 
 
 
Asiakkaiden yksinäisyyden 
torjuminen 
 
 
 
 
Toimiva yhteistyö asiakkaiden 
henkilökohtaisten vapaa-ajan 
avustajien kanssa 

Alueellisten tilaisuuksien mää-
rä ja laadukas toteutuminen. 
Palveluyksiköiden esittelyma-
teriaali ja www-sivut päivitetty. 
 
 
 
Suunnitelma läheisyhteistyön 
muodoista. 
 
 
.Asiakkaiden sosiaalisten 
suhteiden lisääntyminen. Uu-
det sidosryhmäyhteistyön 
muodot. 
 
 
Yhteistyön toimivuutta tukevat 
käytännöt koottu. 

Kehittämisyhteistyö alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti ke-
hittämishankkeissa ja 
KVANK:ssa. Alueelliset tilai-
suudet. Vammaisfoorumien 
työ Etelä- ja Pohjois-Savossa. 
 
Läheisyhteistyötä kehitetään  
palautteiden perusteella yh-
teistyössä läheisten kanssa.  
 
Palveluyksiköt laajentavat 
suunnitelmallista yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa ystävien 
löytämiseksi asiakkaille. 
 
 
Palveluyksiköissä toteutetaan 
yhteistyöpalaverit avustajien 
ja avustajakeskusten kanssa. 

30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsi Ruutala, palvelu-
päälliköt ja avopalvelu-
yksiköiden johtajat. 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 11 277 548 14 679 130 16 082 430 9,6
  Muut kuin jäsenkunnat 238 806 129 000 2 922 800 2165,7
Muut korvaukset
Muut myyntituotot 16 037 8 620 1 550 -82,0
Myyntituotot(sisäiset) 713 941 683 700 670 740 -1,9
Maksutuotot 825 491 852 110 1 046 400 22,8
Tuet ja avustukset 8 197 250 250 0,0
Muut toimintatuotot 1 197 970 1 472 130 1 593 520 8,2
Sisäiset vuokrat
TOIMINTATUOTOT 14 277 990 17 824 940 22 317 690 22 000 000 22 050 000 25,2

Palkat ja palkkiot -8 200 723 -10 605 500 -13 548 540 27,8
Henkilösivukulut -2 168 705 -2 793 270 -3 304 950 18,3
Palvelujen ostot -647 275 -991 330 -1 049 250 5,8
Palvelujen ostot(sisäiset) -699 084 -708 900 -956 830 35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -853 457 -1 083 380 -1 228 630 13,4
Avustukset -3 235 -2 850 -3 000 5,3
Muut toimintakulut -322 637 -351 120 -421 290 20,0
Sisäset vuokrat
TOIMINTAKULUT -12 895 116 -16 536 350 -20 512 490 -21 000 000 -21 050 000 24,0

NETTO 1 382 874 1 288 590 1 805 200 1 000 000 1 000 000 40,1

Rahoitustuotot ja -kulut -7
Suunnitelmapoistot -424 078 -496 540 -583 070 -590 000 -600 000 17,4
TILIKAUDEN TULOS 958 789 792 050 1 222 130 54,3
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 958 789 792 050 1 222 130 410 000 400 000 54,3
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

Perhehoito

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2 019 2020 2021 18/19%

Liiketoiminnan myyntituotot 39
Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 463 853 380 000 475 000 25,0
Muut myyntituotot
Myyntituotot(sisäiset)
Maksutuotot 95 982 118 800 99 000 -16,7
TOIMINTATUOTOT 559 874 498 800 574 000 590 000 595 000 15,1

Palkat ja palkkiot -5 170 -41 240 -35 000 -15,1
Henkilösivukulut -63 278 -58 900 -63 000 7,0
Palvelujen ostot -430 596 -334 000 -419 520 25,6
Palvelujen ostot(sisäiset) -19 775 -37 610 -27 000 -28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 386 -2 250 -8 350 271,1
Muut toimintakulut -3
Siäiset vuokrat -420 -1 000 100,0
TOIMINTAKULUT -524 628 -474 000 -553 870 -570 000 -575 000 16,9

NETTO 35 246 24 800 20 130 20 000 20 000 -18,8

Suunnitelmapoistot
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 35 246 24 800 20 130 20 000 20 000 -18,8
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

Poliklinikkatoiminta, päivä-ja työtoiminta

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 4 269 840 4 433 640 4 667 090 5,3
  Muut kuin jäsenkunnat 373 895 451 000 390 330 -13,5
Muut korvaukset 324 254 385 320 326 600 -15,2
Muut myyntituotot 471 765 496 900 537 200 8,1
Myyntituotot(sisäiset) 354 176 402 740 470 180 16,7
Maksutuotot 282 163 289 650 288 010 -0,6
Tuet ja avustukset 16 433 7 500 28 000 273,3
Muut toimintatuotot 117 410 5 000 -100,0
TOIMINTATUOTOT 6 209 936 6 471 750 6 707 410 6 700 000 6 710 000 3,6

Palkat ja palkkiot -2 256 213 -2 501 440 -2 552 150 2,0
Henkilösivukulut -615 421 -665 400 -607 630 -8,7
Palvelujen ostot -852 470 -882 510 -847 950 -3,9
Palvelujen ostot(sisäiset) -1 341 147 -1 382 450 -1 259 720 -8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -493 561 -440 610 -475 620 7,9
Avustukset -223 980 -197 500 -216 140 9,4
Muut toimintakulut -420 376 -450 420 -499 470 10,9
Sisäiset vuokrat -9 828 -9 830 -10 580 7,6
TOIMINTAKULUT -6 212 996 -6 530 160 -6 469 260 -6 555 000 -6 555 000 -0,9

NETTO -3 060 -58 410 238 150 145 000 155 000 -507,7

Suunnitelmapoistot -68 213 -66 810 -55 050 -60 000 -62 000 -17,6
TILIKAUDEN TULOS -71 273 -125 220 183 100 -246,2
Poistoeron muutos 4 483
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 790 -125 220 183 100 85 000 93 000 -246,2
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Peruskoulu 
 
Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- 
ja lisäopetusta, vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.  Opetusta annetaan 
kymmenessä erityisopetuksen pienryhmässä, joissa opiskelee eri vuosiluokilla olevia oppilaita 
sekä toiminta-alueittain että oppiaineittain. Sateenkaaren erityiskoulussa kaikki oppilaat kuulu-
vat erityisen tuen piiriin. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Oppilaan kokonaisvaltainen arviointi tapahtuu moniammatillisesti huol-
tajien ja Vaalijalan kuntayhtymän eri toimijoiden kanssa. 
  
Sateenkaaren erityiskoulussa työskentelee rehtori, kymmenen erityisluokanopettajaa sekä 40 - 
50 koulun sekä oppilaskotien palkkaamaa lähiohjaajaa. Syksyllä 2018 Sateenkaaren erityis-
koulussa on 70 vakituista oppilasta sekä tämän lisäksi koulussa käy lyhytaikaisen kuntoutuk-
sen piiriin kuuluvia oppilaita. Noin 40 % koulun oppilaista käy koulua päivittäin kotoa käsin. 
Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiksi ohjaudutaan kunnan lähettämänä silloin, kun koulun-
käyntiä ei ole voitu järjestää oppilaan edellytysten mukaan omassa kunnassa tai jos oppilas 
tarvitsee koulun lisäksi muuta laaja-alaista kuntoutusta. Koulun toimintaa ohjaavat perusope-
tuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen 
opetussuunnitelma ja siihen perustuva koulun vuosisuunnitelma. 
 
Toiminta-alueittaista opetusta annetaan vaikeimmin kehitysvammaisille, autistisille tai muulla 
tavoin vammaiselle tai vakavasti sairaalle oppilaalle. Tällöin multisensorinen opetus, vaihtoeh-
toiset kommunikaatiomenetelmät, arjen ja teorian yhdistäminen sekä vahvat struktuurit ovat 
opetuksen keskiössä. Oppilaille, joilla on puutteellinen kyky käyttää aistejaan, tarjotaan aisti-
toimintoja korjaavia menetelmiä. Aistijärjestelmää voidaan kuntouttaa esimerkiksi Sherbornen, 
Poken, KKK:n, Satuhieronnan, Fysioakustisen tuolin ja Basaalistimulaation avulla.  
 
Sateenkaaren koulussa annetaan opetusta myös oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mu-
kaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille. Psykososiaalisen tuen opetuksessa pai-
nottuvat sosiaalisten ja tunne-elämätaitojen opetus. Koulussa on käytössä näiden taitojen ke-
hittämiseen liittyviä menetelmiä, joita sovelletaan arkipäivän tilanteisiin. Tällaisia ovat esimer-
kiksi ART, Lions Quest, Nepsy ja sosiaaliset tarinat. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 
toisten oppilaiden, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon 
toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin. Oppiminen on monimuotoista ja sidok-
sissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. Sateenkaaren erityiskoulussa tiedostetaan fyysi-
sen aktiivisuuden merkitys oppimiselle. Koulu toteuttaa Liikkuva koulu- ideologiaa, jossa taa-
taan oppilaalle tunti liikuntaa päivittäin koulupäivän aikana. Koulu on liittynyt mukaan myös 
Kiva-koulu-toimintaan. 

Sateenkaaren erityiskoulu on mukana vaativan erityisen tuen VIP-verkostotyöskentelyssä. 
Verkosto muodostuu viidestä yhteistyöalueesta. Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää 
ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaami-
sen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisem-
min vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omis-
sa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, 
jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.  Kehittämistoiminnan toteuttamisesta 
vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskes-
kus Valterin kanssa. Sateenkaaren erityiskoulu kuuluu Kysin alueelliseen kehittämisryhmään 
ja toimii Kysin alueen ydinryhmässä sekä sen puheenjohtajana vuosina 2018 - 2020. 
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Vaalijalan tuloskortti 2019, Peruskoulu 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Mahdollistaa perusopetukses-

sa eteneminen jokaisen 
omien oppimisvalmiuksien, 
edellytysten ja tarpeiden mu-
kaan.  
Tukea sosiaalisten ja tunne-
elämäntaitojen sekä itsetun-
non kehittymistä. 
Tukea itsenäisyyteen. 

Oppimistavoitteiden saavut-
taminen. Perusopetuksen 
suorittaneiden määrä. Väli- ja 
lukuvuositodistukset. Poissa-
olot. Tyytyväisyyskysely. Kas-
vatuskeskusteluiden ja Kiva-
koulu selvittelyiden määrä. 
Avustajatarpeen vähenemi-
nen. Opinnoissa eteneminen. 

HOJKSien laadinta ja arviointi. 
Oppilastyytyväisyyskyselyn 
laadinta webropolilla. 
Kiva-koulu-ohjelman käynnis-
täminen. Sosiaaliset taidot-
harjoitteiden (ART) sisällyttä-
minen opintoihin. Jatko-
opintopaikan saavuttaminen. 

HOJKSin laadinta 30.10. 
HOJKS arviointi 30.4. 
Välitodistukset 21.12.  
Lukuvuosi- ja päättötodistuk-
set 31.5.  
Tyytyväisyyskysely 30.3.  
Kiva-koulu arviointi 30.4 ja 
30.11. ART-arviointi 30.4. 
Jatko-opintoihin pääsy 15.8 

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. 

Opiskelijatiedonkeruu 20.9 
Kotikuntakorvauksen määräy-
tyminen 31.12. Kuukausittain 
laskutus kunnilta jaksolaisten 
koulunkäynnistä. 

Satu Varpainen, Marja-
Liisa Jantunen, Maarit 
Rantakurtakko 

Prosessi Uuden opetussuunnitelman 
käyttöönotto 8-9.luokkalaisilla. 
Koulun monialaisten opinto-
kokonaisuuksien toteutus. 
 
Oppilaiden vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen. 

Opetussuunnitelman arviointi. 
 
Mono-opintojen suunnitelmat. 
Tyytyväisyyskyselyt oppilaille 
ja huoltajille. 
Oppilaskunnan hallitus:  pää-
tetyt asiat → toiminnan muu-
tokset. 

Oppilaan mahdollisuus vaikut-
taa opintoihinsa lisääntyy. 
Vastuupariopettajien nimeä-
minen ja Mono-opintojen 
suunnittelu teemoittain. 
Webropol-kysely oppilaille ja 
huoltajille. Oppilaskuntatoi-
minnan perustaminen. 

OPSin toimivuuden arviointi 
30.3 ja 30.11 
Kahoot-kyselyt läpi vuoden. 
Mono-arvioinnit: 30.3, 15.5, 
30.10, 30.11. 
Tyytyväisyyskysely 30.3 
Oppilaskuntatoiminnan arvi-
ointi: 30.4 ja 30.11. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Henkilöstö Oman työn kehittäminen ja 
hyvinvointi työssä. 
 
Koulun tyhy-vastaavien ni-
meäminen. 
Henkilöstötutkimuksen mukai-
siin epäkohtiin puuttuminen 

AVEKKI-konsultaatiot, sai-
rauspoissaolot, haipro-
ilmoitukset. 
Koulutusten määrä. 
Tyhy-toimintaan osallistunei-
den määrä. 
Henkilöstötutkimus. 

Avekkiresurssien kohdenta-
minen tarpeen mukaan. Lisätä 
alan koulutusta. 
 
Tyhy-toiminnan järjestäminen. 
Kehitetään toimintaa kyselys-
tä nousseiden asioiden poh-
jalta. 

Toiminnan arviointi 30.11 ja 
30.4. 
 
 
Tyhy-arviointi 30.1 ja 30.11  
30.4 ja 30.11 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Sidosryhmät Yhteisöllisen oppilashuollon 
kehittäminen.  
VIP-verkostotoiminta KYSin 
alueella: Lisätä oman toimin-
nan tunnettavuutta ja kehittää 
erityisopetuksen palveluita. 

Yksilökohtaisen oppilashuol-
lon väheneminen. 
Kehittämis- ja yhteistyöver-
koston toiminnan raportointi. 
Alueelliseen erityisopetuksen 
tarpeeseen vastaaminen. 

Kiva-koulu ja Liikkuva-koulu 
toiminta, TVT-toiminta, oppi-
laskunnan perustaminen. 
Alueellinen kehittämistyö, 
ydinryhmätyö, ydinryhmän 
puheenjohtajan tehtävä. 

Yhteisöllisen oppilashuollon 
arviointi 4/19 ja 12/19 
 
 
Puheenjohtajapäivät 5/19 ja 
12/19 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tehtävä

Peruskoulu

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Muut korvaukset 572 839 610 000 620 000 1,6
Muut myyntituotot 1 129 265 1 100 100 1 040 100 -5,5
Myyntituotot(sisäiset) 61 388 1 000 -100,0
Muut toimintatuotot 273
TOIMINTATUOTOT 1 763 765 1 711 100 1 660 100 1 760 000 1 770 000 -3,0

Palkat ja palkkiot -869 246 -1 057 770 -943 750 -10,8
Henkilösivukulut -230 016 -278 050 -245 810 -11,6
Palvelujen ostot -25 185 -29 250 -37 550 28,4
Palvelujen ostot(sisäiset) -265 657 -260 500 -273 000 4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 079 -51 900 -46 150 -11,1
Avustukset -280 -240 -260 8,3
Muut toimintakulut -2 751 -1 950 -143 750 7271,8
Sisäiset vuokrat -190 554 -190 520 -110 000 -42,3
TOIMINTAKULUT -1 622 768 -1 870 180 -1 800 270 -1 840 000 -1 855 000 -3,7

NETTO 140 997 -159 080 -140 170 -80 000 -85 000 -11,9

Suunnitelmapoistot
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 140 997 -159 080 -140 170 -80 000 -85 000 -11,9
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Käyttötalous yhteensä 

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 858 173 43 878 720 45 406 570 3,5
  Muut kuin jäsenkunnat 9 314 969 9 369 000 12 086 390 29,0
Muut korvaukset 897 093 995 320 946 600 -4,9
Muut myyntituotot 2 678 461 2 168 430 2 226 650 2,7
Maksutuotot 2 505 635 2 585 250 2 409 010 -6,8
Tuet ja avustukset 498 957 567 340 335 250 -40,9
Muut toimintatuotot 1 334 014 1 490 040 1 610 020 8,1
TOIMINTATUOTOT 56 087 302 61 054 100 65 020 490 65 016 270 65 206 270 6,5

Palkat ja palkkiot -33 584 828 -37 332 000 -40 273 690 7,9
Henkilösivukulut -9 038 343 -9 869 760 -9 832 480 -0,4
Palvelujen ostot -5 627 379 -5 981 940 -6 571 680 9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 440 739 -4 672 870 -4 807 980 2,9
Avustukset -264 808 -242 110 -268 050 10,7
Muut toimintakulut -1 267 068 -1 288 440 -1 663 220 29,1
TOIMINTAKULUT -54 223 165 -59 387 120 -63 417 100 -63 671 270 -63 961 770 6,8

NETTO 1 864 137 1 666 980 1 603 390 1 345 000 1 244 500 -3,8

Suunnitelmapoistot -1 290 069 -1 388 450 -1 450 960 -1 475 000 -1 487 000 4,5

TILIKAUDEN TULOS 574 068 278 530 152 430 -130 000 -242 500 -45,3
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 858 173 43 878 720 45 406 570 3,5
  Muut kuin jäsenkunnat 9 314 969 9 369 000 12 086 390 29,0
Muut korvaukset 897 093 995 320 946 600 -4,9
Muut myyntituotot 2 678 461 2 168 430 2 226 650 2,7
Maksutuotot 2 505 635 2 585 250 2 409 010 -6,8
Tuet ja avustukset 498 957 567 340 335 250 -40,9
Muut toimintatuotot 1 334 014 1 490 040 1 610 020 8,1
TOIMINTATUOTOT 56 087 302 61 054 100 65 020 490 65 016 270 65 206 270 6,5

Palkat ja palkkiot -33 584 828 -37 332 000 -40 273 690 7,9
Henkilösivukulut -9 038 343 -9 869 760 -9 832 480 -0,4
Palvelujen ostot -5 627 379 -5 981 940 -6 571 680 9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 440 739 -4 672 870 -4 807 980 2,9
Avustukset -264 808 -242 110 -268 050 10,7
Muut toimintakulut -1 267 068 -1 288 440 -1 663 220 29,1
TOIMINTAKULUT -54 223 165 -59 387 120 -63 417 100 -63 671 270 -63 961 770 6,8

NETTO 1 864 137 1 666 980 1 603 390 1 345 000 1 244 500 -3,8

Rahoitustuotot/kulut(netto) -111 780 -148 600 -134 800 -170 000 -175 000 -9,3
VUOSIKATE 1 752 357 1 518 380 1 468 590 1 175 000 1 069 500 -3,3
Suunnitelmapoistot -1 290 069 -1 388 450 -1 450 960 -1 410 000 -1 432 000 4,5
TILIKAUDEN TULOS 462 288 129 930 17 630 -235 000 -362 500 -86,4
Poistoeron muutos -1 201 406
Varausten muutos 844 064

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 104 946 129 930 17 630 -235 000 -362 500 -86,4
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset ja sisäiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2017 2018 2019 2020 2021 18/19%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 38 858 173 43 878 720 45 406 570 3,5
  Muut kuin jäsenkunnat 9 314 969 9 369 000 12 086 390 29,0
Muut korvaukset 897 093 995 320 946 600 -4,9
Muut myyntituotot 2 678 461 2 168 430 2 226 650 2,7
Myyntituotot(sisäiset) 11 509 402 10 501 100 11 198 020 6,6
Maksutuotot 2 505 635 2 585 250 2 409 010 -6,8
Tuet ja avustukset 498 957 567 340 335 250 -40,9
Muut toimintatuotot 1 334 014 1 490 040 1 610 020 8,1
Sisäiset vuokrat 2 079 992 2 060 680 2 095 710 1,7
TOIMINTATUOTOT 69 676 696 73 615 880 78 314 220 78 310 000 78 500 000 6,4

Palkat ja palkkiot -33 584 828 -37 332 000 -40 273 690 7,9
Henkilösivukulut -9 038 343 -9 869 760 -9 832 480 -0,4
Palvelujen ostot -5 627 379 -5 981 940 -6 571 680 9,9
Palvelujen ostot(sisäiset) -11 509 402 -10 501 100 -11 198 020 6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 440 739 -4 672 870 -4 807 980 2,9
Avustukset -264 808 -242 110 -268 050 10,7
Muut toimintakulut -1 267 068 -1 288 440 -1 663 220 29,1
Sisäiset vuokrat -2 079 992 -2 060 680 -2 095 710 1,7
TOIMINTAKULUT -67 812 559 -71 948 900 -76 710 830 -76 965 000 -77 255 500 6,6

NETTO 1 864 137 1 666 980 1 603 390 1 345 000 1 244 500 -3,8

Rahoitustuotot/kulut(netto) -111 780 -148 600 -134 800 -170 000 -175 000 -9,3
VUOSIKATE 1 752 357 1 518 380 1 468 590 1 175 000 1 069 500 -3,3
Suunnitelmapoistot -1 290 069 -1 388 450 -1 450 960 -1 410 000 -1 432 000 4,5
TILIKAUDEN TULOS 462 288 129 930 17 630 -235 000 -362 500 -86,4
Poistoeron muutos -1 201 406
Varausten muutos 844 064
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 104 946 129 930 17 630 -235 000 -362 500 -86,4
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Rahoitus ja investoinnit 
 
Merkittävimpien investointien rahoitus on suunniteltu seuraavasti.  
 
Rautalammin Kuutinharjun palvelukodin uudestaan rakentaminen valmistuu vuoden 
2019 lopussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut hankkeesta ra-
hoituspäätöksen 18.10.2018 ja hyväksynyt tuettaviksi kustannuksiksi 2 696 850 euroa 
(alv 0 %), josta investointiavustusta 1 080 000 euroa eli 40 %. Korkotukilainalla jää ra-
hoitettavaksi 60 % eli 1 616 850 euroa.  
 
Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden 2019 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä noin 
15,4 miljoonaa euroa, joka on otettu palvelukotien rakentamiseen ja on kokonaisuudes-
saan ARAn tukemaa korkotukilainaa. Uusien palvelukotien rakennuskustannuksista on 
vähintään 50 % rahoitettava lainalla. Kuutinharjun palvelukodin rakentaminen kasvattaa 
lainamäärää vielä 1,6 miljoonalla eurolla. ARAn rahoittamien asumiskohteiden käyttö- ja 
pääomakustannukset tullaan kattamaan asukkailta kannettavilla vuokrilla. Palvelutoi-
minta maksaa vuokran henkilökunnan tiloista.  
 
Tulevaisuudessa pitkäaikaista lainaa tarvitaan myös rakennusten peruskorjauksiin, 
jotka on tähän saakka pystytty rahoittamaan kassavaroin. Tämän vuoksi Nenonpellon 
rakennusten peruskorjausten rahoittamiseen on vuonna 2019 varauduttu ottamaan 
pitkäaikaista talousarviolainaa enintään 0,9 miljoona euroa. Uudisrakennuskohteita 
voidaan toteuttaa myös kiinteistöleasing-rahoituksella, jolloin lainoitusta eri tarvita. 
 
Lisäksi kuntayhtymällä on eri hankkeisiin kohdennettuja investointivarauksia yhteensä 
3,7 miljoonaa euroa. 
 
Kuntayhtymän hallitus ratkaisee yhtymäkokouksen päättämissä rajoissa asiat, jotka 
koskevat pitkäaikaisten tai tilapäislainojen ottamista. Yhtymäkokous antaa hallitukselle 
valtuudet ottaa vuonna 2019 pitkäaikaista lainaa se määrä, jonka yhtymäkokous on 
vahvistanut hyväksyessään talousarvion. Uusien palvelukotien rakentaminen lisää 
korkotukilainojan määrää vuonna 2019 noin 1,6 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi jou-
dutaan mahdollisesti rahoittamaan peruskorjausinvestointeja 0,9 miljoonan euron lai-
noituksella, jolloin kuntayhtymän lainamäärä lisääntyy vuonna 2019 maksimissaan 2,5 
miljoonaa euroa.  
 
Yhtymäkokous oikeuttaa hallituksen ottamaan maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvitta-
essa tilapäislainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 1,5 miljoonaa euroa. 

 



 31  

 

Vaalijalan kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021

RAHOITUSOSA

TP 2017 TA  2018 ES 2019 SU 2020 SU 2021 Muutos
18/19 %

Tulorahoitus
   Vuosikate 1 752 357 1 518 380 1 468 590 1 175 000 1 069 500 -3,3
   Satunnaiset erät
   Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta 1 752 357 1 518 380 1 468 590 1 175 000 1 069 500 -3,3

Investoinnit
   Käyttöom.investoinnit -6 697 717 -5 048 000 -5 436 000 -4 127 000 -2 777 000 7,7
   Investointiavustukset 2 131 800 1 100 000 978 000 0 0 -11,1
   Käyttöom.myyntitulot

Investoinnit netto -4 565 917 -3 948 000 -4 458 000 -4 127 000 -2 777 000 12,9
Toiminnan ja investointien
rahavirta netto -2 813 560 -2 429 620 -2 989 410 -2 952 000 -1 707 500 23,0
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset -52 808
Lainakannan muutokset
   Pitkäaik.lainojen lisäys 1 886 533 2 300 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 8,7
   Pitkäaik.lainojen vähenn. -54 410 -60 000 -80 000 -90 000 -100 000 33,3
Lainakannan muutokset 1 832 123 2 240 000 2 420 000 910 000 900 000 8,0
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muutokset -478 447
Vaikutus maksuvalmiuteen -1 512 692 -189 620 -569 410 -2 042 000 -807 500 200,3
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021

INVESTOINTIOSA

MENOT

TP 2017 TA 2018 ES 2019 SU 2020 SU 2021

NENONPELLON YKSIKÖT
Talonrakennus -2 366 175 -2 577 000 -2 509 000 -3 247 000 -2 687 000
Maanrakennus -25 887 -80 000 -110 000 -50 000 -50 000
Irtaimistohankinnat -303 742 -95 000 -245 000 -100 000 -20 000
NENONPELLON YKSIKÖT
YHT. -2 695 804 -2 752 000 -2 864 000 -3 397 000 -2 757 000

AVOHUOLTO
Talonrakennus -3 888 179 -2 254 000 -2 398 000 -730 000 -20 000
Irtaimistohankinnat -113 734 -42 000 -174 000 0 0

AVOHUOLTO YHT. -4 001 913 -2 296 000 -2 572 000 -730 000 -20 000

TULOT
Avustukset 2 130 800 1 100 000 978 000 0 0

INVESTOINTIMENOT YHT. -6 697 717 -5 048 000 -5 436 000 -4 127 000 -2 777 000

INVESTOINNIT NETTO -4 566 917 -3 948 000 -4 458 000 -4 127 000 -2 777 000

 



  
 
 

Liite 1 

Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018. 

Kehyssuunnitelma 2019 – 2021  LUONNOS kesäkuu 2018 
 
1  Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon sekä 
maakuntauudistuksen ratkaisun hetket ovat eduskunnassa kesäkuussa 2018.  
 
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). Siinä valmistellaan mm. 
yhteistyöalueiden osaamis- ja tukikeskuksia. 
 
Alueellisen yhteistyön vahvistaminen voittoa tavoittelemattomien palvelujen tuottajien ja 
asiakasjärjestöjen kanssa on huomioitava valmistelussa, jotta mm. eettiset kysymykset 
tulevat riittävän laajasti huomioitua. Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa palveluiden tuottami-
sen tapoihin, laatuun ja kehittymiseen maakunnissa ja yhteistyöalueella. 
 
Vaalijalan neljä päätavoitetta sote- ja maakuntauudistuksessa ovat: 
  

• Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuulu-
vat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (Poh-
jois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi) 

• Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuottaja, jonka palve-
luista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-
Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala) 

• Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa siellä oman liike-
laitoksensa 

• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhty-
mä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jäl-
keen 

 
Uutta lainsäädäntöä 
 
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen vaikuttaa 
kaikkiin sote-palvelujen tuottajiin ja niin myös Vaalijalan toimintaan. Henkilötietojen käsit-
telyä on tarkennettu ja tietojärjestelmiä päivitetty. Vaalijalan Effica-asiakastietojärjestelmä 
oli suunniteltu päivitettäväksi Lifecare-järjestelmäksi toukokuussa, mutta Tieto Oyj:stä 
johtuvista syistä se siirtyy syyskuuhun. 
 
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan viimeistään 1.1.2020. Uudessa vammaispalvelulaissa todetaan vam-
maisten subjektiiviset oikeudet ja luetteloidaan muut palvelut, luettelo ei olisi tyhjentävä 
vaan jättää tilaa kehitystyölle. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittami-
nen tapahtuu lakien soveltamisen kautta, koska laeissa on samansuuntaisia palveluja.  
Ensisijaisesti vammaistenkin sosiaalipalvelut tuotetaan sosiaalihuoltolain perusteella. 
 
 
 
 



  
 
 

Liite 1 

Hyväksytty kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018. 

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. Lakiesitys tullee lausunnolle alkukesästä. 
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmark-
kina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. lopettamaan 
perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen työelämävalmiuksia edistävällä sosiaalisella 
kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella. Lakiuudistuksen 
valmistelu on aktiivisessa vaiheessa ja se tulee todennäköisesti voimaan 2020. 
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee kuntoutusta Suomessa, johon käytetään 
noin 2 miljardia euroa vuodessa. Uudistusta varten asetettiin kuntoutuksen uudistamis-
komitea, jonka raportti valmistui viime vuonna. Kuntoutuksen järjestämisvastuuta ollaan 
siirtämässä Kelalta maakunnille. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalija-
lan palvelutoimintaan. 
 
Sote- ja maakuntauudistus tullaan rahoittamaan periaatteessa nykyisellä kulutasolla, 
mutta 3 miljardia euroa tulevia kuluja leikkaamalla. Siirtymäkauden aikana maakuntien 
sote-rahoitus siirtyisi todellisista kustannuksista laskennallisen tarpeen mukaiseen rahoi-
tukseen. Maakuntien rahoituksellinen asema heikkenee vuosien kuluessa.   
 
Vaalijalan näkökulma lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen nä-
kökulma ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa. 
 
2  Vaalijalan avopalvelut kuuluvat kokonaisuuteen 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä oli kehitysvammaisten laitosasumisen purkami-
nen eli valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. Asunnoista yli puolet 
on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokannasta muuttaville. Ohjel-
massa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen elämässään tarvitse-
mat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa, vammaisten asunto-
hankkeiden rahoitus Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAssa on kuitenkin 
vähentynyt. Laitoksissa asuu tällä hetkellä noin 500 kehitysvammaista Suomessa.  
 
Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat asuntokohteet valmistuvat: Jy-
väskylään Sääksvuoren palvelukoti (2018) ja Rautalammille Kuutinharjun uudistettu pal-
velukoti (2019). Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on Itä-Suomessa vilkastunut 
ennakoiden tulevaa sote- ja maakuntauudistusta. Kaupallisia toimijoita ei sido ARAn 
asuntorakentamisen laadunohjaus, koska kohteet rahoitetaan pääosin yksityisellä rahal-
la. 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset sekä päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yh-
teistyössä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden alussa 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 Vaalijala 
ylläpitää 17 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 300 asukasta. Ai-
kaisemmat 5 asuntokohdetta ja muut asuntoratkaisut huomioiden asuntoja on noin 370. 
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Tulevaisuuden palvelurakenteista 
 
Vaalijalan avopalvelujen toiminnassa huomioidaan sote- ja maakuntauudistus ja sen kär-
kihankkeet ja edelleen myös KEHAS-ohjelman tavoitteet. Jako laitos- ja avopalveluihin 
on vielä olemassa, mutta voidaan ennakoida, että jaon merkitys tulee edelleen vähene-
mään. Se korvautuu palvelujen vaativuuden tasomäärittelyllä. Vaalijalan osaamis- ja tu-
kikeskus on tämän uuden ajattelun mukainen kokonaisuus, jossa laitos- ja avopalvelujen 
raja on ylitetty ja perusopetus on siihen integroitu. 
 
Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asi-
akkaan omassa toimintaympäristössä. Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhentää kun-
toutusjaksojen kestoa ja parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkökulmasta 
kysymys on pitkän aikavälin säästöistä. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva 
työote on keskeistä. Perhekeskeisen työn osuus tulee kasvamaan ja varhaisen vaikutta-
misen asema vahvistuu. Sote-uudistuksen osa on lapsi- ja perhepalvelujen muutosoh-
jelma LAPE, jossa näitä asioita tällä hetkellä Suomessa valmistellaan. 
 
Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus Vaalijalan toiminnasta ei ole kehittynyt suunnitellul-
la tavalla, joka näkyy erityisesti lasten ja nuorten laitoskuntoutustarpeena. Vaalijala ei ole 
saanut palveluja ostavia ja järjestämisvastuussa olevia toimijoita riittävän vakuuttuneeksi 
asian tärkeydestä. 
 
Sote- ja maakuntauudistus tuo uudet rakenteet maakuntiin, yksi merkittävä toimija tulee 
olemaan maakunnalliset perhekeskusverkostot. Vaalijalan kannalta keskeinen toimija on 
myös Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusverkosto, johon Vaalijalan lasten ja nuorten kun-
toutuspalvelut liittyvät. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 27.4.2017 selvityshenkilöt te-
kemään arvion erityishuoltopiirien asemasta maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvitys-
henkilöiden on tehtävä perusteltu esitys tulevista organisoitumismalleista 31.8. mennes-
sä. Esityksestä järjestetään lausuntokierros syksyllä. 
 
3  Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa 
 
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.  
 
Vuonna 2017 Nenonpellossa on noin 150 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla Pieksä-
mäellä on 40 paikkaa.  
 
Laitoksessa asuvaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Vaalijalan tavoite on lo-
pettaa laitosasuminen vuonna 2019, jonka jälkeen toiminta on määräaikaista kuntoutus-
ta. Hyvin pitkään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään järjestämään laitosasu-
mismahdollisuus edelleen. 
 
Suunnitelmakauden lopussa määräaikaisen laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan 
noin 150 paikkaa. Kuntoutuspalvelujen myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle 
suuntautuu suunnitelmakauden lopussa lähes 40 %. Asiakkaiden ja maakuntien tarpeet 
sekä kysyntä määrittävät toiminnan laajuuden. 
 
Kehitysvammalain kumoaminen merkitsee, että Nenonpellon yksikköjen toiminta perus-
tunee jatkossa pääosin terveydenhuoltolain mukaisiin palveluihin (erikoissairaanhoito). 
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4  Henkilöstön osaaminen korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa Vaalijalassa on noin 790 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi määräai-
kaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. Suunnitel-
makaudella henkilöstön määrä kasvaa vielä jonkin verran. Nenonpellon yksiköiden työnteki-
jämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä.  

 
Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 
noin 60 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Eläkkeelle siirtyvän 
henkilöstön korvaamiseen ei riitä Nenonpellon toiminnan supistumisesta vapautuvat 
työntekijät. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täydennys-
koulutuksella ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. 
 
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€:a. Käyttötalousmenoja lisäävät 
uudet palvelukodit. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttötalousmenoista. 
 
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palve-
lujen joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkkaperusteiset menot arvioidaan nousevan 
4 %, koska silloin maksetaan mm. 1,2 % suuruinen kertaerä. Vuonna 2020 palkkaperus-
teinen kustannuspaine vähenee, tosin täysimääräiset lomarahat tulevat silloin maksuun. 
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 2019 suunnitellaan Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen kokonaisuu-
distusta, jonka tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. Palkkaperustainen kus-
tannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa. 
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen tarkistus 
tehtiin vuonna 2017. Sote- ja maakuntauudistuksessa asiakasmaksut tullaan yhtenäis-
tämään ainakin maakuntatasolla. 
 
Asuntojen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointisuunta. Yhden kohteen ra-
kentaminen maksaa noin 2,7 M€:a (alv 0), johon saadaan ARAlta maksimissaan 50 pro-
sentin investointiavustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut investoinnit 
kohdistuvat kuntoutus- ja avoyksikköjen perusparannuksiin ja hankintoihin. Asumispalve-
lujen investoinnit toteutetaan pääosin ARAn investointiavustuksella ja korkotukilainalla. 
Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuok-
rilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tulevina vuosina 
joudutaan peruskorjaamaan vanhinta asuntokantaa.  
 
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaus rahoitetaan kassavaroin ja vieraalla pääomal-
la. Valtion avustuksia käytetään kohteisiin silloin, kun niitä on saatavilla.  Peruskorjausin-
vestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvi-
taan.  
 
Vuosi-investointien bruttomäärä pysyy noin 5 miljoonan tasolla. Jäsenkunnilta ei kanneta 
erikseen maksuosuuksia investointeihin.
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ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 
 
Enonkoski 
 

1 Vaalijan toimintaa on jo nyt useamman maakunnan alueella, joten laajempi 
osallistuminen päätöksentekoon on tätä kautta perusteltua. 
 

2 Järjestely sopii Enonkosken kunnalle, kunhan järjestelyn taloudelliset ym. 
vastuut ovat kunnolla selvitetty. 
 

3 Omaisuuden ja toimintojen pilkkominen pitää olla hyvin perusteltua, sekä ta-
loudellisesti että toiminnallisesti järkevää. Tämän perusteella tähän on hyvin 
vaikea nyt vastata. 
 

4 Nykyisen palvelujärjestelmän mukaisesti. 
 
Hirvensalmi 
 
  1 Maakunnan konsernirakenne on vielä keskeneräinen. Tämän hetkisen suun-

nitelman mukaan Vaalijala muodostaisi liikelaitoksen maakuntakonsernissa. 
Liikelaitoksen hallinto tulee muodostua eri osa-alueita edustavista asiantunti-
joista. Maantieteelliset mandaatit hallinnossa ovat tarpeettomia. 

 
  2 Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut palvelut on perusteltua saada 

lähipalveluna. Koulu- ja opetuspalvelut ovat osa tutkimus- ja kuntoutuspro-
sessia ja siksi Nenonpellon alueella koulun säilyminen on tärkeää. Koulun yl-
läpitäjänä kuntayhtymä voi toimia siirtymäkauden ajan, mutta pysyvänä rat-
kaisuna kuntayhtymä lienee liian raskas hallinnollinen ylläpitäjä ja siksi erilai-
sia vaihtoehtoja tulee selvittää. 

 
  3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden jättäminen kuntayhtymään tarkoittaa käytän-

nössä kiinteistöriskien ottamista kuntien vastuulle. Koulukiinteistöjä lukuun 
ottamatta Vaalijalan kiinteistöomaisuuden siirtyminen Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle on perusteltua. 

 
  4 Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa palvelutuotantoaan kunnes sote- ja 

maakuntauudistus astuu voimaan, mutta samaan aikaan on tarpeen kehittää 
palveluita ja valmistautua siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän 
keskittyy vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin. Mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen näkökulmasta Vaalijala voi tuottaa neuropsykiatrisen vaati-
van laitosmuotoisen kuntoutuksen sekä hoitaa asiakkaita, joilla on psykiatris-
ta oireilua, jossa kehitysvamma on merkittävä. Vammaispalveluiden näkö-
kulmasta Vaalijala tuottaa kehitysvammaisten ja autistien erityisosaamista 
vaativia palveluita.  

 
Joroinen 
 
  1 Vaalijalan liittäminen osaksi Etelä-Savon maakuntaa on perusteltua. Vaikka 

Vaalijala tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa, on tarpeellista ja vält-
tämätöntä, että päätöksentekoon osallistetaan edustajia useasta maakun-
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nasta. Edustajien määrää voidaan kuitenkin rajata niihin maakuntiin, joissa 
palveluja tuotetaan enemmän.  

   Jotta ylimaakunnallinen yhteistyö voisi tulevaisuudessa toimia, tulee aktiiviset 
toimenpiteet Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen laati-
miseksi aloittaa. Samalla tulee aktiivisesti perehtyä eri toimintamalleihin, jos-
sa asiakaskohtaista yhteistyötä ja palvelun maksajan osuutta hoidon suunnit-
teluun lisätään.  

 
  2 Joroisten kunta näkee Nenonpellon Sateenkaaren koulun toiminnan jatkami-

sen kannatettavana ainakin toistaiseksi. Sote- ja maakuntauudistuksen toteu-
tuessa palvelurakenteen uudelleen tarkastelu voisi nousta uudelleen ajan-
kohtaisesti.  

 
  3 Joroisten kunta katsoo aikaisemman kannan mukaisesti, että kiinteistöomai-

suuden suhteen ei tulisi toteuttaa erityisjärjestelyjä, jotka poikkeavat valmis-
telussa olevasta lainsäädännöstä, vaan kiinteistöomaisuus tulisi siirtyä maa-
kuntien tilakeskukselle. Mallissa jossa kunnat omistaisivat kiinteistö- ja koulu-
tuskuntayhtymän kautta tilat, mutta eivät suoraan vastaisi palveluiden järjes-
tämisestä sisältää merkittäviä riskejä.  

 
  4 Mikäli sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen eivät toteudu halli-

tuksen esittämässä aikataulussa 1.1.2020 alkaen, tulisi Vaalijalan jatkaa pal-
velutuotantoaan lähtökohtaisesti entisessä laajuudessaan. Vaalijalan palve-
luiden kustannustehokkuuteen tulee kuitenkin kiinnittää aikaisempaa enem-
män ja kriittisemmin huomiota. Laitoshoidon vähentämiseen liittyviä kehittä-
mistoimia tulee painokkaasti viedä eteenpäin. Laitoshoitoon liittyvät kustan-
nukset ovat kunnille raskaita, eikä sen tule olla asukkaallekaan asianmukai-
sin asumismuoto. Tulee siis systemaattisesti kehittää ja kartoittaa laistomal-
listen palvelujen järjestämistä muilla tavoin.   

 
Juva 
 
  1 Maakunnan konsernirakenne on vielä keskeneräinen. Tämän hetkisen suun-

nitelman mukaan Vaalijala muodostaisi liikelaitoksen maakuntakonsernissa. 
Liikelaitoksen hallinto on muodostettava eri osa-alueita edustavista asiantun-
tijoista, joten alueelliset mandaatit ovat tarpeettomia.  

 
  2 Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut palvelut on perusteltua saada 

lähipalveluna. Koulu- ja opetuspalvelut ovat osa tutkimus- ja kuntoutuspro-
sessia ja siksi Nenonpellon alueella koulun säilyminen on tärkeää. Koulun yl-
läpitäjänä kuntayhtymä voi toimia siirtymäkauden ajan, mutta pysyvänä rat-
kaisuna kuntayhtymä lienee liian raskas hallinnollinen ylläpitäjä ja siksi erilai-
sia vaihtoehtoja on hyvä selvittää. 

 
  3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden jättäminen kuntayhtymään tarkoittaa käytän-

nössä kiinteistöriskien ottamista kuntien vastuulle. Koulukiinteistöjä lukuun 
ottamatta Vaalijalan kiinteistöomaisuuden siirtyminen Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle on perusteltua.  

 
  4  Vaalijalan kuntayhtymän on jatkettava palvelutuotantoaan kunnes sote- ja 

maakuntauudistus astuu voimaan. Samaan aikaan on tarpeen kehittää pal-
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veluita ja valmistautua siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän keskit-
tyy erityisosaamista vaativiin palveluihin. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
näkökulmasta Vaalijala voi tuottaa neuropsykiatrisen vaativan laitosmuotoi-
sen kuntoutuksen sekä hoitaa asiakkaita, joilla on psykiatrista oireilua, jossa 
kehitysvamma on merkittävä. Vammaispalveluiden näkökulmasta Vaalijala 
tuottaa kehitysvammaisten ja autistien erityisosaamista vaativia palveluita. 

 
Kangasniemi 
 

1 Maakunnan tuleva konsernirakenne on vielä keskeneräinen ja hahmottumas-
sa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Vaalijala muodostaisi liikelaitoksen 
maakuntakonsernissa. Liikelaitoksen hallinto tulee muodostua pääsääntöisesti 
eri osa-alueita edustavista asiantuntijoista. Ylimaakunnallisen yhteistoiminnan 
näkökulmasta vaikuttamistapa tulee sopia jatkovalmistelussa.  
 

2 Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut palvelut on perusteltua saada 
lähipalveluna. Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu ja 
opetuspalvelut ovat osa tutkimus- ja kuntoutusprosessia, joten koulun säilymi-
nen Nenonpellon alueella on tärkeää. Mikäli Nenonpellon Sateenkaaren kou-
lun jatkuvuuden turvaaminen edellyttää sen eriyttämistä muusta soteen kuulu-
vasta Vaalijalan toiminnasta, niin koulun ylläpitäjänä kuntayhtymä voi toimia 
siirtymäkauden ajan, mutta pysyvänä ratkaisuna kuntayhtymä lienee liian ras-
kas hallinnollinen ylläpitäjä ja siksi erilaisia vaihtoehtoja tulee selvittää. 

 
3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden jättäminen kuntayhtymään tarkoittaa käytän-

nössä kiinteistöriskien ottamista kuntien vastuulle. Koulukiinteistöjä lukuun 
ottamatta Vaalijalan kiinteistöomaisuuden siirtyminen Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle on perusteltua. 

 
4 Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa palvelutuotantoaan kunnes sote- ja 

maakuntauudistus astuu voimaan, mutta samaan aikaan on tarpeen kehittää 
palveluita ja valmistautua siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän 
keskittyy vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin. 

 
  Kuntien ja Essoten maksukyky on huomioitava uusissa palveluissa, henkilös-

tökuluissa ja suoritehintojen kokonaisuudistuksessa. Kustannuskehitys ei saa 
olla nouseva. Henkilöstömäärää ei voi kasvattaa, vaan rahoituksen vähene-
miseen pitäisi varautua jo aiemmin. 

 
Mikkeli  
  
 Mikkelin kaupunki on 12,37 % peruspääoman osuudella kuntayhtymän toiseksi 

suurin jäsen Kuopion jälkeen, jonka osuus peruspääomasta on 19,53 %. Vuonna 
2017 Vaalijalan palveluiden myynnistä 42 % kohdistui Pohjois-Savoon ja 38 % Ete-
lä-Savoon. Mikkelille kohdistuva kuntalasku oli noin 6 M€.  

 
 Vuoden 2017 alusta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty ja 

tuotettu Essote-kuntayhtymässä ja Essotelta on myös pyydetty lausuntoa asiassa. 
Vaalijalan toimintakenttä on parhaillaan monitasoisten uudistusten alla. Toiminnan 
perustana olevaa kehitysvammalakia ollaan yhdistämässä uudeksi laiksi vammais-
palvelulain kanssa. Uudessa maakunnassa on asiakkaiden palvelutarve tarkoitus 



  Lausunnot 4 (28) 
  kehyssuunnitelmasta 2019 - 2021 
 
  31.10.2018 Liite 2 

 
 
 

 
 

ottaa huomioon entistä kokonaisvaltaisemmin, koska maakunnalla tulee olemaan 
vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Asiaan liittyen on 
6.9.2018 valmistunut luonnos STM:n selvityshenkilöiden raportista erityishuoltopii-
rien asemasta sote-uudistuksessa. Tästä luonnoksesta on pyydetty Essoten lau-
suntoa.  

 
 Raporttiluonnos on luettavissa osoitteessa  
 https://stm.fi/documents/1271139/9806402/Raportti_luonnos.pdf/89be3e9c-2941-

4c4d-83a3-13a10d6ba0e7/Raportti_luonnos.pdf.pdf 
 
 Mikkelin kaupunki näkee jäsenkuntana, että Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa 

palvelutuotantoaan kunnes sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan. Samaan ai-
kaan on kuitenkin tarpeen kehittää palveluita ja valmistautua siihen, että jatkossa 
Vaalijala joka tapauksessa entistä enemmän keskittyy vaativiin erityisosaamista 
vaativiin palveluihin, joille olisi kysyntää laajasti erityisesti Itä-Suomessa. Maakun-
tauudistuksen toteutuessa Vaalijalla olisi näin ollen osana Etelä-Savon maakuntaa 
mahdollisuus myydä palveluita myös muille maakunnille.  

 
 Palveluiden järjestämisvastuu tulee jo nyt Mikkelin osalta olla Essotella jolle Vaali-

jala tuottaa ne palvelut, joita Essote tarvitsee omaa palvelutuotantoa täydentä-
mään.  

 
 Osana maakuntavalmistelua selvitetään parhaillaan Vaalijalan asemaa uudessa 

maakuntaorganisaatiossa ja STM:n tilaama selvitysluonnos esittää, että Vaalijala 
olisi jatkossa osa maakunnan soteliikelaitosta. Vaikka valmistelutyö Etelä-Savon 
liikelaitoksen osalta on vielä kesken, Mikkelin kaupunki pitää ehdotusta yhdestä 
maakunnan soteliikelaitoksesta periaatteessa kannatettavana. Näin vammaisten 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelut voitaisiin parhaiten tuottaa integroidusti en-
sisijaisesti lähipalveluina ja peruspalvelupainotteisesti. Uuden maakunnan jatko-
valmistelussa on kuitenkin otettava huomioon Vaalijalan erityspiirteet ja erityis-
osaaminen. Erityspalveluiden tuottaminen tulisi liikelaitoksessa organisoida niin, et-
tä palveluiden myynti muille maakunnille onnistuu sujuvasti.  

 
 Uuden maakunnan liikelaitoksessa on tarpeen varmistaa, että Vaalijalan henkilös-

tön osaamisen ympärille muodostetaan Itä-Suomen vammaispalveluiden osaamis-
keskus niin kuin raporttiluonnoksessa esitetään. Koska Vaalijalan toiminta olisi jat-
kossa osa maakunnan liikelaitoksen toimintaa, muiden maakuntien edustajat eivät 
jatkossa osallistuisi liikelaitoksen päätöksentekoon. Sen sijaan osaamiskeskus on 
syytä rakentaa niin, että Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajat voivat yhdessä ke-
hittää osaamiskeskuksen toimintaa.  

 
 Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu- ja opetuspalvelut 

ovat osa kuntoutusprosessia joten koulun säilyminen Nenonpellon alueella on tär-
keää. Mikkelin kaupunki ei kuitenkaan tässä vaiheessa näe tarpeellisena käynnis-
tää perussopimuksen muutosta, jonka tähtäimenä olisi yhteisen koulutus- ja kun-
tayhtymän perustaminen. Uuden kuntayhtymän perustaminen tätä tarkoitusta var-
ten tuntuu turhan raskaalta hallinnolliselta vaihtoehdolta. Vaalijalan kiinteistöomai-
suuden jättäminen kuntayhtymään tarkoittaisi käytännössä kiinteistöriskin ottamista 
kuntien vastuulle eikä kaupunki näe sitä tarkoituksenmukaisena. 

 

https://stm.fi/documents/1271139/9806402/Raportti_luonnos.pdf/89be3e9c-2941-4c4d-83a3-13a10d6ba0e7/Raportti_luonnos.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/9806402/Raportti_luonnos.pdf/89be3e9c-2941-4c4d-83a3-13a10d6ba0e7/Raportti_luonnos.pdf.pdf
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Mäntyharju 
 
  1 Maakunnan tuleva konsernirakenne on vielä keskeneräinen ja hahmottu-

massa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Vaalijala muodostaisi liikelai-
toksen maakuntakonsernissa. Lähtökohtaisesti liikelaitoksen hallinto tulee 
muodostua eri osa-alueita edustavista asiantuntijoista. Kuitenkin ylimaakun-
nallisen yhteistoiminnan näkökulmasta osallistumis-/vaikuttamistapa tulisi 
sopia jatkovalmistelussa. 

 
  2 Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut palvelut on perusteltua saada 

lähipalveluna. Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu 
ja opetuspalvelut ovat osa tutkimus- ja kuntoutusprosessia, joten koulun säi-
lyminen Nenonpellon alueella on tärkeää. Mikäli Nenonpellon Sateenkaaren 
koulun jatkuvuuden turvaaminen edellyttää sen eriyttämistä muusta soteen 
kuuluvasta Vaalijalan toiminnasta, niin koulun ylläpitäjänä kuntayhtymä voi 
toimia siirtymäkauden ajan. Pysyvänä ratkaisuna kuntayhtymä lienee liian 
raskas hallinnollinen ylläpitäjä ja siksi erilaisia vaihtoehtoja tulee selvittää. 

 
  3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden jättäminen kuntayhtymään tarkoittaa käytän-

nössä kiinteistöriskien ottamista kuntien vastuulle. Vaalijalan kiinteistöomai-
suuden siirtyminen Maakuntien Tilakeskus Oy:lle on perusteltua. 

 
  Vastaukset kysymykseen 4. sekä kehyssuunnitelmaan yleisesti:  
 
  Asiakkaiden palvelut perustuvat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymän työntekijöiden tekemiin asiakaskohtaisiin palvelutarpeen arviointeihin. 
Jatkossa asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakassuun-
nitelma. Asiakassuunnitelmassa ovat kaikki asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuotantovastuusta riippumatta. Asiakkaalla on valinnanmahdollisuus valita sotepal-
velun tuottaja, jolloin hän voi valita myös maakunnan liikelaitoksen ja palveluyksi-
kön. 

  Henkilöt, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä hen-
kilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilöl-
liseen tilanteeseen sopivia palveluja.  

  Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa palvelutuotantoaan kunnes sote- ja maakun-
tauudistus astuu voimaan, mutta samaan aikaan on tarpeen kehittää palveluita ja 
valmistautua siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän keskittyy vaativiin eri-
tyisosaamista vaativiin palveluihin.  

  Kuntien ja Essoten maksukyky on huomioitava uusissa palveluissa, henkilöstöku-
luissa ja suoritehintojen kokonaisuudistuksessa. Kustannuskehitys ei saa olla nou-
seva. Henkilöstömäärää ei voi kasvattaa, vaan rahoituksen vähenemiseen pitäisi 
varautua jo aiemmin.  

 
Pertunmaa 
 
  1  Maakunnan konsernirakenne on vielä keskeneräinen. Arvioidun mukaan 

Vaalijala tulisi muodostamaan liikelaitoksen maakuntakonsernissa. Erityisen 
tärkeää tällöin olisi, että liikelaitoksen hallinto muodostuisi eri alueita edusta-
vista asiantuntijoista, jolloin alueellinen kysymys ei ole ensisijainen.  
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  2  Lähtökohta tulee olla, että Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut 
palvelut tulee saada lähipalveluna. Näin ollen Sateenkaaren koulun toimin-
nan on syytä jatkua Nenonpellon alueella. Siirtymäkauden aikana voi kunta-
yhtymä toimia koulun ylläpitäjänä, sen jälkeen erilaiset vaihtoehdot tulee sel-
vittää. 

 
  3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden siirtyminen Maakuntien tilakeskus Oy:lle on 

perusteltua. 
 
  4 Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa palvelutuotantoaan kunnes sote- ja 

maakuntauudistus astuu voimaan. Jatkossa Vaalijalan tulee entistä enem-
män keskittyä erityisosaamista vaativiin palveluihin. 

Pieksämäki 
 
 Kaupunginhallitus näkee perusteltuna, että Vaalijalan palveluja ostavilla maakun-

nilla on vaikuttamismahdollisuus palvelujen sisältöihin ja muotoiluun. Vaikuttamis-
mahdollisuuksien toteutus tulee sopia jatkovalmistelussa sen mukaan, mikä on ke-
hitysvammaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoitumistapa tulevassa maa-
kunta- ja sote-uudistuksessa.  

 
 Koulutus on kiinteä osa Vaalijalan tarjoamaa muuta erityispalvelua, minkä vuoksi 

Vaalijalan tulisi jatkaa koulutuspalveluja Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä sote- ja 
maakuntauudistuksen tultua voimaan. Koulutuksen järjestäminen on mahdollista 
toteuttaa kuntayhtymämallilla. Koulutuksen vieminen asuinkuntaan ei ole lapsen 
edun mukaista, jos päivittäisessä käytössä ei ole erityisosaamista ja tarvittavia re-
sursseja.  

 
 Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kiinteistöt siirtyvät Maakuntien tilakeskus 

Oy:n omistukseen sen mukaan, mitä asiasta säädetään tulevassa lainsäädännös-
sä. Mikäli Vaalijala jatkaa koulutusta kuntayhtymämuotoisena Sateenkaaren kou-
lussa, tulisi koulutuspalveluihin liittyvät kiinteistöt jäädä koulutuksen järjestäjän 
omistukseen.  

 
 Vaalijalan kuntayhtymän tulee tuottaa palvelunsa nykyisessä laajuudessa siihen 

saakka, kun sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan. 
 
Puumala 
 
  1 Puumalan kunta ei näe perusteluna, että liikelaitoksen päätöksentekoon 

osallistuisi edustajia muista maakunnista, mikäli Vaalijalasta tulee maakun-
nan liikelaitos. 

 
  2 Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan 

esi-, perus- ja lisä opetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 
nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille sekä psyko-
sosiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei ole ky-
ennyt vastaamaan heidän koulunkäynnin yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvit-
sevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. 
Opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja 
multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyö-
dyntäen. Myös aistikuntoutus on vahvassa roolissa. Opetus toteutetaan yh-
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dessätoista pienryhmässä. Pienryhmäopetuksessa hyödynnetään erityisesti 
vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia.  

   Puumalan kunta katsoo, että Sateenkaaren koulun toiminnan jatkuvuus on 
turvattava sote- ja maakuntauudistuksessa. Koululla on tärkeä alueellinen 
merkitys erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukemisessa ja kasva-
tuksessa. Mikäli perusopetuksen järjestäminen edellyttää kuntayhtymämallia, 
on se syytä selvittää. 

 
  3 Sateenkaaren koulun kiinteistöt ja palvelutoiminnan hallinnointi voisivat jäädä 

Vaalijalan kuntayhtymään. Muu kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat 
siirtyisivät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen.  

   Vaalijalan kuntayhtymän on syytä toistaiseksi välttää toiminnan laajentamista 
Etelä-Savon ulkopuolella ja keskityttävä vain kiinteistöjen välttämättömien 
korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen. 

  4 Sote-uudistuksen aikataulua on päätetty lykätä siten, että uudet maakunnat 
aloittaisivat 1.1.2021, mikäli lait hyväksytään. Vaalijalan kuntayhtymän tulee 
jatkaa nykyisellään 1.1.2021 saakka. Samalla on kuitenkin valmistauduttava 
palveluita kehittämällä siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän keskit-
tyy vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin.  

 
  Kehyssuunnitelmasta yleensä:  
  Kehyssuunnitelman linjaukset ovat oikeansuuntaisia. Kuntayhtymän osaamista ja liik-

kuvia kuntoutuspalveluja on hyvä tuoda etenkin Puumalan kaltaisille paikkakunnille.  
  Vaalijala suunnittelee vuodelle 2019 Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen koko-

naisuudistusta, jonka tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. Palkkape-
rustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa. Toiminta-alueen kuntien 
ja Essoten maksu kyky on huomioitava uusissa palveluissa, henkilöstökuluissa ja 
suoritehintojen kokonaisuudistuksessa. Kustannuskehitys ei saa olla nouseva ja 
henkilöstömäärää ei voi kasvattaa. Avohoito on syytä integroida paikalliseen palve-
lutuotantoon. 

 
Rantasalmi 

 
 1 Rantasalmen kunta ei tässä vaiheessa ota kantaa, tulevan organisaation 

päätöksentekoon. 
 
 2 Rantasalmen kunta näkee myönteisenä sen, että Vaalijalan kuntayhtymä 

jatkaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sa-
teenkaaren koulun ylläpitäjänä. 

 
 3 Rantasalmen kunnan mielestä on tarpeen varautua siihen, että ainakin osa 

Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kunta-
yhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä. 

 
 4 Rantasalmen kunta toivoo, että Vaalijalan järjestäisi poliklinikka-, kuntou-

tus- ja koulutuspalveluita. 
 
 Rantasalmen kunta on edelleenkin valmis keskustelemaan erityisasumisen lisää-

misestä ja monipuolistamisesta. Erityisasumista ja välimuotoista asumista tarvitaan 
ympärivuorokautisen asumisen lisäksi Rantasalmen kunnassa tulevaisuudessakin. 
Etenkin perhehoidon lisääminen on tavoitteena Etelä-Savon alueella. Tärkeänä 
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nähdään, että olemassa olevat palvelukodit voivat tukea ympärillään olevaa kevy-
empää asumista. Asumisen vaihtoehtojen monipuolistaminen vähentää ympärivuo-
rokautisen asumisen tarvetta ja on vaikutusta kustannuskehitykseen tulevaisuu-
dessa. 

 
 Rantasalmen kunta toteaa, että taloussuunnitelman tulisi vuoden 2019 hintojen 

osalta olla hyvissä ajoin kuntien tiedossa. Varsinkin, kun vuodelle 2019 Vaalijalaan 
suunnitellaan Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen kokonaisuudistusta, jonka 
tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. Sekä hinnat, että niiden määräy-
tymisperusteet tulee olla kunnilla tiedossa, jotta ne voidaan huomioida talousarvion 
suunnittelussa. 

 
 Rantasalmen kunta toivoo erityisesti, että Vaalijalassa haetaan aktiivisesti kestäviä 

ja tulevaisuuden turvaavia ratkaisuja 
- Vaalijalan eri palveluiden/toimintojen jalostamiseksi 
- Toimintojen ja työpaikkojen turvaamiseksi. 

Savonlinna 
 
 Kohta 1, Liikelaitoksen päätöksentekoon voivat osallistua vain ne, jotka ovat 

liikelaitoksen omistajia. 
 
 Kohdat 2-4, Lähtökohtana on se, että kuntayhtymä purettaisiin, mikäli maa-

kuntauudistus tulisi. 
Sulkava 
 
  Ei lausuntoa 
 
 
ESSOTE Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
 
 1 Maakunnan tuleva konsernirakenne on vielä keskeneräinen ja hahmottu-

massa. Etelä-Savon maakunnan ylin päätöksenteko tapahtuu valtuustossa ja 
hallituksessa, joiden työskentelyyn osallistuvat ainoastaan maakunnan pää-
töksentekijät. Valtuutetut ovat vaaleilla valittuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä vastaa edellä mainittujen toimielinten päätösten mukaisesti 
järjestämistason toimielin, joka voi olla lautakunta. Tämä toimielin ohjaa, lin-
jaa ja rahoittaa maakunnan liikelaitosten toimintaa. Itä-Suomen maakuntien 
yhteistyösopimuksessa sovitaan ylimaakunnallisten liikelaitosten työnjaosta. 
Tässä yhteydessä sovitaan myös muiden maakuntien edustajien osallistumi-
sesta liikelaitoksen sijaintimaakunnan päätöksentekoon ja hallintoon. Vaalija-
lan kohdalla on tarkasteltava, että onko liikelaitoksen johtokunnan työskente-
lyssä mukana muiden maakuntien päättäjiä ja/tai sote-järjestämisen virkajoh-
toa. Lisäksi on syytä harkita, onko johtokunnalla ylimaakunnallisia asioita var-
ten erillinen jaosto tai neuvottelukunta, joka osallistuu näiden asiakokonai-
suuksien valmisteluun johtokunnalle. 

 
 2 Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu ja opetuspal-

velut ovat osa tutkimus- ja kuntoutusprosessia, joten koulun säilyminen Ne-
nonpellon alueella on tärkeää. Koulun jatkuvuuden turvaamiseksi voisi selvit-
tää koulun siirtymistä esimerkiksi osaksi Pieksämäen kaupungin sivistyksen 
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lautakunnan ja toimialan palveluiksi. Muiden kuntien sivistyslautakunnat 
hankkivat kyseiset palvelut Pieksämäen kaupungilta. 

 
 3 Vaikka maakuntauudistuksen voimaantulon ja toimeenpanon aikataulu on 

siirtynyt kahdesti ja lainsäädäntö on edelleen eduskunnan käsittelyssä, Vaali-
jalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon mahdollinen siirtymä 
osaksi maakunnan palvelutuotantoa. Mikäli maakunta syntyy, lähtökohtana 
on, että sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirin kiinteistöt siirtyvät Maakuntien 
Tilakeskus Oy:n hallinnoitavaksi ja omistukseen. Kyseinen yhtiö käyttää 
vuokrausperusteiden laskennassa nykyisistä, kuntayhtymien yleisesti käyt-
tämistä malleista poikkeavaa laskentatapaa. Kiinteistökustannukset nousevat 
näiden muutosten perusteella olennaisesti ja investointien suunnitellussa ja 
toteuttamisessa on otettava huomioon nousevien kustannusten mahdolli-
suus. 

  Kun maakuntien rahoitusasema ei tulevaisuudessa ole vahvistuva, tilojen 
suhteellinen osuus kustannuksista tulee olevaan korkealla tasolla. Korkeat 
huoneisto- ja kiinteistömenot heikentävät osaltaan maakunnan palvelutoi-
minnan rahoitusta. Mahdollisessa maakuntauudistuksessa on vielä myös 
epäselvää, miten ja mille maakunnalle erityishuoltopiirien omistuksessa ole-
vien toisten maakuntien alueella sijaitsevien tilojen kustannukset kohdenne-
taan.  

  Vaalijalan kuntayhtymän on syytä toistaiseksi välttää toiminnan laajentamista 
kotimaakunnan alueen ulkopuolella ja keskityttävä vain kiinteistöjen välttä-
mättömien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen. 

 
 Vastaukset kysymykseen 4. sekä kehyssuunnitelmaan yleisesti:  
 
  Asiakkaiden palvelujen järjestäminen käytännössä perustuu Etelä-Savon 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän työntekijöiden tekemiin asiakas-
kohtaisiin palvelutarpeen arviointeihin ja palvelusuunnitelmiin. Jatkossa asi-
akkaalle tehdään palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakassuunnitelma. 
Asiakassuunnitelmassa ovat kaikki asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut 
palvelujen tuotantovastuusta riippumatta.   

 
  Asiakkaalla on valinnanmahdollisuus valita sotepalvelun tuottaja, jolloin hän 

voi valita myös maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksikön. Henkilöt, joil-
la on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökoh-
taisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölli-
seen tilanteeseen sopivia palveluja budjetin asettamissa rajoissa.   

  Liikelaitos vastaa tuottamisvastuullaan olevien palvelujen sisältämästä julki-
sen vallan käyttämisestä. Se tarkoittaa, että liikelaitoksen viranhaltijat voivat 
esimerkiksi tehdä asiakkaan asiassa viranomaispäätöksiä. Käytännössä 
luontevinta on, että Vaalijalan palvelutoiminnalla on mahdollisimman kiinteä 
yhteys Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitokseen. 
Erityisesti tätä puoltaa se, että Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa nykyisin kehi-
tysvammaisten palvelujen rinnalla myös muita sote-palveluja, lastensuojelua 
ja mielenterveyskuntoutujien palveluja. Tällöin on tärkeää, että palvelujen 
ydinprosessit ja/tai palveluketjut ovat mahdollisimman saumattomia. Vaihto-
ehto, että Vaalijala olisi jatkossa yksityinen yhtiömuotoinen palvelutuottaja, 
vie mahdollisen yhtiön palvelumarkkinoille. Tämä on vahvaa panostamista 
yhtiön kilpailukykyyn.     
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  On perusteltua, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaa palvelutuotantoaan, kun-

nes sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan. Samanaikaisesti on tarpeen 
kehittää kuntayhtymän palveluita ja valmistautua siihen, että jatkossa Vaalija-
la entistä enemmän keskittyy vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin. 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta Vaalijala voi tuottaa maa-
kunnassa neuropsykiatrisen vaativan laitosmuotoisen kuntoutuksen sekä hoi-
taa asiakkaita, joilla on psykiatrista oireilua, jossa kehitysvamma on merkittä-
vä osatekijä.   

 
  Vammaispalvelujen näkökulmasta Vaalijala tuottaa jatkossakin kehitysvam-

maisten ja autistien erityisosaamista vaativia palveluita. Kaikkien vammais-
palvelujen keskittämistä Vaalijalalle ei voi pitää tarkoituksenmukaisena ete-
nemisenä. Vammaispalveluja ei ole perusteltua eriyttää muista sosiaali- ja 
terveyspalveluista, vaan tärkeää on, että Vaalijalan osaamista tuodaan pe-
ruspalveluihin, joista iso osa on asumis- ja lähipalveluja.  

 
  Kehitysvammaisten erityishuollon lainsäädännön yhdistyminen juuri annetun 

hallituksen esityksen mukaisesti merkitsee, että Nenonpellon yksikköjen pal-
velut ovat nykyistäkin korostuneemmin erityispalveluja ja niiden järjestäminen 
perustuu mahdollisen uuden vammaislainsäädännön rinnalla terveydenhuol-
tolain mukaisiin palveluihin.  

 
  Erikoissairaanhoidon sijoittaminen eri toimipisteisiin pirstaloi palvelukokonai-

suutta. Tavoitteena tulee olla myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon syvenevä integraatio yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa. Ostopalve-
luina erityispalveluita voidaan ostaa palvelutarpeen arviointiin ja palvelu-
suunnitelmaan perustuen määrärahojen puitteissa. On tarkasteltava vaihto-
ehtoa, jossa Vaalijalan palvelut kytkeytyvät osaltaan vahvasti Etelä-Savon 
maakunnan erikoissairaanhoitoon ja erityispalveluihin.  

 
  Kehyssuunnitelman mukaan sote- ja maakuntauudistus tullaan rahoittamaan 

periaatteessa nykyisellä kulutasolla, mutta 3 miljardia euroa tulevia kuluja 
leikkaamalla. Siirtymäkauden aikana maakuntien sote-rahoitus siirtyisi todel-
lisista kustannuksista laskennallisen tarpeen mukaiseen rahoitukseen. Maa-
kuntien rahoituksellinen asema heikkenee vuosien kuluessa. Suunnitelma-
kaudella henkilöstön määrä kasvaa vielä jonkin verran. Nenonpellon yksiköi-
den työntekijämäärä vähentyy, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää 
ammattitaitoisia työntekijöitä.  

 
  Vuodelle 2019 suunnitellaan Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen koko-

naisuudistusta, jonka tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. 
Palkkaperustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa.  

 
  Kuntien ja Essote-kuntayhtymän taloudellinen kantokyky on huomioitava 

uusissa palveluissa, henkilöstökuluissa ja suoritehintojen kokonaisuudistuk-
sessa. Kustannuskehitys ei saa olla nouseva. Henkilöstömäärää ei voi kas-
vattaa, vaan rahoituksen vähenemiseen pitäisi varautua jo aiemmin. Avopal-
velut on syytä vahvasti integroida perus- ja lähipalvelutuotantoon.  
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  Essotella tulee olla tieto asiakkaan kokonaiskustannuksista etukäteen, jotta 
niihin pystytään varautumaan. Kuntoutusjaksot perustuvat aina palvelu- ja 
asiakassuunnitelmaan.  Kuntoutuksen pienyksiköiden perustamisen riskinä 
on kuntouksen ja asumisen rajan hämärtyminen ja samalla kustannusten en-
nakoitavuuden vaikeutuminen. Kustannuskehityksen tulee vastata yleistä so-
siaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä. 

 
SOSTERI Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
  Vaalijalan kuntayhtymän päätavoitteet sote- ja maakuntauudistuksessa tyydyttävät 

sairaanhoitopiiriä. Vaalijalan rooli toimia erityisosaamista vaativien kuntoutuspalve-
lujen tuottajana maakunnallisena liikelaitoksena takaa laadukkaat vammaispalvelut 
Itä-Suomen maakunnille ja muillekin ulkopuolisille käyttäjille. Itä-Savon sairaanhoi-
topiiri ei ole Vaalijalan jäsenkunta, joten sairaanhoitopiiri ei voi jäsenkunnan omi-
naisuudessa vastata Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilleen esittämiin kysymyk-
siin koskien Vaalijalan tavoitteita sote- ja maakuntauudistuksessa.  

 
  Itä-Savon sairaanhoitopiiri on järjestänyt kehitysvammaisten erityishuollon palvelut 

Enonkosken kunnalle 1.7.2016 lukien ja Savonlinnan kaupungille 1.1.2017 lukien. 
Molempien kuntien osalta Itä-Savon sairaanhoitopiirillä on järjestämisvastuu kaikis-
ta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.  

 
  Sairaanhoitopiiri tuottaa omana toimintana kehitysvammasosiaalityön palveluja, 

perhehoitoa ja ylläpitää 15-paikkaista kehitysvammaisten tehostetun asumispalve-
lun yksikköä. Suurin osa asumispalveluista sekä päivä- ja työtoiminnasta hankitaan 
ostopalveluina. Vaalijalan kuntayhtymältä sairaanhoitopiiri hankkii laitoskuntoutus-
palveluita, kehitysvammapoliklinikan palveluita sekä asumispalveluita Laavunrin-
teen asumisyksiköstä ja Harjun palvelutalolta. Sote-uudistus toteutunee aikaisin-
taan vuoden 2021 alusta, joten vuoden 2019 aikana sairaanhoitopiiri käyttää Vaali-
jalan palveluita samalla volyymillä kuin vuonna 2018. Laitoskuntoutusjaksoja Vaali-
jalan kuntoutuskeskuksessa järjestetään asiakkaiden tarpeen mukaan. Laitosasu-
mista pyritään vähentämään asiakkaiden valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. 

   Myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelta on Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa 
pitkäaikaisasukkaita, joiden jatkoasumisen järjestäminen tulee ajankohtaiseksi 
vuoden 2019 aikana. Selvitystyö toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, heidän 
omaistensa tai laillisten edustajiensa sekä Vaalijalan kanssa. 

 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
 
  1 Maakunnan tuleva konsernirakenne on vielä keskeneräinen ja hahmottu-

massa. Maakuntaliitto ei kuitenkaan näe tarpeellisena, että Vaalijalan asiois-
ta vastaavan liikelaitoksen päätöksentekoon osallistuisi edustajia muista 
maakunnista Vaalijalan ollessa osa Etelä-Savon maakuntaa. 

 
  2 Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu ja opetuspal-

velut ovat osa tutkimus- ja kuntoutusprosessia. Etelä-Savossa asian ratkai-
semista on vielä tarkasteltava konkreettisella tasolla syksyn 2018 ja kevään 
2019 aikana yhteistyössä mm. Pieksämäen kaupungin, Vaalijalan ja maa-
kuntavalmistelun kanssa. 

 



  Lausunnot 12 (28) 
  kehyssuunnitelmasta 2019 - 2021 
 
  31.10.2018 Liite 2 

 
 
 

 
 

  3 Vaikka maakuntauudistus on toistaiseksi lykkääntynyt, on Vaalijalan kiinteis-
töinvestoinneissa otettava huomioon mahdollinen siirtymä osaksi maakunnan 
palvelutuotantoa. Mikäli maakunta syntyy, nykytiedon perusteella erityishuol-
topiirin kiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:n omistukseen. Kysei-
nen yhtiö käyttää vuokrausperusteiden laskennassa nykyisistä, kuntayhty-
mien yleisesti käyttämistä, malleista poikkeavaa laskentatapaa. Kiinteistökus-
tannukset nousevat näiden muutosten perusteella olennaisesti ja investoin-
tien suunnitellussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon nousevien kus-
tannusten mahdollisuus. Kun maakuntien rahoitusasema ei tulevaisuudessa 
ole vahvistuva, tilojen suhteellinen osuus kustannuksista on muodostumassa 
kestämättömälle tasolle. Maakuntauudistuksessa on vielä myös epäselvää, 
miten ja mille maakunnalle erityishuoltopiirien omistuksessa olevien toisten 
maakuntien alueella sijaitsevien tilojen kustannukset kohdennetaan. 

 
  4 Maakuntaliitto toivoo, että Vaalijalan erityisosaamista kehitetään ja käytetään 

laajasti myös tilanteessa, että maakuntauudistus ei suunnitellussa aikatau-
lussa toteudu. Huomioitavaa on kuntien ja kuntayhtymien maksukyky. 

 
 
 
POHJOIS-SAVON MAAKUNTA 
 
Iisalmi 
 
  1 Iisalmen kaupunki katsoo, että tulevan liikelaitoksen päätöksentekojärjestel-

mä on suunniteltava siten, että liikelaitoksen toimintaedellytykset säilyvät hy-
vinä. Oikeus osallistua liikelaitoksen päätöksentekoon tulisi olla niillä tahoilla, 
joilla on intressi toiminnan kehittämiseen ja jotka käyttävät ensisijaisesti liike-
laitoksen palveluja. 

 
  2 Iisalmen kaupunki suostuu siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimin-

taansa Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä. 
 
  3 Iisalmen kaupunki katsoo, että Vaalijalan tulee varautua vaihtoehtoon, jossa 

kiinteistöomaisuus jätetään kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiin-
teistö- ja koulutuskuntayhtymänä. 

 
  4 Iisalmen kaupunki yhtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon, ks. s. 22. 
 
Kaavi 
 

1 Liikelaitoksessa tulee olla edustus palvelujenkäytön suhteessa niistä maa-
kunnista, jotka käyttävät palveluja. 
 

  2 Kyllä. 
 
  3 Jos toimintaan liittymätöntä kiinteistöomaisuutta on, se tulee realisoida pi-

kimmiten ja jakaa varat jäsenkunnille. Muutoin varat ja velat tulee siirtää 
Maakuntien tilakeskukselle.   
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  4 Vaalijalan tulee järjestää nykyiset toiminnot kustannustehokkaasti ja laaduk-
kaasti ko. aikajakson ajan. 

 
  Kunnalla ei muutoin ole huomautettavaa kehyssuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021. 
 
Keitele 
 

1 Vaalijalan palvelujen myynnin jakauma on Pohjois-Savossa 42 %, Etelä-
Savossa 38 %, Keski-Suomessa 10 %, Pohjois-Karjalassa 3 % ja muissa 
maakunnissa 7 %. Käytön perusteella olisi tärkeää, että muutkin maakunnat 
voivat osallistua päätöksentekoon siitä huolimatta, että Vaalijala olisi osa Ete-
lä-Savon maakuntaa. 
 

2 Kuntayhtymä voi toimia Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä tois-
taiseksi. 
 

3 Sote-kiinteistöjen tulisi siirtyä Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen. 
 

4  Vaalijalan toiminta voisi jatkua ennallaan ennen sote-uudistuksen alkamista. 
Tänä aikana tulee selvittää miten Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, erityises-
ti Nenonpellon yksiköt, liittyvät yliopistosairaala-maakunnan, Kuopion OT-
keskuksen toimintaan eli lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien 
palveluiden tuottamiseen ja varmistamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
sekä palveluiden yhteistyöaluetasoiseen koordinointiin. 

Kiuruvesi 
 
  1 Kaupunginhallituksen kanta on, että ennen ratkaisujen tekemistä on odotet-

tava, toteutuuko sote - ja maakuntauudistus. Toteutuminen tiedetään kahden 
kuukauden sisällä. Mikäli uudistus toteutuu, kaupunginhallitus katsoo, että tu-
levan Vaalijala liikelaitoksen hallintoon voivat erikseen sovittavalla tavalla 
osallistua myös muiden maakuntien edustajat edellyttäen että maakunnat 
osallistuvat asiakkaina Vaalijalan palvelujen kehittämiseen ja rahoitukseen. 

 
  2 Kaupunginhallituksen mielestä Vaalijala voi jatkaa Nenonpellon Sateenkaa-

ren koulun ylläpitoa koulun erityisluonteen vuoksi. 
 
  3 Kaupunginhallituksen mielestä on syytä varautua siihen, että kunta yhtymä 

jatkaa koulutus- ja kiinteistökuntayhtymänä ja että ainakin se osa kiinteistöis-
tä, jotka ovat edellytyksenä palvelutuotannolle ja jotka Maakunnan tilakeskus 
oy vuokraa, jätetään kuntayhtymään. On huolehdittava siitä, että kiinteistöjä 
ei jää maakuntauudistuksen myötä yksin Vaalijalan ja omistajakuntien vas-
tuulle. 

 
  4 Kaupunginhallitus viittaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon (ks. s. 

22) ja toteaa, että mikäli uudistus ei toteudu, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
toimii palvelujen ostajana kuten tähänkin saakka Ylä-Savon kuntien puolesta.
  

Kuopio 
  
  1 Maakuntauudistuksessa erityishuoltopiirit poistuvat. Pohjois-Savo on valmis-

tautunut maakuntauudistukseen vammaispalvelujen osalta siitä ajatuksesta, 
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että nykyisten kuntien ja kuntayhtymien tuottamista vammaispalveluista kaik-
kia palveluja tuotettaisi markkinaehtoisesti. Kilpailu markkinoilla muuttaisi 
huomattavasti toimintatapoja palvelujen järjestämisessä osin hankintatoimin-
naksi, joten uudistus muuttaisi mahdollisesti myös perinteistä mallia huolehtia 
maakuntien eduksellisuudesta. Pohjois-Savon maakunta toimisi jatkossa jär-
jestäjänä ja hankkisi siten palvelut monitoimijaisesti ja ketterästi. Pohjois-
Savon maakunnan oma kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen tuotanto 
toimisi omana erityisyksikkönä osana maakunnan liikelaitoksen toimintaa. 
Yksityinen palvelutuotanto kohdentuisi myös asiakasseteli- ja henkilökohtai-
sen budjetin tuotantoon. Maakuntauudistuksessa järjestäjän rooli kuitenkin 
muuttuisi kuntayhtymän omistajaohjauksesta palveluiden tilaajaksi. 

   Sosiaali- ja terveysministeriön 6.9.2018 tiedotteen mukaan erityishuoltopiirien 
tiettyihin rajattuihin tehtäviin voidaan tarvita keskitettyjä palveluja. Ministeriön 
mukaan erityishuoltopiirejä selvittäneet selvityshenkilöt esittävät, että Vaalija-
lasta muodostuisi toinen valtakunnallisista keskuksista, joissa on valmius 
mielentilatutkimuksen jälkeiseen hoitoon ja kuntoutukseen määrättyjen kehi-
tysvammaisten henkilöiden palveluiden osalta. Em. erityisen vaativan tason 
hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottaminen edellyttäisi siten Itä-Suomen 
maakuntien välistä yhteistyötä järkevän ja kustannustehokkaan kokonaisuu-
den rakentumiseksi. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen monimuotoistu-
essa voidaan ennakoida, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminta osana Etelä-
Savon maakunnan liikelaitosta ei välttämättä vaatisi yhtä vahvaa maakuntien 
edustuksellisuutta kuin nykyinen toimintamalli kuntayhtymä-pohjaisena. 
Maakuntien edustuksesta päättäminen lienee tässä vaiheessa kuitenkin hie-
man ennenaikaista, koska Etelä-Savon liikelaitoksen toimintamallia ei ole ar-
vioitavana. Edustuksellisuudesta tulisikin sopia myöhemmin yhteisesti neljän 
maakunnan kesken. 

 
  2 Kuopion kaupunki toteaa, että Sateenkaaren koulu voi jatkua Vaalijalan yllä-

pitämänä Pieksämäellä. 
   Kuopion kaupungin tavoitteena on järjestää kehitysvammaisten lasten hoiva-

palvelut mahdollisuuksien mukaan kotikunnassa 1.1.2019 alkaen, jolloin 
Kuopion kaupunki vastaa perusopetuksesta. 

 
  3 Sosiaali- ja terveysministeriön 6.9.2018 antaman tiedotteen mukaan maa-

kunta- ja sote-uudistuksen myötä nykyisten erityishuoltopiirien toiminta lop-
puu ja niiden varat ja velat sekä omaisuus ja kiinteistöt siirtyvät maakunnille. 
Kuopion kaupunki toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on tiedotteessaan 
linjannut asiaa. 

 
  4 Sote-palvelujen järjestämisvastuu on tämänhetkisen tiedon mukaan siirtynyt 

vuoden 2021 alkuun. 
   Kuopion kaupunki on hankkinut Vaalijalasta sekä pitkäaikaisen laitoshoidon, 

lyhytaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen että päivätoiminnan palveluja 
vuosittain noin 5 miljoonan eurolla. Pitkäaikainen laitoshoito on vuoden 2019 
loppuun mennessä lähes lakkautettu, joten palvelujen painopiste on siirtynyt 
asumispalveluihin ja Vaalijalan kuntayhtymästä hankittavien palvelujen mää-
rä vähenee. Tällä hetkellä Vaalijalan kuntayhtymässä on 21 kuopiolaista, 
joista ainoastaan seitsemälle henkilölle ei ole suunniteltua tai soveltuvaa 
asumispaikkaa tiedossa. Lyhytaikaisen laitoshoidon tarpeessa on havaittu ti-
lapäistä kasvua vuonna 2018 mm. vastentahtoisten hoitojaksojen osalta. Ly-



  Lausunnot 15 (28) 
  kehyssuunnitelmasta 2019 - 2021 
 
  31.10.2018 Liite 2 

 
 
 

 
 

hytaikaisen hoidon tarpeen arvioidaan kuitenkin palautuvan lähes edellisen 
vuoden tasolle vuoden 2019 talousarviossa (n. 0,7 M€). Lähivuosina palvelu-
jen tarvetta tunnistetaan olevan tahdonvastaisessa hoidossa ja erityisen vaa-
tivan tilapäisen kuntoutuksen palveluissa. 

   Kuopiossa toimii Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämä ns. Sipulin palvelukoti ja 
Pisakoti Nilsiässä. Vaalijalan kuntayhtymän tuottamalle uudelle asumispalve-
lutuotannolle ei Kuopiossa ole tarvetta. Lisäksi Kuopion kaupunki tuottaa 
pääsääntöisesti omana tuotantona kehitysvammaisten päivä- ja työtoimin-
nan. Kuopiossa toimii myös oma ns. erityisneuvola. Vaalijalan Pohjois-Savon 
Kuopion poliklinikan palvelujen arviointi olisi ajankohtaista, mikäli maakunta-
uudistus etenee. 

   Kuopion kaupunki pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kuntatalouden 
taloudellisiin haasteisiin. Kuntalain mukaan kaupungin taloussuunnitelman on 
oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntatalouden tasapainottamiseksi 
Kuopion kaupungilla on ollut vuodesta 2012 alkaen oma tuottavuusohjelma. 
Palvelualueiden on edellytetty ottavan määrärahojen ja henkilöresurssien 
kohdentamisessa huomioon tuottavuutta lisäävät toimenpiteet erityisesti 
asiakasrajapinnassa. Kuopion kaupungin omaa palvelutuotantoa onkin uu-
distettu kaupungin tuottavuusohjelman mukaisesti, joten kaupungin oman 
toiminnan kustannuskehitys on maltillinen. Vaalijalan kuntayhtymän palvelu-
tuotannon kustannuskehitys on ollut kuntatalouden hallinnan näkökulmasta 
huolestuttava. Esimerkiksi lyhytaikaisen hoidon vuorokausihinta on kuopio-
laiselle jopa 841,95 hoitovuorokautta kohden. Kuntayhtymän palvelujen hin-
noittelu on kuntatalouden tasapainottamisen osalta kestämättömällä tasolla. 
Kaupungin kannalta taloudellisesti kestämättömiä ovat myös tilanteet, joissa 
asumispalveluihin vahvistettuihin hintoihin kuntayhtymä määrittelee yksilö-
kohtaista lisähintaa kesken kuluvan talousarviovuoden. Vaalijalan kuntayh-
tymän suositellaan käynnistävän tulevalla kehyssuunnitelmakaudellaan kun-
tien menojen hillintää vastaavan tuottavuusohjelman kustannuskehityksen 
hillitsemiseksi. 

 
  Kehyssuunnitelmasta yleensä: 
 
  Maakuntauudistukseen valmistautuminen edellyttäisi Vaalijalan kehyssuunnitelman 

valmistautumista mahdolliseen maakuntauudistukseen liittyvään valinnanvapaus-
lakiin. Valinnanvapauslaissa on määritelty palvelut, joihin maakunnan liikelaitoksen 
on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli. Lisäksi valinnanvapauslakiehdotuksen mu-
kaan maakunnan on tarjottava henkilökohtaista budjettia vammaispalvelulain tai 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain osalta. Lain asiakkaan halutes-
saan palvelut tulevat henkilökohtaisen budjetin piiriin, jolloin palvelut monimuotois-
tuvat ja markkinaehtoistuvat. Maakuntauudistuksen ratkettua olisi tärkeää, että 
valmistautuminen tuotantotavan muutokseen näkyisi myös Vaalijalan suunnitel-
missa. Lisäksi kehyssuunnitelmassa tulisi arvioida kriittisesti mahdollisia investoin-
tivarauksia. Vaalijalan investointisuunnitelmassa on varaus lasten ja nuorten kun-
toutusyksiköstä, vaikka samaan aikaan Pohjois-Savon valmistelussa ennakoidaan 
vastaavaa investointitarvetta. Kehyssuunnitelman osalta voidaan todeta, että vaik-
ka Pohjois-Savo käyttää tällä hetkellä 43 %, palveluista, tulisi Vaalijalan kuntayh-
tymän suunnittelussaan huomioida, että palveluiden tuottaminen siirtyy asukkaan 
kotikuntaan tai maakuntaan. Tästä näkökulmasta katsottuna kehyssuunnitelmaan 
kirjattu toteamus, että ”suunnitelmakaudella henkilöstön määrä kasvaa vielä jonkin 
verran”, on huolestuttava ja sitä tulisi kriittisesti arvioida. 
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Lapinlahti 
 

1 Vaalijala on tarjonnut kunnille kehitysvammahuollon erityisosaamista, joten 
toivomme sen pystyvän jatkamaan yli maakuntarajojen. Lapinlahden kunta on 
ostanut Vaalijalan kuntoutus- ja arviointijaksoja vaikeimmin kehitysvammaisil-
le, kaksoisdiagnoosin omaaville ja haastavan käyttäytymisen selvittämiseksi. 
Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikan etuna on ollut tiimityöskentely (lääkäri, 
psykologi ja sosiaalityöntekijä). Pkl:ta on saatu konsultaatioapua ja tarvitta-
essa työntekijät ovat jalkautuneet kentälle, kotiin ja kouluun. Erityisosaamista 
on esim. kehitysvammaisten kommunikaatio- ja seksuaalisuuteen liittyviin 
ongelmiin. 
 

2 Syvästi älyllisesti kehitysvammaisille ja autisteille ei ole ollut tarjolla koulu-
paikkoja muualla kuin Vaalijalassa, joten tarvetta Vaalijalan yksikölle on edel-
leen. Ko. ryhmälle tarvitaan sekä opetusta ja kuntoutusta että niihin liittyvät 
asumispalvelut. Tavoitteena on tukea myös koteja ja avoyksiköitä, mutta hait-
tana nähdään pitkä välimatka kotiseudulle. 
 

3 Vaalijalan koulutus- ja kuntoutustoiminta ei ole kytköksissä kiinteistömassaan, 
joten emme katso kiinteistöomaisuuden säilyttämistä perusteltuna. 
 

4 Em. palveluiden jatkumisen vuosina 2019 - 2020 sekä yhteistyötä ja jalkau-
tumista enenevässä määrin asiakkaan omaan toimintaympäristöön. Vaikka 
kehitysvammalain purkautuminen ohjaa yksikköjen toimintaa pääosin tervey-
denhoitolain mukaisiin palveluihin, myös sosiaalihuoltolain mukaisille palve-
luille on tarvetta. 

 
Leppävirta 
 

1 Leppävirran kunta hyväksyy ylimaakunnallisuuden, jonka toteutus voidaan 
valmistella erikseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 
2 Kun Sote-järjestämisvastuu siirtyy uudistuksessa Etelä-Savon maakunnalle, 

on maakunnan asia päättää erityiskoulun ylläpitäjästä. 
 
3 Suunnitteilla olevan maakunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden ja 

palveluiden kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen nä-
kökulmasta olisi erikoista, että jätettäisiin edelleen olemaan kuntayhtymä, 
jonka tehtävä käytännössä supistuisi kiinteistömassan omistukseen ja hallin-
taan, kun kyseistä tehtävää varten on uudistuksessa nimenomaan tarkoitus 
järjestää oma, siihen erikoistuva Maakuntien tilakeskus Oy. 

 Leppävirran kunta näkee tarkoituksenmukaisena kuntayhtymän hallitun pur-
kamisen taloudellisen ja toiminnallisen loppuselvittelyn kautta maakunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen toteutuessa.   

 
4 Koska maakunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutumisen ajankohta on 

epävarma, toimintaa tulee ylläpitää siihen saakka normaalijärjestyksessä, 
kuitenkin uusien palveluiden käynnistäminen, vastuiden lisääminen ja inves-
toinnit tulee erittäin huolellisesti perustella tässä tilanteessa. 
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Pielavesi 
 
  1 Mikäli Vaalijalan toiminnot jatkuvat Etelä-Savon maakunnan liikelaitoksena 

tulisi ko. liikelaitoksessa olla myös Pohjois-Savon edustus. 
 
  2 Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitovastuuta tulisi tarkastella samoin 

kuin valtion ylläpitämien erityiskoulujen ylläpitovastuista sote- ja maakunta-
uudistuksen jälkeen. 

 
  3 Vaalijalan kuntayhtymän kiinteistöomaisuus ja velat tulee siirtää maakuntien 

tilakeskukselle, eikä perustaa erillistä kiinteistö- ja koulutusyhtymää. 
 
  4 Vaalijalan tulee järjestää ja edelleen kehittää nykyisiä toimintoja kustannus-

tehokkaasti myös vuosina 2019 - 2021. 
 
Rautalampi 
  
  1 On tarpeellista, että tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon osallistuu myös 

Pohjois-Savon maakunta. 
 
 2 Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitovastuu sote- ja maakuntauudistuk-

sen jälkeen tulee ratkaista samoin, kuin valtion erityiskoulujen ylläpito. Rauta-
lammin kunta ei tule osallistumaan koulun ylläpitoon. 

 
 3 Rautalammin kunta ei ole mukana mahdollisessa koulutuskuntayhtymässä, 

mikäli jotkut kunnat sen päättävät perustaa. 
 
 4 Mikäli sote- ja maakuntauudistus ei toteudu vuonna 2020, tulee Vaalijalan 

kuntayhtymän toteuttaa nykyiset palvelut kustannustehokkaasti. 
 

  On erinomaista, että Vaalijala huomioi erityisryhmien tarpeet asumiselle kuten 
esim. Rautalammin Kuutinharjussa. 

 
Rautavaara 
 
  1 Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksenteossa tulee palvelujen alueellisen 

yhdenvertaisuuden turvaamiseksi olla edustus kaikista liikelaitoksen toimi-
alueen maakunnista siitä huolimatta, että liikelaitos tulisi olemaan osa Etelä-
Savon maakuntaa. Perusteluna Vaalijalan palvelujen myynnin jakauma on 
Pohjois-Savossa 42 %, Etelä-Savossa 38 %, Keski-Suomessa 10 %, Poh-
jois-Karjalassa 35 ja muissa maakunnissa 7 %. 

 
  2 Vaalijalan kuntoutuspalveluiden yhteydessä toimiva kehitysvammaisten kou-

lu tulee saattaa sairaalakoulujen mukaisesti sijaintikunnan ylläpitämäksi pe-
ruskouluksi. 

 
  3 Erillistä kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymää ei tule perustaa, vaan Vaalijalan 

kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee siirtää velkoineen Maakunnan Tila-
keskus Oy:lle. 
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  4 Mikäli SoTe-palveluiden järjestämisvastuu ja kehittäminen ei siirry maakun-
nille vielä 1.1.2020, niin Rautavaaran kunta edellyttää Vaali-jalan kuntayhty-
män tuottavan nykyiset palvelut; poislukien em. mahdollinen perusopetus; 
vuosina 2019 - 2021. 

 
  5 Ennen SoTe-uudistuksen alkamista tulee selvittää, miten Vaalijalan osaamis- 

ja tukikeskus, erityisesti Nenonpellon yksiköt liittyvät yliopistosairaala-
maakunnan, Kuopion OT-keskuksen toimintaan eli Lasten, Nuorten ja Per-
heiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen ja varmistamiseen, 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä palveluiden yhteistyöaluetasoiseen 
koordinointiin. 

 
  6 Rautavaaran kunta edellyttää sekä pyörien päällä liikkuvien että mobiilikun-

toutuspalveluiden nykyistä voimakkaampaa kehittämistä ja palvelutarpeen 
arviointien toteuttamista ensisijaisesti asiakkaiden omissa toimintaympäris-
töissä (digitalisaatio). 

 
Siilinjärvi 
 

1 Vaalijala osaamis- ja tukikeskuksena ylläpitää erityisosaamista ylimaakun-
nallisena palvelujen tuottajana ja on tarkoituksenmukaista, että liikelaitok-
sen päätöksenteossa on mukana edustajia muistakin maakunnista kuin 
Etelä-Savosta. 
 

2 Vaalijalan ylläpitämää kehitysvammaisten perusopetusta ei lakiesitysten 
mukaan voi siirtää Maakunnalle. Perusopetus on kuitenkin keskeinen osa 
Vaalijalan toimintaa, jonka vuoksi sen toteuttamiselle on löydettävä ratkai-
su. 
Siilinjärven kunnan näkemyksen mukaan paras ratkaisu olisi se, että lain-
säädännöllä mahdollistettaisiin maakuntien voivan järjestää kehitysvam-
maisten perusopetusta. Tällöin Vaalijalassa hoidossa olevalle lapsel-
le/nuorelle tuottaisi sama toimija niin hoidon kuin opetuksen. Tämä ratkai-
su on eduskunnan päätettävissä. 
Toisena ratkaisuna kehitysvammaisten perusopetuksen järjestämiseen 
voisi olla se, että Vaalijalan jäsenkunnat järjestäisivät Vaalijalassa (tule-
vassa maakunnan liikelaitoksessa) olevien lasten perusopetuksen. Tällöin 
olisi mahdollista Vaalijalan kuntayhtymä lopettaa maakunta- ja sote-
uudistuksen yhteydessä. Tällainen ratkaisu edellyttäisi uudenlaista yhteis-
työtä maakunnan ja kuntien kesken. 
Tällä hetkellä saatavilla olevalla tiedolla Vaalijalan esittämä ratkaisu Vaali-
jalan kuntayhtymän jatkamisesta perusopetuksen tuottajana kehitysvam-
maisille lienee paras käytettävissä olevista ratkaisuista. 
 

3 Vaalijalan kiinteistöomaisuus tulee jakaa käyttötarkoituksen ja palvelun-
tuottajan mukaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä. 

 
4 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisen maakunnille 

siirtyessä eteenpäin Vaalijalan kuntayhtymältä hankittavat palvelut vastaa-
vat nykyisin hankittavia palveluja; poliklinikkapalvelut, kuntoutuspalvelut, 
laitoshoitopalvelut, asumispalvelut sekä Sateenkaaren koulun palvelut. 
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  Vaalijalan kuntayhtymän aktiivinen osallistuminen sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistuksen kärkihankkeisiin 
on tärkeää ja tarpeellista, jotta Vaalijalan kuntayhtymän erityisosaaminen 
ja pitkäaikainen tieto alueen kehitysvammapalveluiden yhteensovittami-
sesta saadaan käyttöön. 

 
  Meneillään on useita lakiuudistuksia, jotka koskevat vammaisia ja tulevat 

vaikuttamaan siihen, miten palveluja tulevaisuudessa myönnetään. Vaalija-
lalla on kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeista ja nykyisistä palveluiden 
järjestämistapojen toimivuudesta hyvä tietämys ja Vaalijalan antama asian-
tuntijuus uudistuksiin tulee hyödyntää. 

 
  Liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittämisessä palvelun nostaminen vah-

vemmin vaihtoehdoksi sopivia palveluja pohdittaessa sekä palvelusisällön 
tunnetuksi tekemiseen tulee kiinnittää huomiota. Liikkuvien kuntoutuspal-
velujen juurruttaminen vaatii vuoropuhelua kuntatyöntekijöiden kanssa, 
jotta palvelun sisältö tunnetaan ja syntyy luottamus palvelu riittävyyteen. 
Kuntoutusjaksoihin kohdistuu monen tyyppisiä odotuksia eri toimijatahoilta 
perheiden odotusten lisäksi. 

 
  Kehitysvammaisuuden erityisosaamisen säilyttäminen, turvaaminen ja yllä-

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

 
  Runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten riittävän tukevien asumis-

palveluiden kehittäminen on tarpeellista, jotta pitkäaikainen laitoshoito voi-
daan välttää. 

 
  Tasapainoisen talouden ylläpitäminen on tärkeää ja suoritehintojen tarkis-

tustarve henkilöstökulujen vuoksi on ymmärrettävä, korotuksien perustei-
den läpinäkyvyys on palvelun ostajan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. 

 
Sonkajärvi 
 

1 Sonkajärven kunta katsoo, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksente-
koon voi osallistua edustajia useasta maakunnasta. 
 

2 Sonkajärven kunta suostuu siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaa toimin-
taansa sote- ja maakuntayhdistyksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren 
koulun ylläpitäjänä toistaiseksi. 
 

3 Sonkajärven kunnan mielestä on tarpeen varautua siihen, että ainakin osa 
Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jää kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä 
jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä. 
 

4 Sonkajärven kunta yhtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon, ks. s. 22. 
 
Suonenjoki 
 
  Ei lausuntoa. 
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Tervo 
   

1 Mikäli Vaalijalan toiminnot jatkuvat Etelä-Savon maakunnan liikelaitoksena 
tulisi ko. liikelaitoksessa olla myös Pohjois-Savon edustus. 

2 Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitovastuuta tulisi tarkastella samoin 
kuin valtion ylläpitämien erityiskoulujen ylläpitovastuita sote- ja maakuntauu-
distuksen jälkeen. 

3 Erillistä kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymää ei tule perustaa, vaan siirtää kiin-
teistöomaisuus ja velat Maakuntien tilakeskukselle. 

 4 Vaalijalan tulee järjestää ja edelleen kehittää nykyisiä toimintoja kustannus-
tehokkaasti vuosina 2019 - 2021. 

 
  Tervon kunnalla ei ole muuta huomautettavaa kehyssuunnitelmasta. 
 
Tuusniemi 
 
 1 Vaalijalan kuntayhtymän palveluja käyttävät useiden maakuntien kuntien 

asukkaat. On tärkeää, että niiden edustajat voivat osallistua tulevan liikelai-
toksen päätöksentekoon. 

 
 2 Kuntayhtymä voi toimia Neonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä tois-

taiseksi. 
 
 3 Vaalijalan kiinteistöomaisuuden tulee siirtyä velkoineen Maakunnan tilakes-

kus Oy:n omistukseen. 
 
 4  Vaalijalan tulee jatkaa palvelujensa järjestämistä laadukkaasti ja kustannus-

tehokkaasti sote-uudistuksen toteutumiseen saakka. 
 
  Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen erityis-

osaamiselle on tarvetta jatkossakin. 
 
Varkaus 
 
  1 Päätöksentekoon osallistuminen yli maakuntarajojen on tarkoituksenmukais-

ta huomioiden palveluiden hankinnan laajuus ja kokonaisuus. 
 
  2 Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa erityiskoulun ylläpitäjästä päättää 

Etelä-Savon maakunta; tässä vaiheessa ei ole mahdollista ottaa kantaa eri-
tyiskoulun ylläpitäjään uudistuksen jälkeen. 

 
  3 Kiinteistöjen omistusta ja hallintaa varten on tarkoitus sote- ja maakuntauu-

distuksessa perustaa Maakuntien tilakeskus Oy. Vaalijalan rooli kiinteistö-
kuntayhtymänä ei näytä perustellulta huomioiden palveluiden järjestämisen 
taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

 
  4 Varkauden kaupungin näkökulmasta tämän hetkinen palveluiden järjestämi-

sen kokonaisuus on se, mitä Vaalijalan kuntayhtymältä toivotaan myös 
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suunnitelmavuosina 2019 - 2021 kuitenkin siten, että palveluiden järjestämi-
sen painopiste on avopalveluissa ja asiakkaan elinympäristöön tuotavissa 
kuntoutuspalveluissa laitosrakenteisuuden keventämiseksi edelleen. 

 
  Muilta osin kehyssuunnitelman osalta yhteenvetona voidaan todeta, että avopalve-

luiden ja liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittäminen tukee asiakkaan selviytymistä 
omalla paikkakunnallaan sekä mahdollistaa asiakasystävällisten ja kustannuste-
hokkaiden palveluiden järjestämisen. Palveluita kehitettäessä on kuitenkin tärkeää, 
että kuntayhtymä tekee yhteistyötä kuntien kanssa, joissa avohuollon ohjaajilla on 
näkemys kehitysvammaisten asiakkaiden palvelu- ja kuntoutustarpeista. Erityisen 
tiivistä yhteistyötä on tehtävä asiakkaan siirtyessä kuntoutusjaksoilta takaisin koti-
paikkakunnalle. 

 
Vesanto 
 
  1 Mikäli Vaalijalan toiminnot jatkuvat Etelä-Savon maakunnan liikelaitoksena 

tulisi ko. liikelaitoksessa olla myös Pohjois-Savon edustus.  
  2 Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitovastuuta tulisi tarkastella samoin 

kuin valtion ylläpitämien erityiskoulujen ylläpitovastuita sote- ja maakuntauu-
distuksen jälkeen. 

 
  3 Erillistä kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymää ei tule perustaa, vaan siirtää kiin-

teistöomaisuus ja velat Maakuntien tilakeskukselle. 
 
  4 Vaalijalan tulee järjestää ja edelleen kehittää nykyisiä toimintoja kustannus-

tehokkaasti vuosina 2019 - 2021. 
 
Vieremä 
 

1 Vieremän kunta katsoo, että tulevan liikelaitoksen päätöksentekojärjestelmä 
on suunniteltava siten, että liikelaitoksen toimintaedellytykset säilyvät hyvinä. 
Oikeus osallistua liikelaitoksen päätöksentekoon tulisi olla niillä tahoilla, joilla 
on intressi toiminnan kehittämiseen ja jotka käyttävät ensisijaisesti liikelaitok-
sen palveluja. 

 
2 Vieremän kunta suostuu siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimin-

taansa Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä. 
 
3 Vieremän kunta katsoo, että Vaalijalan tulee varautua vaihtoehtoon, jossa 

kiinteistöomaisuus jätetään kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiin-
teistö- ja koulutuskuntayhtymänä. 

 
4 Vieremän kunta yhtyy alla olevaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausun-

toon. 
 



  Lausunnot 22 (28) 
  kehyssuunnitelmasta 2019 - 2021 
 
  31.10.2018 Liite 2 

 
 
 

 
 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on järjestämisvastuu kehitysvammahuollon 

palveluista Iisalmen ja Kiuruveden kaupungin sekä Sonkajärven ja Vieremän 
kunnan osalta. 

 
 Selvityspyynnön kohtiin 1-3 kuntayhtymä ei anna lausuntoa, koska kysy-

mykset on kohdistettu Vaalijalan jäsenkunnille. Kuntayhtymän lausunto 
kohdistuu kehyssuunnitelmaan ja kohdan 4 kysymykseen. 

 
 Kuntayhtymän lausunto 
 
 Kehyssuunnitelmassa oleva EHAS-ohjelman tavoite laitoshoidon purkamisesta on 

toteutunut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Pitkäaikaisessa laitoshoitoon 
jäi kaksi asiakasta, koska heidän siirtäminen palveluasumiseen ei ole palvelutar-
peen mukaista. Lisäksi yhden asiakkaan palvelusuunnitelmassa on sovittu, että 
kuntayhtymä ostaa Vaalijalasta palveluasumisen laitoshoidosta siirtyvälle. Tilapäi-
siä kuntoutusjaksoja ostetaan lähinnä neljälle alle 18-vuotiaille asiakkaalle. Kun-
toutusjaksojen määrä ei tule kasvamaan kehyssuunnitelman aikana. Tavoitteena 
on edelleen vahvistaa kuntoutuspalvelujen tuottamista seudullisena palveluna. 

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

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

 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ostaa edelleen Vaalijalan kuntayhtymältä noin 

45 lapselle poliklinikkapalveluita Kuopion yksiköstä sekä autismikuntoutusoh-
jausta liikkuvana palveluna viidelle lapselle. Nämä palvelut hankitaan Vaalija-
lasta ainakin vuoden 2019 loppuun. Vuoden 2020 alusta näiden palvelujen jär-
jestämistapa on määrittelemättä. 

 
 Kehyssuunnitelmassa käy esille meneillään oleva lainsäädäntöuudistus. Vam-

maisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut valmisteilla niiden vai-
kutusta palvelujen sisältöön ja palvelujen järjestämiseen on edelleen vaikea en-
nakoida. Erityisesti maakunnan rooli palvelujen järjestäjänä, valinnanvapauslaki, 
asiakasmaksulaki ja henkilökohtainen budjetti tulevat vaikuttamaan myös vam-
maispalvelujen järjestämistapoihin. 

 
 Asiakasmaksutarkistus on tehty vuonna 2017. Asiakasmaksujen tarkistus tulee 

tehdä kehyssuunnitelman aikana nykyisen lainsäädännön mukaisesti ellei lainsää-
däntöuudistus asiakasmaksuista tule voimaan tuona aikana. 

 Mikäli asiakasmaksulaki uudistuu, tulee asiakasmaksuperusteet yhtenäistää uudis-
tuneen lainsäädännön mukaiseksi. 

 
 Kokonaistavoitteena palvelujen järjestämisessä tulee olla lähialueella tuotettavat 

palvelut, jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tämä edellyttää peruspal-
veluiden vahvistamista ja erityisosaamisen lisäämistä peruspalveluissa. Erityisen 
tärkeää lähi- ja seudulliset palvelut ovat lasten ja nuorten kohdalla perhesiteiden 
ja kasvuympäristön säilyttämiseksi. Tätä palveluverkostoa voivat tukea Vaalijalan 
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kuntayhtymän asiakastyötä tukevat liikkuvat palvelut. Kehitysvammaisten palve-
lut tulee integroida mahdollisimman laajasti olemassa oleviin peruspalveluihin. 

 
 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. 

 
Pohjois-Savon liitto 
 
 Pohjois-Savon maakunnan lausunto perustuu maakunta- ja soteuudistuksen 

valmisteluun. Vaalijalan edustajat ovat mukana myös Pohjois-Savon valmiste-
lussa. Valmistelun yhteydessä on linjattu, että Vaalijalan kuntayhtymän toimin-
nan lakkautuessa kokonaisvastuu toiminnasta siirtyisi Etelä-Savon maakunnalle. 
Pohjois-Savo ostaisi tarvittavat palvelut maakuntien välillä laadittavan sopimuk-
sen mukaisesti, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tarvittavien palveluiden 
määrittelystä ja sopimussisällöstä ei ole vielä aloitettu valmistelua. 

 
 Valtakunnallisessa selvityksessä todetaan, että ”pääpaino palvelujen ja tuen 

järjestämisessä tulee olla hyvin selkeästi siellä missä ihmiset muutenkin jokapäi-
väistä elämäänsä elävät, niissä ympäristöissä ja yhteisöissä, perheitä unohta-
matta. Vaativat erityispalvelut, erityisosaaminen pitääkin ymmärtää pääosin tuki-
rakenteeksi, joka edesauttaa lähi- ja muita palveluja palvelu-tehtävissään”. Selvi-
tyshenkilöt katsovat, että vammaisten ihmisten, kuten muidenkin tulee saada 
tarvitsemansa tuki ja palvelut ensisijassa lähipalveluin, tarvittaessa vahvistetuin 
lähipalveluin. 

 
 Edelleen kansallisessa selvityksessä todetaan, että jokaiselle yhteistoiminta-

alueelle tarvitaan vammaisuuden kysymyksiin keskittyvä osaamis- tai resurssi-
keskus (OT-keskus), joka perustetaan joko maakuntien välisin vapaaehtoisin so-
pimuksin tai valtioneuvoston asetuksen perusteella. OT-keskus: 
• kootaan nykyisistä kuntien ja kuntayhtymien vammais- ja kehitysvam-

mapalvelujen osaajista ja muista voimavaroista kaikista yhteistoiminta-
alueen maakunnista: 

• jolla on tiivis yhteistyö myös muiden toimijain, kuten järjestöjen kanssa; 
• linkittyy työnjaollisesti LAPE-OT keskuksiin esimerkiksi niin, että OT-

keskus vastaa lapsista ja heidän perheidensä vaativista palveluista 
 
 Vaalijalan kehyssuunnitelmassa tulee valmistautua mahdolliseen valinnanva-

pauslakiin. Valinnanvapauslaissa on määritelty palvelut, joihin maakunnan liike-
laitoksen on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli. Lisäksi valinnanvapauslakieh-
dotuksen mukaan maakunnan on tarjottava henkilökohtaista budjettia vammais-
palvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain osalta. Lain mu-
kaan asiakkaan niin halutessaan palvelut tulevat henkilökohtaisen budjetin piiriin, 
jolloin palvelut monimuotoistuvat ja markkinaehtoistuvat. Vaalijalan tulee valmis-
tautua sote- ja maakuntauudistuksessa edellä kuvattuun tuotantotavan muutok-
seen. 

 
 Pohjois-Savon valmistelussa on esitetty, että alueella tarvitaan myös asiakastyö-

hön maakunnallinen erityispalveluyksikkö, joka tulee tekemään vaativien asiakkai-
den moniammatilliset arvioinnit ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja joka konsultoi 
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seudullisia palveluita tarvittaessa jalkautuen asiakkaan toimintaympäristöön. Käy-
tännössä erityispalveluyksikkö muodostuisi Kuopion kaupungin eritysneuvolasta ja 
Vaalijalan pkl:stä Kuopiossa. Erityispalveluyksikkö tulisi olemaan maakunnan oma 
yksikkö, ei Vaalijalan toimintaa. 

 
 Kehyssuunnitelmassa ei näy sähköisten palveluiden/etävastaanottojen ja  

-neuvonnan/ohjauksen kehittäminen ja yleensä konsultoinnin tekeminen verkon 
kautta. Nämä palvelumuodot tulevat olemaan maakunnan kehittämisen painopis-
teitä myös vammaisten palveluissa. 

 
 Lisäksi kehyssuunnitelmassa tulisi arvioida kriittisesti mahdollisia investointi-

varauksia. Vaalijalan investointisuunnitelmassa on varaus lasten ja nuorten kun-
toutusyksiköstä, vaikka samaan aikaan Pohjois-Savon valmistelussa ennakoi-
daan vastaavaa investointitarvetta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa Vaalijalan 
kuntayhtymän kiinteistöomaisuus siirtyy velkoineen Maakunnan Tila-keskus 
Oy:lle ja sitä kautta vuokran määritysperusteiden mukaisesti maakunnan kus-
tannus-vastuulle. 

 
 Etelä-Savon maakunta päättää hallinnollisesta mallista, johon vaikuttavat sekä 

maakunnan talouden ja toiminnan tavoitteet, kyseessä olevien palveluiden valta-
kunnalliset linjaukset sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain uudistus. 
Pohjois-Savon maakunta toteaa, että toiminnan hallinnollisen organisoinnin tulee 
tukea kehitysvammaisten ja vammaispalveluiden integraatiota muihin maakunnan 
sekä yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Nykytilan 
säilyttäminen ei käsittääksemme tue kaikilta osin sote-uudistuksen tavoitteita. 
Etelä-Savon maakunnan hallinnollinen organisointi on vielä kesken. Toteamme, 
että teemme valmisteluyhteistyötä sekä maakuntiemme välillä, että yhteistoimin-
ta-alueella. Organisointimallia käsitellään YTA-alueen valmistelussa. 

 
 Maakunta- ja soteuudistuksen yhteydessä erityishuoltopiirien kuntayhtymät lak-

kaavat. Vaalijalan toiminta jatkuu ennallaan huomioiden toiminnan kehittäminen 
sote-uudistuksen alkamiseen saakka. Valmistelun aikana tulee selvittää miten 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, erityisesti Nenonpellon yksiköt, liittyvät yliopis-
tosairaalamaakunnan, Kuopion OT-keskuksen toimintaan eli lasten, nuorten ja 
perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen ja varmistamiseen, 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä palveluiden yhteistyöaluetasoiseen koordi-
nointiin. 

 
 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA 
 
Hartola 
 
  Ei lausuntoa. 
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KESKI-SUOMEN MAAKUNTA 
 
Hankasalmi 
 
  Vaalijalan toivotaan järjestävän edelleen kuntakumppanuussopimuksen mukaisia 

palveluja, kuten liikkuvia kuntoutuspalveluja, aluepoliklinikkapalvelua, kuntoutuk-
sen asiantuntijapalveluja, lasten ja nuorten kuntoutusta (konsultoiva ja kuntouttava 
perhetyö, neuropsykiatrinen kuntoutus ja valmennus, psykososiaalinen ja psykiat-
rinen kuntoutus, autismikuntoutus, moni- ja aistivammaisten kuntoutus, opetus), 
aikuisten palveluja (osittain samat kuin lasten ja nuorten palveluissa), työyhteisöjen 
tuki- ja konsultaatioita sekä koulutuskeskus Myötätuulen palveluja. 

 
Jämsä 
 
  Sotepalvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen ovat tämän hetkisen tiedon mu-

kaan siirtymässä maakunnille 1.1.2021. Tulevassa maakuntavalmistelussa Jämsän 
kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä Keski-Suomen maakunnan vam-
maisten palveluja Keski-Suomen järjestämissuunnitelman ja Keski-Suomen vam-
maisstrategian mukaisesti.  

  Jämsän kaupungin vammaispalveluissa ei ole tullut toistaiseksi esille tarpeita pal-
velujen ostamiseen Vaalijalan kuntayhtymältä. 

 
Keuruu 
 
  Keuruun perusturvalautakunta toteaa sote-uudistuksen siirtyessä lausuntonaan 

kohdasta 4. seuraavaa:  
  Keuruun kehitysvammapalveluissa on käytetty oman kevaneuvolan palvelujen täy-

dentäjänä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta saatuja Vaalijalan ky:n kehitys-
vammapoliklinikkapalveluja.  

  Keuruu on hankkinut laitospalveluja erityisen vaativissa tilanteissa Vaalijalasta, 
koska Keski-Suomessa näitä palveluja ei ole ollut saatavilla. Myös ns. tutkimus- ja 
arviointijaksoja tarvitaan.  

  Edellä mainittujen palvelujen käyttöä halutaan tarvittaessa jatkaa. Myös henkilös-
tön koulutuspalveluille on tarvetta. 

 
Konnevesi 
 
  Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa soteuudistuksen siirtyessä lau-

suntonaan kohdasta 4. seuraavaa:  
  Konnevesi on käyttänyt kehitysvammapalveluissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

kautta saatavia Vaalijalan kehitysvammapoliklinikan palveluja. Konnevesi on osta-
nut Vaalijalalta lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa erityisen vaativien ja haastavien 
asiakkaiden kohdalla, koska vastaavaa palvelua ei ole Keski-Suomessa saatava-
na. Lisäksi yksi lapsi käy Vaalijalan Sateenkaaren koulua. Liikkuvien/jalkautuvien 
kuntoutuspalvelujen kehittäminen nähdään tärkeänä.  

  Edellä mainittujen palvelujen käyttöä halutaan jatkaa tarvittaessa. 
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Multia 
 

1 Multian kunta ostaa tarvittaessa palveluja Vaalijalan kuntayhtymältä. Multian 
kunnalla on oma kehitysvammaisten yksikkö Omakoti ja tarvittaessa ostam-
me palveluja myös yksityisiltä palvelutuottajilta. 

  Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon olisi hyvä osallistua jokai-
sen maakunnan edustaja. 

 4 Multian kunta on käyttänyt kehitysvammapalveluissa Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin kautta saatavia Vaalijalan kehitysvammapoliklinikan palveluja. Mul-
tian kunta voi käyttää tarvittaessa myös Vaalijalan palveluja erityisen haasta-
vien asiakkaiden kohdalla, näitä ei Keski-Suomen alueella ole muuten saata-
villa.  

  Jalkautuvien ja liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittämistyö nähdään tärkeä-
nä.  

 
 Multian kunta ei ole Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunta, joten kohtiin 2 ja 3 emme 

ota kantaa.  
 
Muurame 
 
 1 Muuramen kunta pitää ensi arvoisen tärkeänä, että hallintomalli järjestetään 

siten, että myös muilla kuin Etelä-Savon maakunnan kunnilla on päätösval-
taa. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti se, miten rahoitusvastuut lopulta muovau-
tuvat mahdollisessa uudessa mallissa. Joka tapauksessa palveluiden järjes-
tämisen näkökulmasta on myös muiden kuin Etelä-Savon maakunnan kunnil-
la tai palveluiden järjestäjille on tarpeellista turvata vaikutusmahdollisuus sii-
hen, miten Vaalijalan palvelut vastaavat kulloinkin olemassa olevaan palvelu 
tarpeeseen.  

 
 2  Muuramen kunta ei näe ongelmallisena, että kuntayhtymä jatkaisi Nenonpel-

lon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä mahdollisen uudistuksen jälkeen. Kun-
tayhtymän on kuitenkin varauduttava siihen, että kunnilla, jotka eivät käytä 
koulun palveluita, voi olla tarve irtautua kuntayhtymän toiminnasta, mikäli se 
hallinnoi jatkossa ainoastaan kiinteistöjä ja koulua ja pääasiallinen toiminta 
siirtyy osaksi maakunnallista toimintaa 

 3 Kolmannen kysymyksen vastaus on vahvasti sidoksissa kysymykseen kaksi, 
koska kuntayhtymän toiminta muuttuu radikaalisti. Selkein vaihtoehto voisi ol-
la se, että kiinteistöjen osalta sovitta-siin valmisteluvaiheessa pitkäaikaisesta 
vuokrasopimuksesta maakuntien tilakeskus Oy:n kanssa tarpeellisten tilojen 
suhteen ja samassa yhteydessä sovittaisiin mahdollisesta myöhemmästä 
menettelystä kiinteistöjen lunastamiseksi kuntayhtymälle, jos se nähdään 
tarpeelliseksi.  

 
 4 Mikäli maakunta- ja sote-uuditus kariutuu tai viivästyy merkittävästi, Muura-

men kunta toivoo, että kehyssuunnitelmakaudella 2019 - 2021 palvelut säily-
vät nykyisenkaltaisina. 
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Wiitaunioni (Pihtipudas ja Viitasaari) 
 
 Wiitaunionin kunnat ovat edellisen kerran antaneet lausunnon Vaalijalan kehys-

suunnitelmaan 2018 - 2020 vuonna 2017, josta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. 
 
 Wiitaunionin kunnista on osallistuttu maakunnalliseen sote-valmisteluun myös 

vammaispalvelun osalta. Maakunnallisten järjestämissuunnitelmaluonnosten kautta 
on suunniteltu vammaispalveluiden järjestämistä maakuntauudistuksen voimaan 
tullessa. Keski-Suomen vammaispalvelustrategiassa on linjattu asiakkaan näkö-
kulmasta vammaispalveluiden rakenteellista jakoa yleisiin- ja erityispalveluihin. So-
siaalihuoltolain kokonaisuudistuksen tuoman sääntelyn mukaan erityispalveluita 
tuotetaan entistä pienemmälle väestönosalle, kun painopiste on kaikille yleislain-
säädännän 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. Kehitysvammaiset 
kuntalaiset ikääntyvät ja uusi asiakassukupolvi on monialaista erityistä tukea tarvit-
sevaa, joiden palvelutarpeeseen voidaan vastata suunnittelemalla yksilöllisiä rat-
kaisuja, kuten tuettua asumista tai kotiin annettavaa palveluasumista. Tulevaisuu-
dessa entistä pienempi määrä tarvitsee tehostettua ympärivuorokautista asumista, 
mutta tarvitsijat ovat puolestaan erityisen haastavia asiakkaita. 

 
 Lausuntopyynnön kohdassa 4 pyydettiin näkemystä siihen, jos sote-palvelut eivät 

siirrykään maakunnan järjestämisvastuulle 1.1.2020. Tällä hetkellä jo on tiedossa, 
että sote-uudistus siirtyy ja arvioitu voimaantulo on 1.1.2021. Edelleen haasteena 
Wiitaunionin vammaispalveluissa on erityisen haastavien asiakkaiden palvelut, joi-
hin ei maakunnan alueella ole aina voitu vastata. Erityisesti kehitysvammainen 
henkilö, jolla on mielenterveyden problematiikkaa, ei saa tarvitsemaansa laaja-
alaista kuntoutusta, koska tarpeeseen vastaavia erityisosaamista omaavia yksiköi-
tä ei ole. Samoin esim. kielellisiä erityisvaikeuksia omaava tai autismin kirjon nuori, 
jolla on mielenterveyden haasteita, päätyy usein ei tarkoituksenmukaiseen palve-
luun sopivien erityispalveluiden puuttuessa maakunnasta. Em. tapauksissa yhteis-
työtä on tehty Vaalijalan kanssa ostamalla kuntoutusjaksoja asiakkaille. Asiakkaan 
näkökulmasta ajatellen on hyvä, että kuntoutuspalvelua on jatkossa mahdollista 
kehittää jalkautuviksi palveluiksi, koska usein toiminnan haasteet ilmenevät juuri 
arkiympäristössä. Vaalijala tuottaa kehitysvammapoliklinikkapalvelut Keski-
Suomen sairaanhoitopiirille ja näitä palveluita Wiitaunionin kuntalaiset tarpeen mu-
kaan edelleen käyttävät niiltä osin, kun palvelua ei ole mahdollista omassa kun-
nassa järjestää. Edelleen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lainsäädännön 
keinoin työllistää myös kuntien hallintoa eri tasoilla mm. itsemääräämisoikeus-
suunnitelmien ja rajoittamistoimenpidepäätösten suhteen. Mikäli äärimmäisessä 
tapauksessa turvaudutaan tahdonvastaiseen erityishuoltoon, tulee erityishuollon 
johtoryhmän toiminnan sujuvuus olemaan avainasemassa niin kauan, kun erityis-
huoltolaki on voimassa. 

 
 Toimintoja kehitettäessä ylipäätään jalkautuvat palvelut, sähköiset palvelut ja digi-

taaliset palvelut tulisi pitää tasaveroisena vaihtoehtona etenkin maaseutukuntien 
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asiakkaiden näkökulmasta, joille etäisyydet maakuntakeskuksiin ovat pitkiä ja väli-
matkat tuovat haasteita, kun puhutaan vaikeavammaisista henkilöistä. 

 
 Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon olisi hyvä olla mahdollista osallis-

tua niistäkin maakunnista, joille Vaalijala tulisi toimintaa tuottamaan. 
 
 Kiinteistö- ja kouluasiaan on haastava ottaa yksiselitteistä kantaa sote-valmistelun 

ollessa vielä näinkin keskeneräisessä vaiheessa. 
 
Äänekoski 
 
  Äänekosken kaupungilla ei ole tarvetta lisätä erityishuollon asumispalveluiden os-

toja tai muita ostoja Vaalijalan kuntayhtymästä, vaan pidämme olemassa olevia 
sopimuksia riittävinä.  

 
  Äänekosken kaupunki ei tee Vaalijalan kuntayhtymän kanssa mitään sellaista uutta 

sopimusta, jonka voimassaoloaika jatkuisi valtakunnallisen sosiaali- ja terveyden-
huollon ja maakuntauudistuksen voimaantuloajan ylitse. Kaupunki katsoo, että pe-
rustettavan uuden Keski-Suomen maakunnan asiana on päättää mahdollisista pal-
veluiden ostoista muilta maakunnilta tai muiden maakuntien alueelle sijoittuvilta 
kuntayhtymiltä ja kunnilta.  

 
  Siinä tapauksessa, että valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakun-

tauudistus ei toteutuisi lainkaan tai se toteutuisi olennaisesti tähänastisista suunni-
telmista poikkeavalla tavalla, katsoo Äänekosken kaupunki, että Keski-Suomen 
kuntien on yhdessä linjattava mahdolliset palveluiden ostot muiden maakuntien 
alueella toimivilta kuntayhtymiltä ja kunnilta. Tällöin ostajana saattaa kyseeseen 
tulla kaupungin sijasta myös jokin muu keskisuomalainen kuntayhtymä tai kunta. 
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