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Kansikuva: Sateenkaaren koulun oppilas Reima viihtyy uusissa opetustiloissa. Apuna opinnoissa on Reiman pitkäaikainen avustaja Mari Paananen. Dumbo Octopus ja  
sankariklaani -näyttelyssä Kulttuuri- 
keskus Poleenissa nähtiin myös Topi  
Leinosen akryylimaalaus Iso tiikeri. 
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Kuntayhtymän johtajan  
katsaus vuoteen 2020

Valtakunnalliset suuntaukset

Valtakunnallisen soteuudistuksen valmistelu kiihtyi vuoden aikana, kesäkuussa sote-
lakipaketti tuli yleiselle lausuntokierrokselle ja 8.12.2020 hallitus antoi eduskunnalle 
sotelakiesityksen. Tulevilla hyvinvointialueilla käynnistettiin mm. tulevaisuuden sote-
keskus ja rakenneuudistus hankkeet valtionapuhankkeina.

Vaalijalan linjaus uudistuksessa on, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus 
ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa samoin 
Vaalijalan palvelutoiminta säilyy maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Se turvaisi asi-
akkaille palvelujen saatavuuden tulevaisuudessa. Organisaatiomalli Vaalijalalle tulisi 
olla hyvinvointialueiden omistama hyvinvointiyhtymä, jolla on myös perusopetuksen 
järjestämislupa. Vaalijala ajaa tavoitteiden toteuttamista yhdessä Eteva kuntayhty-
män ja Kårkulla samkommunin kanssa.

Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisesti toteutui. Jäljelle jäävät laitospalvelut ovat lyhyt- tai 
määräaikaisia kuntouttavia palveluja. Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on 
jatkunut Suomessa vilkkaana ennakoiden tulevia uudistuksia.

Savon erityishuollon kehityksestä

Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla heikentynees-
tä kuntataloudesta huolimatta lukuun ottamatta kevään 2020 pahinta koronaepide-
mia-aikaa. 

Vaalijalan jäsenkunnille suunnattuihin palveluihin koronaepidemia vaikutti ke-
väällä 2020 merkittävällä tavalla. Suurin pudotus tapahtui tekemisen palvelujen 
määrissä ja supistava vaikutus oli tilapäishoidon palveluihin sekä asiantuntijapalvelui-
hin. Henkilöstöä ei kuitenkaan lomautettu vaan siirrettiin muihin yksiköihin. Etätyön 
tekemisen määrä kasvoi myös huomattavasti. Suoja- ja hygieniatuotteista aiheutui 
noin 270000 euron lisäkustannus. Vaalijala ei saanut tukea koronan talousvaikutuksiin 
toisin kuin kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma jatkui. Rautalammilla valmistui Kuutinhar-
jun palvelukodin uudet rakennukset vuonna 2019, joissa on 17 asuntoa. Rautalammin 
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kunta purki vanhat rakennukset sopimuksen mukaisesti vuonna 2020. Varkaudessa 
käynnistyi vuokratiloissa Vattuvuoren palvelukoti, siellä tuotettiin viime vuonna 15 
asiakkaalle tehostettua palveluasumista (autettua) ja 3 asiakkaalle tavallista palvelu-
asumista (ohjattua). Savonlinnassa käynnistyi vuokratiloissa Pääskylahden palvelu-
koti, joka korvasi Laavunrinteen asunnot ja toi myös asuntoja lisää. Kaikki 20 asuntoa 
ovat palveluasumista, yksiöitä ja kaksioita. 

Yhteistyö palvelujen tuottamiseksi kuntien, asiakkaiden ja läheisten kanssa toimi 
hyvin, tosin suoritehintaneuvotteluissa kiristynyt tunnelma jatkui. 

Uutta asumista suunniteltaessa asiakkaan kaikki elämän tarpeet huomioidaan 
päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Kunta tai sotekuntayhtymä on 
palvelujen järjestämisvastuussa pääasiallisesti ja tätä kautta merkittävin vallankäyt-
täjä palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asukas on kuitenkin keskiössä. Vuoden aikana 
suunniteltiin uutta asumista niin Etelä- kuin Pohjois-Savoon.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän ja tukevan toiminnan (tekeminen) tuot-
tamista on kehitetty kohti suurempaa yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Vaalijalassa on 
toiminnassa kolme osarahoitettua hanketta: esr-hanke VAVE (vetovoimaa vammaisa-
lalle), Suunta yhdessä-hanke (sosiaalisen kuntoutuksen mallin kehittäminen) ja stm:n 
Työkykyohjelman Homma haltuun-hanke osatyökykyisten työllistymisen kehittämi-
sessä. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena. Vammaispalvelulaki 
antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä 
päivänä viikossa, mutta tämä ei kaikkien osalta toteutunut.

Asumispalveluissa oli noin 400 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 540 asia-
kasta.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  
on valtakunnallinen toimija

Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä on merkinnyt, että 
Pieksämäen yksiköissä on keskitytty lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaati-
vaan ja erityisen vaativaan kuntoutukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi kesti yli 
10 vuotta ja työtä tehty järjestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. 
Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana keskimäärin 168 (166) asiakasta. Pitkäkestoi-

Alison Lei valmistuu lähi- 
hoitajaksi kesällä 2021. Hän  

kiinnostui vammaisalasta 
työharjoittelun aikana  

Vaalijalassa. VAVE-hankeessa 
tavoitteena on, ettei alalle enää 
eksytä vaan ohjaudutaan kiin-

nostavan työn perässä. 
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sissa palveluissa oli 196 (199) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 169 (208). Kuntoutus-
yksiköiden palveluja käytti 331 (366) asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä oli 1021 
(1268).  Suluissa on vuoden 2019 luvut. Kuntoutuksen asiakasmäärä on edelleen 
vähentynyt ja sen vaativuustaso kasvanut. Jäsenkuntien ulkopuolelle kuntoutuksen 
palvelumyynti Nenonpellon yksiköissä oli noin 50 % kapasiteetista. Kaikkiaan palve-
luja myyntiin 15 maakuntaan. Vaalijala on valtakunnallinen sosiaali- ja terveyden-
huollon erityispalvelujen tuottaja Suomessa. Laaja ostajakunta tukee omistajakuntien 
käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä 
taloudellisia vaikutuksia omistajakuntien alueelle. Taloudellinen vaikutus oli 20,6 M€. 
Vuoden aikana muodostettiin oma kuntoutusyksikkö Maininki, joka aiemmin toimi 
kuntoutusyksikkö Kaislan alaisuudessa.

Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Jokaiselle kuntoutusyksi-
kölle on suunniteltu kuntoutuksen viitekehys, joka koostuu tutkituista tai näyttöön 
perustuvista kuntoutusmenetelmistä. Kuntoutuksen kysyntä on toisinaan ylittänyt 
tarjonnan, jonossa on ollut 10 - 20 asiakasta. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen määrä 
on vähentynyt edelleen, joka ei ole varhaisen vaikuttamisen kannalta hyvä kehitys-
suunta. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulisi tapahtua asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä. Perhekeskeisen työn osuutta on pyritty kasvattamaan 
ja varhaisen vaikuttamisen tärkeyttä on korostettu.

Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpel-
lon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui Uuden Kompassin tilojen peruskorjauksen 

loppuun saattamisella. Seuraava iso hanke on uusi kriisiyksikkö (12 paikkaa), joka 
toteutetaan uudisrakennuksena Nenonpeltoon, siitä tulee Uusi Satama. Hankkeen 
tavoitehintalaskelma on 2,9 M€ (alv 0).

Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 80 oppi-
laalle, joiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Täydentävä koulurakennus valmistui 
syyslukukaudeksi Nenonpeltoon, jonka jälkeen kaikki Nenonpellon perusopetus on 
tapahtunut uusissa tiloissa. Rakennukset on rahoitettu kiinteistöleasingilla.  Ammat-
tiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen opetusta asiakkaille yhteistyössä 
nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö  
on kaiken perusta

Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1402 (1364) työntekijää. Hen-
kilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. 
Vaativimman kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää enemmän henkilöstöresursseja 
kuin aikaisempi laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarvetta on myös eläköi-
tymisestä johtuen. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa heikentynyt. 
Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskouluttamista. Se 
on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta tarjotaan myös 
muiden työnantajien työntekijöille.

Rekrytoinnin pitkäaikaiset haasteet kohdistuivat pysyvän ja osaavan henkilökun-
nan ylläpitämiseen. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalija-
lalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien 
resurssien täydentämiseksi.

Hallinnollinen kehittäminen ja talous

Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifioinnin ylläpitoauditointi vuoden 2020 
aikana suunnitelman mukaisesti ja sertifikaatti uusitaan toukokuussa 2021. Laatutyö-
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Suunta yhdessä -hankkeen 
vertaistuellinen ryhmä vieraili 
Hiidenniemen Farmilla Kan-
gasniemen  Kutemajärvellä. 
Arto ja Jyri tekivät lähempää 
tuttavuutta tilan hevosen 
kanssa. 

tä on tehty järjestelmällisesti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on 
IS0 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä on rakennetu sähköiselle alustalle (VISO) ja 
se kattaa toiminnanohjauksen laajasti. Syksyllä toteutettiin talous- ja henkilöstöhal-
linnon osaulkoistus Monetra Pohjois-Savo Oy:lle ja otettiin asteittain käyttöön uudet 
henkilöstöhallinnon ohjelmat. Laitoskuntoutuksen palveluhinnoittelu uudistettiin 
vuosina 2019-20 selkeämmäksi. 

Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 11,4 % (15,3 %). Kasvun selittävä teki-
jä on valtakunnallinen palvelutoiminta ja asumispalvelujen laajentuminen. Valtakun-
nallisen palvelutoiminnan kokonaismäärä oli 24,3 M€, josta avopalvelujen osuus oli 

3,7 M€. Jäsenkuntien palvelutoiminnan ostot vähenivät -0,6 % (3,9 %).  
Vuoden 2020 tulos on + 7 549 414,54 euroa. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 

7 754 594,25 euroa poistoerokirjausten ja varausten muutoksen jälkeen.  Ylijäämä 
johtuu valtakunnallisesta palvelutoiminnasta. Vuoden 2020 ylijäämää palautetaan 
poikkeuksellisesti jäsenkunnille 2,5 M€ peruspääoman suhteessa. Loput käytetään 
vuosien 2021-22 investointeihin.

Ilkka Fritius
kuntayhtymän johtaja
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Eläinavusteisessa toiminta- 
terapiassa on mukana lapsia ja  

nuoria, jotka pitävät eläimistä ja joita 
eläinten kanssa toimiminen motivoi.  

Pupujen rapsuttelu ja silittäminen  
tallilla on rauhoittavaa puuhaa.
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  
valtakunnalliseksi palvelujentuottajaksi 
Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä on merkinnyt sitä, 
että Pieksämäen yksiköissä on keskitytty määräaikaiseen vaativaan ja erityisen vaati-
vaan kuntoutukseen. 

Kuntoutuksen asiakasmäärä on vakiintuntu vuonna 2020 ja kuntoutuksen vaati-
vuustaso kasvanut edelleen.  

Vaalijala on muodostunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon erityis-
palvelujen tuottajaksi Suomessa. Ostajakunnan laajeneminen tukee omistajakuntien 
käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä 
taloudellisia vaikutuksia omistajakuntien alueelle. Kehitys näyttää jatkuvan samaan 
suuntaan alkuvuodesta 2021. Tahdosta riippumattoman erityishuollon asiakkaiden 
määrä on suurempi kuin koskaan, 30 henkilöä vuodenvaihteessa. Myös lapsia ja nuo-
ria on kuntoutuksessa valtakunnallisesti. 

Nenonpellon yksiköt ja oppilaskodit

Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoden 2019 loppuun mennessä on merkin-
nyt sitä, että Pieksämäen yksiköissä on keskitytty lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräai-
kaiseen vaativan tuen kuntoutukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi on kestänyt 
10 vuotta ja työtä tehty järjestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. 

Nenonpellon yksiköihin on voitu ottaa vähemmän henkilöitä sisään kuin aiempina 
vuosina, koska yksiköt ovat olleet täynnä. 

Lyhytaikaiset kuntoutusjaksot  
ovat vähentyneet v. 2020.

Laitoskuntoutuksesta on poistunut vähemmän henkilöitä kuin neljänä aikaisempa-
na vuotena. Tämä on johtunut ainakin osittain siitä, ettei avopalveluista ole löytynyt 
sopivia palveluita, joihin kuntoutuja olisi voinut palata. Tämä kertoo myös asiakaskun-
nan vaativuudesta. 

Ostajakunnan laajeneminen tukee jäsenkuntien käytettävissä olevien palvelujen 
pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia alueelle. 
Koska ulkokuntahinta on korkeampi kuin jäsenkuntahinta (20%, 10% puitesopimus-
kunnat), tämä vaikuttaa kokonaistulokseen, joka Nenonpellon yksiköiden osalta oli 
lähes 8 miljoonaa ylijäämäinen. 

Euromääräisesti ulkokuntaostot ovat tavoittaneet jäsenkuntaostot vuonna 2020 eli 
jäsenkuntien ostot ovat jopa hiukan vähentyneet. 

Kuntoutuksen kysyntä ylittää tarjonnan, jonossa on ollut 20 - 30 asiakasta, jotka 
odottavat kuntoutuspaikkaa. Vasteaikojen kanssa on aika-ajoin kamppailtu sekä las-



Vuosikertomus 202010

ten ja nuorten että myös aikuisten kuntoutuspalveluissa. Liikkuvien kuntoutuspalve-
lujen määrän toivotaan kasvavan ja auttavan odotusajan aikana annettavin palveluin. 
Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulisi tapahtua asiakkaan omassa 
toimintaympäristössä. Perhekeskeisen työn osuutta on pyritty kasvattamaan ja var-
haisen vaikuttamisen tärkeyttä on korostettu.

Vuoden aikana itsenäistyi aikuisten naisten seitsemänpaikkainen yksikkö Mainin-
ki, jonne rekrytoitiin oma johtaja ja henkilökunta. Maininki kuului aiemmin Kaisla-yk-
sikön alaisuuteen. Uuden lasten ja perheiden kuntoutusyksikön (Uusi Kompassi) suun-
nittelu ja peruskorjaus saatettiin loppuun, hanke lisää lasten kuntoutuksen paikkoja 
kuudella.

Kuntoutuksen rakenne  
ja sisällöt (prosessi)

Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Jokaisella kuntoutusyksiköllä on 
suunniteltu kuntoutuksen viitekehys, toiminnan raamit. Viitekehys koostuu tutkituista 
tai näyttöön perustuvista sisällöllisitä kuntoutusmenetelmistä. Kuntoutuksen sisällöl-
linen kehittäminen on jatkunut. mm. käyttäytymisanalyyttisillä menetelmin, dialek-
tisen käyttäytymisterapian keinoin sekä lapsilla ja nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan 

perustuva DDP-viitekehyksen noudattamisella, voimavaraläh-
töisin ja ratkaisukeskeisin menetelmin sekä mm. vihan 

hallintaan liittyvä ART-menetelmä ovat päivittäises-
sä käytössä. Asiakkaat saavat mediakasvatusta. 

Aikuisten kuntoutuksessa on riskienhallintaan 
liittyviä mittareita otettu paremmin käyttöön, 
mm. START-menetelmä. Kriisitilanteiden hal-
lintaan on käytössä AVEKKI-toimintatapamalli. 
Kriisikuntoutuksen prosessia on mallinnettu. 
Vahvuuksia ja hyvää itsetuntoa korostavan po-

sitiivisen pedagogiikan ja kasvatuksen menetel-
mät on tehty tutuiksi yhteistyössä Sateenkaaren 

erityiskoulun kanssa lasten ja nuorten kuntoutuk-

sessa oppilaskodeissa ja myös nuorten aikuisten yksiköissä. 
RAI-arviointi on käytössä kaikissa Nenonpellon yksiköissä arviointimenetelmänä 

ja RAI-arviointi integroitiin Lifecare-järjestelmään. RAI-arviointi tehdään kuntoutuk-
sen alkaessa, voinnin muuttuessa tai vähintään puolivuosittain sekä kuntoutuksen 
päättyessä. Näin kuntoutuksen eteneminen voidaan todentaa ja huomataan myös 
voinnissa tapahtuvat notkahdukset. 

Päiväaikainen toiminta ja  
peruskoulun jälkeiset opinnot

Tärkeä osuus kuntoutuksessa on mielekäs päiväaikainen toiminta tai koulunkäyn-
ti. Mielekästä ja suunnitelmallista itsemääräämisoikeutta toteuttavaa päiväaikaista 
toimintaa kehitettiin edelleen. Jo aiemmin Vaalijalaan on lanseerattu ”Päiväaikaisen 
toiminnan tiekartta”, jota käyttäen asiakkaat voivat tutustua sekä kuntoutuksen että 
avopalveluiden päiväaikaisen toiminnan tarjontaan ja suunnitella itselleen kuntou-
tusta tukevaa päivätoimintaa. 

Asiakkaille mielekästä eläinavusteista toimintaa on kehitetty monin tavoin ja 
vuoden vaihteessa ns. eläintoiminta muuttui Greencare Nenonpelloksi. Muun muassa 
koira-avusteinen kuntoutus sai oman ohjaajansa vuoden aikana. Greencare sisältää 
sekä eläinavusteisen toiminnan kuten eläinten hoidon ja ajanvieton eläinten parissa, 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja myös kasvien ja puutarhan hoidon aina met-
sän ja vesistön hyödyntämiseen monin tavoin. 

Aistihavaintoihin perustuvaa kuntouttavaa päivätoimintaa sekä aisti- ja rentoutus-
toimintaa annetaan Aistituvassa. Aistitupa on kehittänyt yhdessä Helsingin yliopiston 
kanssa multisensorisen kuntoutuksen viitekehyksen eteenpäin viemistä.

Taidepesula antaa taidepainotteista päiväaikaista toimintaa enemmän yksilölli-
sesti vuonna 2020 johtuen koronatilanteesta. Dumbo Octopus ja sankariklaani -tai-
denäyttely oli parin kuukauden ajan keväällä 2020 avoinna Poleenissa. Mukana oli 
Taidepesulan 15 taiteilijan teoksia. Taidepesulan kansainvälisten verkostojen kautta 
Poleeniin saatiin myös pohjoismaista videotaidetta. Taidenäyttelyä rahoitti Suomen 
Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto. 

Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen asteen opetusta yhteis-
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Kulttuurikeskus Poleenissa on tapana  
kilistää laseja avatun näyttelyn kunniaksi,  
niin tehtiin myös Vaalijalan Taidepesulan  

näyttelyn yhteydessä. 
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työssä nuorten oppilaskotien kanssa. Nenonpellossa toisen asteen opetusta annettiin 
joustavalla Oma polku -koulutuksella yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. 

Vaativan erityisen tuen  
kuntoutuksen tilat 

Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpellon 
yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui pienillä korjauksilla. Hankkeet toteutettiin kas-
sarahoituksella. Uuden Kompassin peruskorjatut tilat valmistuivat vuodenvaihteessa. 
Uusissa tiloissa on 15 pidempiaikaisen psykososiaalisen ja psykiatrisen yksilöllisen 
kuntoutuksen paikkaa kolmessa pienyksikössä, Vilpertissä, Vekkulissa ja Vesselissä. 
Tilat ovat sopivat yhä yksilöllisempään kuntoutukseen eli vain yksi tai kaksi lasta ovat 

samassa olohuoneessa. Myös lapsen kuntoutustiimi on näin pysyvä ja pienempi, mikä 
auttaa lasta kiintymyssuhdeviitekehykseen perustuvassa kuntoutuksessa. 

Lisäksi tiloihin peruskorjattiin Vaalijalan ensimmäinen perhekuntoutuksen yksikkö 
Pesue, kodikas kolmio, jossa aloitetaan perhekuntoutustoiminta keväällä 2021. Vaali-
jalassa on jo useiden vuosienaikana toteutettu sekä perheterapiaa että konsultoivaa 
ja kuntouttavaa perhetyötä koteihin niille perheille, joiden lapset ja nuoret ovat kun-
toutuksen piirissä tai poliklinikan asiakkaita. Nyt perhekuntoutusta voidaan toteuttaa 
näissä Pesueen perhekuntoutuksen tiloissa. 

Seuraava suurempi hanke on uuden kriisiyksikön, Sataman uudisrakennuksen to-
teuttaminen. Suunnittelu alkoi vuonna 2020 ja rakentaminen vuonna 2021, valmista 
suunnitellaan olevan elokuussa 2022. Sataman tiloihin tulee 12 kriisikuntoutuspaik-
kaa, jotka on suunniteltu pienyksiköihin siten, että kriisikuntoutukseen voidaan ottaa 
turvallisesti sekä nais- että miesasiakkaita sekä alle 18-vuotiaalle on yksi erillinen 
kriisikuntoutuspaikka. Sataman suunnitteluun perustettiin työryhmiä, jotka yhteis-
kehittämisen periaattein ovat suunnitelleet tilat ja jatkavat kriisikuntoutuksen mallin 
suunnittelua sekä osaamisen varmistamista ja koulutusohjelman suunnittelua uutta 
kriisiyksikköä silmällä pitäen. 

Osaamisen kehittäminen 

Vaalijalan Nenonpellon yksiköiden kuntoutustoiminta vaatii erityistä laaja-alaista 
osaamista. Osaamista varmistetaan sekä yksikkökohtaisilla täydennyskoulutusoh-
jelmilla että kaikkia yksiköitä tukevalla Myötätuulen täydennyskoulutusohjelmalla, 
joka löytyy koulutuskalenterista. Vuonna 2020 jatkui yhteistyö Itä-Suomen yliopiston 
kanssa ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi” 25 op:n opintokokonaisuudella, 
joka antaa valmiuksia työskennellä lasten ja nuorten oppilaskodeissa. 

Sekä lähihoitaja- että sairaanhoitajaopintoja suoritettiin oppisopimuksella Nenon-
pellon yksiköissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös muita syventäviä opin-
toja sekä esihenkilöopintoja suoritettiin ja näihin työhön liittyviin opintoihin pystyi 
saamaan 5-10 palkallista koulutuspäivää sovitusti. 

Aistituvan aisti- 
huoneessa voidaan  

säädellä mm. tilan valais-
tusta ja käyttää rentoutu-

misessa apuna myös  
ääniä ja musiikkia.
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Covid19 -tilanne vuonna  
2020 Nenonpellossa 

Koronatilanne alkoi maaliskuussa 2020. Silloin sellaiset henkilöt, joiden toimen-
kuvaan sopi etätyö, siirtyivät etätyöhön. Yksiköt pyrkivät toimimaan itsenäisinä 
erillään toisista yksiköistä, jotta mahdollisia altistumisia olisi mahdollisimman vä-
hän. Hoitohenkilöstö siirtyi käyttämään kirurgisia maskeja, joiden saatavuudessa 
oli alkuvaiheessa kova pula. Mahdollisiin eristystilanteisiin varauduttiin. Yksiköissä 
oli vierailukieltoja sekä asiakkaiden lomia toivottiin vähennettävän. Jonkin verran 
intervallikuntoutusjaksoja peruttiiin kevään aikana. Toiminnallisen kuntoutuksen toi-
mintaa pyrittiin järjestämään myös yksikkökohtaisesti, toki toiminta kärsi pandemia-

tilanteesta. Kesää kohti tilanne helpottui, kunnes syksyllä taas tautitilanne Suomessa 
paheni. Nenonpellon yksiköt säästyivät koko vuoden 2020 ajan ilman tartuntoja.

Henkilöstöllä oli aina viikoittain maanantaisin koko vuoden ajan (vain pieni kesä-
tauko) ”korona-info”, jossa tiedotettiin meneillään olevasta tilanteesta sekä suojava-
rusteiden saatavuudesta. Vaalijalan tietokoneohjelmistosta löytyi ns. koronaperho-
nen, jota päivitettiin viikoittain sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen 
mukaisesti. Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 meni hyvin uhkaavasta pandemiatilanteesta 
huolimatta, toiminta jatkui ja kehittyi edelleen. 

Kaiken kaikkiaan Nenonpellon yksiköiden vuosi 2020 oli hyvä, kehittyvä ja toisaal-
ta vaativa henkilöstölle johtuen asiakkaiden vaativan erityisen tuen tarpeen lisäänty-
misestä, tahdosta riippumattoman erityishuollon lisääntymisestä ja haasteista myös 
pandemiatilanteesta johtuen. 

Sateenkaaren koululla on  
yksi luokka Pieksämäen  
keskustassa. Opettaja Satu 
Kollanus pelaa Uunoa yh-
dessä yhdeksäsluokkalaisen 
Jerryn kanssa. 
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Vaalijalan on toivottu edelleen lisäävän erityisen vaativien asumispalvelujen 
tarjontaa. Paljon apua ja tukea tarvitseville henkilöille ei ole tällä hetkellä tarjolla 
riittävästi soveltuvia asumisratkaisuja. Vaalijala on toimijana luotettava ja osaamista 
on kehitetty vahvaksi kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien palve-
lujen tuottajana. Erityisen vaativissa asumispalveluissa tarvitaan asiakkaiden ja työn-
tekijöiden tueksi moniammatillinen asiantuntijajoukko. Vaalijalan liikkuvat asiantun-
tijapalvelut ja oma koulutuskeskus Myötätuuli huolehtivat työntekijöiden osaamisen 
vahvistamisesta ja varmistavat asiakkaille asiantuntevat palvelut.

Vaalijala rakensi viimeisimmän erityisen vaativan tehostetun palvelukodin vuonna 
2018 Jyväskylään. Tämän jälkeen Vaalijalan perustamat palvelukodit on suunnattu 
kevyemmällä tuella selviytyville kehitysvammaisille henkilöille. Vaalijalan osaamis- 
ja tukikeskuksessa on tällä hetkellä lyhytaikaisessa laitoskuntoutuksessa asiakkaita, 
jotka tarvitsevat osaavan ja vahvaa tukea tarjoavan palvelukodin kuntoutuksen jälkei-
seksi asuinpaikakseen. 

Vuoden 2021 alussa Vaalijala on käynnistänyt uuden 
palvelukodin perustamisen suunnittelun Pieksämä-
elle. Tavoitteena on avata uusi Pappilanmäen 
palvelukoti syksyllä 2021 vuokratiloihin. Uu-
den palvelukodin avaamisen myötä laitos-
kuntoutuksen asiakkaille saadaan sopivia 
koteja Etelä-Savoon ja uusia laitoskun-
toutukseen jonottavia asiakkaita voidaan 
ottaa vastaan osaamis- ja tukikeskukseen. 
Erityisen vaativan tehostetun palveluasu-
misen tarpeita on tämän lisäksi Pohjois-
Savon alueella.

Vaalijalan avopalvelujen kysyntä  
on kasvanut vuosi vuodelta
Vaalijalan avopalvelut

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon kunnille kehitysvammaisten avopalveluja, 
asumista, perhehoitoa sekä tekemisen palveluita (työ- ja päivätoimintaa, kuntouttava 
työtoiminta, tuettu työ, työhönvalmennus, työ- ja toimintakyvynarviointipalvelut). 
Avopalvelujen toimintayksiköitä on 16 paikkakunnalla:  asumisyksiköitä 22, toiminta-
keskuksia 8 ja Savoset monipalvelukeskuksia 4 yksikköä. Perhehoitokoteja on 19. 
Vaalijalalla on erilaisissa asumispalveluissa n. 410 asiakasta. Yövalvotun tehostetun 
palveluasumisen lisäksi tarjotaan palveluasumista ilman yövalvontaa sekä tuettua 
asumista. Tuetun asumisen palvelussa ohjaaja jalkautuu asiakkaiden omiin koteihin 
auttamaan arjen asioissa. Tekemisen palveluissa on n. 540 asiakasta.

Erityisen vaativaa tehostettua palvelu- 
asumista tarvitaan edelleen lisätä

Vuodesta 2007 lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksel-
la on valmistunut 229 uutta asuntoa vammaisille ihmisille. Rakentamisohjelmaan on 
kuulunut 15 uuden palvelukodin rakentaminen vuosien 2007 - 2019 aikana. Palvelu-
kotien rakentaminen liittyy valtioneuvoston KEHAS-ohjelman tavoitteeseen lopettaa 
laitosasuminen ja tarjota laitoksessa asuville vammaisille ihmisille koti normaalissa 
asuinyhteisössä. Vaalijalan roolina on usean vuoden ajan ollut lisätä asumismahdol-
lisuuksia vahvaa tukea ja vaativaa kuntoutusta tarvitseville laitoksesta muuttaville 
henkilöille. Pitkäaikaisen laitosasumisen purkaminen ei olisi edennyt ilman avopalve-
luihin suunniteltuja vahvemmin resursoituja palvelukoteja. 
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Perusarki sujui palvelukodissa  
koronasta huolimatta hyvin. Tässä  

Mirka Oksasella on menossa askartelu- 
tuokio Kihmulassa asuvan Aten kanssa.  

Kuva: Mirka Oksanen.
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Vammaisille ihmisille soveltuvia asumis-
ratkaisuja on kehitetty aktiivisesti 

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin ARA:n investointiavustushakemuksia Mäntyharjun 
Mäkirinteen palvelukodin tilojen uudistamiseen ja Siilinjärven Kihmulan palvelukodin 
toiminnan laajentamiseen. Mäntyharjun palvelukodin osalta ARA:n avustuspäätös 

oli myönteinen, ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 syksyllä. 
Mäntyharjulla korvataan vanhoja tiloja uudisrakentamalla 

viisi asuntoa. Siilinjärven palvelukodin laajentamiseen 
ARA ei myöntänyt avustusrahoitusta. Siilinjärven 

palvelutarpeeseen vastaamiseksi suunnittelua 
jatketaan. ARA:lle on jätetty keväällä 2021 avus-
tushakemus Pieksämäen Marian palvelukodin 
muutosremontista. Tarkoituksena on parantaa 
autististen henkilöiden ryhmäkodin turval-
lisuutta laajentamalla yhteisiä tiloja. Koska 

asumispalvelujen kysyntä on kasvanut, remontin 
yhteydessä on tarkoituksena rakentaa kaksi uutta 

asumispaikkaa paljon apua ja tukea tarvitseville autistisille henkilöille. 
Varkaudessa käynnistettiin vuoden 2020 alussa uuden yövalvotun 18-paikkaisen 

palvelukodin toiminta. Asiakkaat pääsivät muuttamaan Vattuvuoren palvelukotiin 
helmikuussa 2020. Tarve uudelle palvelukodille syntyi yksityisen palvelukodin päätet-
tyä toimintansa. Vuokratilat löytyivät Varkauden ydinkeskustan tuntumasta kaksiker-
roksisesta hissillisestä talosta. Kysyntää tehostetusta palveluasumisesta on Varkau-
dessa ollut suunniteltua enemmän. Palvelukodin toimintaa on ollut mahdollista 
laajentaa asuntojen vapautuessa samasta kiinteistöstä. Tällä hetkellä Vattuvuoren pal-
velukodissa asuu 25 henkilöä kahdessa eri rappukäytävässä. Seuraavana kehittämis-
kohteena Varkaudessa on Hongiston palvelukodin tilojen uudistaminen. Palvelukodin 
kiinteistö on vanha eivätkä asunnot täytä tämän päivän tehostetun palveluasumisen 
laatuvaatimuksia. Tavoitteena on löytää korvaavat tilat remontoitavaksi nykyisestä 
Varkauden asuntokannasta tai rakentaa aivan uusi palvelukotirakennus.

Savonlinnassa Laavunrinteen palvelukodin huonokuntoiset rakennukset korvat-
tiin uusilla vuokratiloilla lokakuusta 2020 alkaen. Uudet tilat löytyivät Savonlinnan 
Pääskylahden alueelta esteettömästä kerrostalosta. Asuntoihin asennettiin sprinklerit 
ja tehtiin pientä pintaremonttia. Palvelukodin nimi vaihtui muuton yhteydessä Pääs-
kylahden palvelukodiksi. Palvelukodissa on 20 asuntoa. Palveluasumisen asiakaspaik-
kojen määrä lisääntyi muutoksessa kuudella asunnolla.

Perhehoitajille tarjotaan  
valmennusta ja tukea

Vaalijalassa on tehty työtä perhehoidon kehittämiseksi pitkäaikaisen ja tilapäisen asu-
misen muotona.  Vuonna 2020 Vaalijalan perhehoidossa oli 26 lasta, nuorta ja aikuista 
asiakasta. Asiakkaista 14 oli pitkäaikaisessa ja 12 lyhytaikaisessa perhehoidossa. 
Perhehoitosijoituksia oli 19 kodissa. Perhehoitajien määrä on pysynyt vuosien aikana 
samansuuruisena.

Perhehoitajat toimivat toimeksiantosuhteessa Vaalijalaan. Vaalijala koordinoi ja 
tukee perhehoitajia työssään ja huolehtii perhehoitajien työnohjauksesta, vertais-
tuesta ja osaamisen kehittämisestä. Vaalijala on profiloitunut vaativan perhehoidon 
tuottajaksi erityistä tukea tarvitseville vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitsevil-

Erjan ja Hannun 
 mielestä Vattuvuoren  

palvelukodissa on huisin  
hauskaa asua
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le henkilöille. Tällä hetkellä on paljon kysyntää erityisesti lyhytaikaisel-
le perhehoitopalvelulle.

Perhehoitajien valmennusryhmien lisäksi Vaalijalassa on aloi-
tettu uusien perhehoitajiksi haluavien henkilöiden yksilöllinen 
valmentaminen. Kaikki valmennuksen käyneet perheet eivät 
pysty sitoutumaan pitkäjänteiseen perhehoitotyöhön omassa tai 

asiakkaan kodissa. Tämän vuoksi valmennusta on tarpeen tarjota 
säännöllisesti. Uusia perhehoitajiksi haluavia henkilöitä kartoitetaan 

jatkuvasti ja otetaan heitä mukaan valmennuksiin. 

Mielekäs tekeminen ja työ ovat osa hyvää 
elämää korona-aikanakin

Päivä- ja työtoimintapalvelun lisäksi kuntouttava työtoiminta on merkittävä palvelu-
muoto monipalvelukeskuksissa. Päivätoimintaa järjestävät toimintakeskukset tekevät 
tiivistä yhteistyötä palvelukotien kanssa. Paljon tukea tarvitsevien ja ikääntyvien hen-
kilöiden päiväaikainen toiminta järjestetään lisääntyvässä määrin palvelukodin yhtey-
dessä asumiseen liittyvänä lisäpalveluna. Sipulin, Siekkilän ja Sääksvuoren palvelu-
kotien yhteyteen on perustettu erilliset toimintakeskukset, jotka tarjoavat yksilöllistä, 
jalkautuvaa päivätoimintaa palvelukodeissa asuville ja tarvittaessa myös palvelukodin 
ulkopuolisille asiakkaille. 

Korona-aikana useat asiakkaat ovat jääneet tauolle toimintakeskusten järjestä-
mästä päivä- ja työtoiminnasta. Useat toimintakeskukset on jouduttu korona-aikana 
sulkemaan määräajaksi tartuntariskin vuoksi. Toimintaryhmien kokoa on myös jou-
duttu supistamaan, jotta turvavälit pystytään säilyttämään. Palvelukotien järjes-
tämän päivätoiminnan merkitys on kasvanut asiakkaille korona-aikana. Työnteki-
järesursseja onkin palvelukodeissa vahvistettu, jotta laadukasta toimintaa voidaan 
tarjota. Itsenäisesti tai läheisten luona asuville henkilöille on tarjottu yksilöllistä oh-
jaustoimintaa, jotta kukaan ei poikkeusaikana jäisi palvelujen ulkopuolelle. Kuntout-
tavaa työtoimintaa on tarjottu asiakkaille myös uudenlaisessa muodossa etäpalveluna 
puhelimen, viestipalvelujen ja videoyhteyksien kautta.
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Vaalijalan työelämäpalveluissa  
valmennetaan työurille

Työhönvalmennusta ja tuetun työn palvelua tarjotaan kunnille vammaispalveluna. 
Kunnat hankkivat työhönvalmennuspalveluja vammaispalveluina vähän. Valmen-
nuspalveluja hankitaan asiakkaille kuntien työllisyyspalveluiden tai vaihtoehtoisesti 
ELY-keskusten kautta. Vaalijalassa on toteutettu vuosien 2019 ja 2020 aikana useam-
man vuoden tauon jälkeen Etelä-Savon ELY-keskukselle ja työhallinnolle työhönval-
mennus- sekä työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja. Varkauden kaupungin kanssa 
sovittiin myös uuden WIPU-työllisyyspalvelun tuottamisesta. Asiakkaita näissä työelä-
mäpalveluissa oli vuoden 2020 aikana n. 100 henkilöä. Koronarajoitusten vuoksi pal-
veluja toteutettiin keväällä 2020 pääasiassa etäyhteyksin. Korona-aika on hidastanut 
asiakkaiden ohjautumista palveluihin, koska TE-toimistojen ohjaava henkilöstö on 
myös ollut etätyössä. 

Vuoden 2021 keväällä Vaalijala on hyväksytty Kuopion työllisyyspalvelujen ESR 
Askel-hankkeen kautta tuottamaan työhönvalmennuspalveluja ja TAIKA-valmennusta 
työllistymisessä tukea tarvitseville henkilöille. Vaalijalassa on lisäksi käynnissä työllis-
tymistä ja työuralle pääsyä tukevia kehittämishankkeita, STM:n rahoituksella Homma 
haltuun-hanke ja ESR:n rahoituksella Suunta yhdessä-hanke.

Itsemääräämisoikeuden toteutumista 
tuetaan YKS-menetelmillä

Vaalijalan avopalveluissa halutaan taata asiakkaan yksilöllisen palvelun ja itsemää-
räämisoikeuden toteutuminen. Itsemääräämisoikeuden toteuttamisen keinot ja 
muodot suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asumisen ja tekemisen palveluissa ja 
kirjataan yksilölliseen suunnitelmaan.

IMO-tietoutta on levitetty asiakkaille, työntekijöille ja läheisille yksikkö- ja paikka-
kuntakohtaisesti. Vuoden 2020 aikana on toteutettu avopalvelujen yksiköiden työn-
tekijöille YKS-menetelmävalmennusta. YKS-menetelmät tarkoittavat yksilöllistä elä-
mänsuunnittelua, niiden avulla voidaan tukea asiakkaiden itsemääräämisoikeuden, 

omannäköisten valintojen ja päätösten toteutumista. Levittämistyötä on tarkoitus 
jatkaa pitkäjänteisesti ja kouluttaa omista työntekijöistä lisää osaajia kouluttamistyö-
hön. Pitkäjänteisen työn avulla varmistetaan, että asiakkaiden itsemääräämisoikeu-
den tukemisen keinot säilyvät ja kehittyvät.

Asiakkaat ja läheiset  
kehittämiskumppaneina

Vaalijalan palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja läheisten kanssa. Vaalija-
lan palveluyksiköissä kootaan vuosittain yhtenäinen asiakaspalaute teemakysymysten 
avulla. Yksiköiden yhteisökokouksissa ja asiakasraadeissa käsitellään asiakkaiden an-
tama palaute ja kuullaan asiakkaiden näkemyksiä yhteisiin asioihin. Yksiköt kehittävät 
toimintaansa palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että asiakkaiden suunnittelu- ja 
arviointiosallisuus palveluissa mahdollistuu. Läheisiltä kerätään palaute vuosittain 
palveluyksikön toimintaan liittyen. Palautteesta keskustellaan läheisten kanssa ja 
yksikön toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Vuoden 2020 aikana 
korona esti läheisten yhteiset tapaamiset palveluyksiköissä. Joissakin yksiköissä toteu-
tettiin yhteisiä tapaamisia Teams-yhteyden avulla.
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Savonlinnan  
uudessa Pääsky- 
lahden palvelu- 
kodissa asuva  
Päivi Eronen  
viihtyy omassa  
keittiössä.
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Sateenkaaren koulussa tarjotaan  
opetusta yksilöllisesti yhdessä oppien
Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, pe-
rus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tar-
joaa palveluita oppilaskotien sekä lähikuntien lapsille ja nuorille. Sateenkaaren kou-
luun ohjaudutaan siinä vaiheessa, kun oman lähikunnan koulussa on kokeiltu kaikki 
tukitoimenpiteet, tai oppilas tarvitsee laaja-alaisen kuntoutuksen tueksi erityisope-
tusta. Sateenkaaren koulussa on käynyt koulua viikoittain 75 -80 oppilasta. Koulun 
palvelut on tulleet tunnetuksi lähikunnissa, joka on näkynyt palvelun lisääntyneenä 
kysyntänä. Koulupaikat ovat olleet täynnä koko vuoden ja perusopetukseen on ollut 
jonoa kuluneena vuonna. 

Sateenkaaren koulu tarjoaa kuntien kouluille konsultatiivista ohjausta, jonka ta-
voitteena on mahdollistaa oppilaan koulunkäynti omassa lähikoulussaan. Koulu tekee 
tiivistä yhteistyötä paikkakunnalla sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Merkittävää onkin, että kaikki perusopetuksen päättäneet ovat saavuttaneet aina 
jatko-opetuspaikan.

Koulun uudet tilat saivat jatkoa syksyllä 2020, kun koulurakennuksen toinen osa 
valmistui. Syksyllä 2020 uusiin tiloihin pääsi muuttamaan vaikeimmin kehitysvam-
maiset ja autisminkirjon oppilaat. Tiloissa on huomioitu liikuntavammaisten lasten ja 
nuorten tarpeet. Tilaa on varattu niin terapioihin, basaaliharjoitteisiin, aistiharjoittei-
siin kuin ryhmä- ja yksilöopetukseen. Tilat ovat helposti muunneltavia, esteettömiä ja 
tarvittava teknologia tukee opetusta. Näiden tilojen lisäksi koululla on yksi opetus-
tila Pieksämäen keskustassa Linnan Cafen yläkerrassa. Tämä luokka on tarkoitettu 
niille oppilaille, joilla on taitoja toimia kevyemmällä tuella ja jotka ovat siirtymässä 
lähivuosina jatko-opintoihin tai palaamassa omaan lähikouluunsa. Keskustan sijainti 
mahdollistaa myös joustavasti työharjoittelukokeilut paikallisissa yrityksissä. 

Päämääränä hyvinvointi

Sateenkaaren koulun teoreettinen viitekehys muodostuu positiivisesta ja vahvuuspe-
rustaisesta pedagogiikasta. Sosio-emotionaaliset taidot ja luonteenvahvuudet kuten 
ystävällisyys, myötätunto ja itsesäätelykyky ovat yhteydessä hyvinvointiimme. Ne 
ovat kaikki opetettavia ja opittavia asioita. Niiden avulla oppilaat hallitsevat tuntei-
taan, saavuttavat tavoitteitaan ja kykenevät toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.  
Sateenkaaren koulu käynnisti yhteistyön Positiven kanssa syksyllä 2020. Positiivisen 
CV:n ydinajatus on tuoda näkyviin kaikki oppilaan osaaminen. Positiven avulla oppi-
laiden edistymistä voidaan seurata säännöllisesti ja antaa palautetta sekä yksilö- että  
ryhmätasolla. 

Keskittyminen, kuunteleminen ja rauhoittuminen yhden asian äärelle on oppimi-
sen kannalta tärkeää. Nämä taidot tukevat oppilaan hyvinvointia kouluarjessa. Syksyl-
lä 2020 koulussa pilotoitiin Mindfulnessia koulutuksen käyneen opettajan johdolla. Jo 
muutaman kuukauden jälkeen oli havaittavissa oppilaiden tarkkaavuuden ja keskitty-
miskyvyn kehittymistä sekä oppilaiden kykyä rauhoittua arjessa. 
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Sateenkaaren koulussa  
on opetuskäytössä moni- 

puolisesti erilaisia apu- 
välineitä sekä pieniä, erillisiä 

opetustiloja yksilöllistä  
opetusta varten. 



Vuosikertomus 202022

Homma haltuun-hanke

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Vaalijalan kaksivuotinen Homma haltuun-
hanke on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021. Hanke on osa hallituksen Työ-
kykyohjelmaa ja hankkeessa etsitään ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpide-
kokonaisuuteen. (Hankkeen tavoitteena on lisätä osatyökykyisten henkilöiden työssä 
pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille.) 

Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen 
työhönvalmennusta, osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia, alihankintamallia ja 
avotyötoiminnan uudelleen organisointia, sekä palkkatyömallia Vaalijalassa. (Hank-
keessa toimii projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää (Mikkeli, Varkaus ja 
Pieksämäki).) 

VAVE-hanke

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)- hanke toteutetaan 
Etelä-Savon Ely:n ESR-rahoituksella.  Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimas-
sa Vaalijalan osahankkeessa työskentelee kaksi työntekijää sairaanhoitajamentori ja 
tekninen asiantuntija. Vaalijalan osahankkeessa on käynnissä Digivastaavien koulutus, 
jonka kautta tapahtuu teknologiapilotointeja. Opiskelijan opas on valmistunut.  
Vaalijalan kuntayhtymä ja Seurakuntaopisto kehittävät työvaltaista opiskelun mallia. 
Hankkeessa on kehitetty paikallinen toisen asteen valinnainen vammaisalan tutkin-
nonosa. Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa on alka-
nut Osaamista vammaistyöhön -opinnot (2-30 op). 

Vammaisalan työstä on kerrottu rekrytapahtumissa, somekampanjassa ”Jakami-
sen arvoisia tarinoita” ja  webinaarissa ”Innostava ja luova vammaisala”.

Suunta yhdessä -hanke

Suunta yhdessä -hanke on Etelä-Savon Elyn ESR rahoitteinen ja sijoittuu toimintalin-
jalle 5. Hankkeessa on kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia ja alkuvai-
heen palvelukokonaisuutta Etelä-Savoon (matalan kynnyksen palvelumalli). Hanke 
on toiminut laajasti eri kuntien alueella ja toimivaksi havaitut keinot kuten ryhmätoi-
minta, etäpalvelut sekä jalkautuvat palvelut (tavoite- ja yksilövalmennus) on otettu 
käyttöön. Ryhmätoimintojen pilotointi on ollut vahvaa ja siitä saatu palaute on ollut 
hyvää. Hankkeessa on kehitelty myös positiivisen CV:een malli aikuisille ja malli on 
ollut käytössä ryhmätoiminnoissa sekä jalkautuvissa palveluissa. Asiakasmäärätavoite 
hankkeessa on toteutunut yli tavoitteen ollen 92 asiakasta maaliskuun 2021 lopussa.

Hurraa, nyt luodaan työurraa! -hanke

Hurraa, nyt luodaan työurraa!-hanke on KEVAn työelämänkehittämisrahahanke, joka 
sijoittuu 1.1.2021-30.6.2022 väliselle ajalle. Hankkeessa pyritään tukemaan nuoria, 
alle 30-vuotiaita työntekijöitä tullessaan työskentelemään Vaalijalaan. Tukikeinoja 
ovat mentorointitoiminta, vertaisryhmien järjestäminen uusille työntekijöille, hen-
kilöstön kouluttaminen ikäjohtamisen ymmärtämiseen sekä esimiesten tukeminen 
johtamisessa ja esimiesten vuosikellon mukaisen koulutuksen suunnitteleminen 
teemoittain Myötätuulen koulutuskeskuksessa. Hankkeen tukitoimilla pyritään lisää-
mään organisaation pitovoimaa henkilöstössä sekä vähentämään omalta osaltaan 
sairauspoissaolojen määrää.  

Sopiva– Etelä-Savon henkilö- 
kohtaisen budjetoinnin hanke

Sopiva- Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön rahoittama ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaama hanke, joka 
koostuu kahdesta osasta; alueellisesta kehittämistyöstä yhdeksässä eri hankkeessa 

Hankkeet  
ja projektit
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sekä valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä koko Suomessa. Etelä-Savossa hankkeen 
toteuttajana toimii ESSOTE ja osatoteuttajana Vaalijala. Hanketyö käynnistyi syksyllä 
2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin 
malli, joka vastaa Etelä-Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin sekä jonka vaiku-
tuksia ja kustannusvaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Henkilökohtaisella bud-
jetoinnilla pyritään aitoon vammaisten henkilöiden kuulemiseen ja omannäköisten 
palveluiden rakentamiseen. Tuetun päätöksenteon ja puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikointikeinojen osaaminen ovat keskeisiä vammaisten henkilöiden osalli-
suuden vahvistamisessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vammaiset henkilöt, 
heidän läheisensä sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset.

Titania työvuorosuunnitteluprojekti 

Titania työvuorosuunnitteluprojekti on Vaalijalan kuntayhtymän kaksivuotinen pro-
jekti, joka toteutuu ajalla 1.1.2020-31.12.2021. Projektin tavoitteena on ajantasaiset 
ja oikein suunnitellut työvuorolistat, joissa toteutuu henkilöstön työhyvinvointi ja 
tasapuolinen kohtelu, henkilöstön joustava liikkuminen yksiköiden välillä sekä resurs-
sien tarpeenmukainen käyttö toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla.  

Projektin aikana Vaalijalan kuntayhtymän työvuorosuunnittelu uudistetaan 
sähköiseen, toimintalähtöiseen, yhteisölliseen ja keskitettyyn työvuorosuunnittelu-
malliin, johon kuuluu myös sähköinen työajanseuranta ja arkistointi. Uusi työvuoro-
suunnittelumalli kohdistuu jaksotyöhön.  Henkilöstö koulutetaan Titania järjestelmän 
käyttöön ja työvuorosuunnittelun perusteisiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuo-
den 2022 alussa kuntayhtymässä on käytössä Vaalijan työvuorosuunnittelumalli, joka 
toteutuu yhden tai useamman työvuorosuunnittelijan työpanoksella. 

Heidi Niemi-Kaija   
suuntasi artesaani- 

opintoihin Suunta yhdessä  
-hankkeen avulla. 
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Vaalijalan hallitus 2017-2021: Alarivi vasemmalta käyttöpäällikkö Jorma Räsänen (KESK) Kaavi, osastonhoitaja Maarit Tarvainen (KESK) Tervo, opetusneuvos Veijo Koljonen vpj. (SDP) 
Suonenjoki, yksikönjohtaja Anja Manninen pj. (KESK) Pieksämäki, kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen (hallituksen esittelijä), talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen (hallituksen sihteeri). 
Ylärivi vasemmalta yritysasiamies Paavo Karvinen (SDP) Pieksämäki, YTS maatalousteknikko Miika Soini (KESK) Savonlinna, terveydenhoitoalan opettaja Mervi Eskelinen (PS) Pieksämä-
ki, yrittäjä, psykoterapeutti Sirpa Alho-Törrönen (KOK) Kuopio, tradenomi Henna Pitkänen (VAS) Leppävirta, tukipalvelukoordinaattori Seppo Hujanen (KOK) Mäntyharju, sairaanhoitaja 
Mirja Koski (VIHR) Mikkeli, maatalousyrittäjä Jaakko Leskinen (KESK) Kuopio, ovityöntekijä Markku Häkkinen (SDP) Juva.
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Kuntayhtymän henkilöstö
Henkilöstön määrä ja rakenne

Vakanssien kokonaismäärä v. 2020 oli 1059 (2019/ 889), jotka kaikki olivat kokoaikai-
sia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli 
yhteensä 71 (2019/ 68). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuu-
kausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2020 
oli 43,9 vuotta (v. 2019/ 44 vuotta). Henkilöstöstä noin 60 % työskentelee osaamis- ja 
tukikeskuksessa ja 40 % avopalveluissa. 

Myötätuulen koulutuskeskus

Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin täydennyskoulutusta sekä omalle että 
organisaation ulkopuolisille henkilöille. Suurin käyttäjäryhmä oli kuntoutusyksiköiden 
ja palvelukotien henkilökunta. Myötätuulen koulutuskeskuksen henkilöstö sijoit-
tui organisaatiossa uudelleen; koulutuskeskuksen alle jäivät ainoastaan ensiapu- ja 
yhteisökouluttaja sekä koulutussuunnittelija ja toimistosihteeri. AVEKKI-kouluttajat 
siirtyivät asiantuntijapalvelut -sektorille. 

Myötätuulen koulutusaiheita ovat pätevyyteen liittyvät koulutukset, joiden päi-
vittämistä ohjaavat lait ja asetukset tai työntekijäryhmien osaamisvaje. Eniten kou-
lutusta pidettiin AVEKKI- toimintatapamallista, peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö 
osallistuu säännöllisin väliajoin ylläpitokoulutuksiin ja yksikkökohtaisiin konsultaati-
oihin. Koulutusten muita aihealueita olivat ensiapu, alkusammutus, psykososiaalinen 

Ikätaulukko

Vakanssit 
ammattiryhmittäin

Henkilöstö- 
kustannukset
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Hätäensiapukurssin  
opettaja Anne Janhunen  

opetti Myötätuulessa teoria- 
kurssia huhtikuussa 2020  

etänä Skypen kautta. 



Vuosikertomus 2020 27

kuntoutus, autismi, yhteisöhoito, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä johtaminen. 
Lääkehoitoon liittyvät koulutukset päivitettiin LOVE-verkkokoulutuksena. Myös lääke-
hoitoon liittyviä pistoskoulutuksia (s.c. ja i.m.) järjestettiin. Koronan vuoksi suurin osa 
koulutuksista toteutettiin ainakin osittain etäyhteyden avulla.

Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta autismista, asiakkaiden 
omatoimisuuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta ja henki-
löstöasioista.

Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin 4 kappaletta, joista 
Etelä-Savossa 1 kpl, Pohjois-Savossa 1 kpl ja Keski-Suomessa 2 kpl. Tilauskoulutusten 
aihealueina olivat kommunikaatio, AVEKKI-toimintatapamalli, kehitysvammaisuu-
den kohtaaminen ja kehitysvammaisten toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen 
suunnittelusta fysioterapian näkökulmasta -koulutus sekä kehitysvammaisten ikään-
tyminen -koulutus. Myötätuulessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 40 ulkopuolis-
ta henkilöä.

Tutustu Myötätuulen 
koulutuksiin 

https://vaalijala.fi/koulutuskeskus_myotatuuli
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Tilinpäätös

Tuotot

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen yh-
teismäärä vuonna 2020 oli 75,8 miljoonaa euroa, jossa oli 
kasvua edelliseen vuoteen 7 miljoonaa. Toimintatuotoista 
suurin osa on kunnilta saatavia palvelujen myynti- 
 tuottoja, joita kertyi 68,6 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua 
edellisvuoteen 6,8 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien laskutus 
oli 43,3 miljoonaa, joka oli n. 0,1 miljoonaa edellisvuotta 
vähemmän. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien laskutus 
kasvoi edellisestä vuodesta 7 miljoonaa euroa.

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat 
maksut, joita kertyi 2,7 miljoonaa. Lisäksi kuntayhtymä saa 
vuokratuottoja ja tukia ja avustuksia sekä valtionosuutta 
perusopetuksen järjestämiseen.

Kulut

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 66 miljoonaa 
euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2,9 miljoonaa 
euroa. Valtaosan kuluista muodostavat henkilöstökulut, 
jotka olivat yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Henkilöstöku-
lut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,6 miljoonaa. Tili- 
kauden tulos vuodelta 2020 oli +7 549 414,54. Varausten 
ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli  
7 754 594,25.

Lainaa Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 
17,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 
0,2 miljoonaa euroa. Lainat on otettu kokonaisuudessaan 
palvelukotien rakentamiseen.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa ja 
nettoinvestoinnit 4 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän talous 
-taulukko
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Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma osoittaa, miten tilikauden tulos on muodostunut ja miten tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta  
aiheutuneiden kulujen kattamiseen. 

 Kuntyhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut  
 sisältää ulkoiset tuotot ja kulut

 1000 euroa

         2020      2019
Toimintatuotot         75 798         68 796
Toimintakulut                          - 66 083                          - 63 191

Toimintakate        9715       5605

Rahoitustuotot ja -kulut                  0                  0
Korkotuotot                   0                   0 
Muut rahoitustuotot                          45                 32  
Korkokulut            - 155            - 150
Muut rahoituskulut                                     - 1             -  27

Vuosikate        9604      5460

Poistot ja arvonalennukset                          - 2055         - 2127

Tilikauden tulos       7549       3333

Poistoeron muutos          - 2245           - 356
Varausten muutos                    2450                                            464              

Tilikauden ylijäämä       7755      3441

Tuloslaskelman tunnusluvut 
Toimintatuotot/toimintakulut %          114,7          108,9 

Vuosikate/poistot %           467,4          256,7

Tase-taulukko



Vuosikertomus 202030

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298 

vaalijala@vaalijala.fi

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus   

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto    puh. 015 783 111
Kotisivu: www.vaalijala.fi, s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi  faksi 015 783129

Perusopetus
Sateenkaaren erityiskoulu  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto  050 389 9416

Palvelukodit/-asunnot
Haaparinteen palvelukoti  Kyläkouluntie 1, 50500 Mikkeli  015 335 421
Harjun palvelukoti  Urheilutie 1, 58500 Punkaharju  044 389 9672
Hongiston palvelukoti  Hongistonkatu 3, 78210 Varkaus  050 389 9342
Kahvimyllyn palvelukoti  Peltotie 2, 77600 Suonenjoki  044 389 9673
Kanervan palvelukoti  Asontie 2, 72210 Tervo   044 389 9674
Kihmulan palvelukoti  Kihmulantie 2, 71800 Siilinjärvi  044 389 9676
Koivulan palvelukoti  Tirrolantie 2, 51900 Juva   015 651 615
Kuutinharjun palveluasunnot Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi  017 530 090
Latukadun palveluasunnot Latukatu 14, 78210 Varkaus  050 389 9341
Lukkarin palvelukoti  Ruustinnantie 3, 76130 Pieksämäki  050 389 9440
Marian palvelukoti  Soiseläntie 4, 76150 Pieksämäki  044 389 9772
Muurinkosken palvelukoti       Koskentie 14, 79600 Joroinen  044 389 9723
Mäkirinteen palvelukoti  Kangastie 2, 52700 Mäntyharju  044 389 9681
Oravin palvelukoti  Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli  044 389 9682 
Pihlajarinteen palvelukoti  Savontie 64 D 30, 76150 Pieksämäki  015 614 287
Pisan palvelukoti  Pappilankuja 2, 73300 Nilsiä  044 389 9684 
Puulan palvelukoti  Otto Mannisen tie 90 C, 51200 Kangasniemi 044 389 9685 
Pääskylahden palvelukoti  Kangasvuokontie 4-6 C, 57220 Savonlinna 050 389 9383 
Siekkilän palvelukoti  Lugankatu 16, 50120 Mikkeli  044 389 9640 
Sipulin palvelukoti  Sipulikatu 4, 70820 Kuopio  044 389 9821 
Sääksvuoren palvelukoti  Välitie 2, 40530 Jyväskylä   044 389 9870 
Vattuvuoren palvelukoti  Vattuvuorenkatu 36 B, 78200 Varkaus  050 389 9444

Toimintakeskukset
Koivikko   Vanhankirkontie 11, 73300 Nilsiä 050 389 9465
Länsirinne   Niilontie 7, 76150 Pieksämäki 015 616 820 
Pihlaja   Pihlajakuja 19, 78210 Varkaus 050 389 9481 
Savoset Mäntyharju  Teletie 1, 52700 Mäntyharju 015 685 655 
Savoset Tervo  Lohitie 3, 72210 Tervo  044 389 9686 
Linnan Café    Keskuskatu 20, 76100 Pieksämäki 044 389 9794

Monipalvelukeskukset
Savoset Juva   Teollisuustie 4, 51900 Juva 050 389 9364
Savoset Mikkeli  Teknikontie 1, 50600 Mikkeli 015 737 3100
Savoset Keski-Savo 
- Pieksämäen toimipiste  Hallipussi 8, 76100 Pieksämäki 015 616 501
- Varkauden toimipiste  Käsityökatu 49, 78210 Varkaus 017 555 2097

Poliklinikat
Vaalijalan Etelä-Savon pkl  
  - Mikkelin toimipiste  Porrassalmenkatu 21, 2. krs,  
   50100 Mikkeli   050 389 9344

  - Pieksämäen toimipiste  Nenonpellontie 40, 
   76940 Nenonpelto  015 783 111  

Vaalijalan Pohjois-Savon pkl Leväsentie 2/Kauppapaikka Herman,  
   70700 Kuopio  050 389 9445

Vaalijalan Keski-Suomen pkl Parantolant. 24, rak. 1,  
   40930 Kinkomaa   044 389 9727

VAALIJALAN TOIMIPISTEET
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Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298 

vaalijala@vaalijala.fi

Vaalijalan kuntayhtymään kuuluu 33 jäsenkuntaa:  
Enonkoski, Hartola, Hirvensalmi, Iisalmi, Joroinen, Juva, Kaavi, Kangasniemi, Keitele,  Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Mikkeli, Muurame, Mäntyharju,   

Pertunmaa, Pieksämäki, Pielavesi, Puumala, Rantasalmi, Rautalampi, Rautavaara,  Savonlinna, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Sulkava, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

vaalijala.fi   –   facebook.com/vaalijala   –   vaalijalainsta
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