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Kuntakokous  
 
Aika 16.10.2019 

Paikka Vaalijalan juhlasali 

Läsnä Osallistujalista liitteenä 1 

 
Asiat 
 
Kokouksen avaus 
 
 Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouksen ja toi avauspu-

heenvuorossaan esille kuntien hankalan taloustilanteen. Vaalijalaa hän kuvasi erityi-
sen vaativan kuntoutuksen ja asumisen tarjoajaksi, jolta löytyy myös peruskoulu. Eri-
tyisen vaativaa tukea tarvitsevien henkilöiden palvelut maksavat. Kuntien edustajia on 
kutsuttu koolle keskustelemaan kalliin hoidon tasausjärjestelmästä, joka on käytössä 
myös sairaanhoitopiireissä. Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja toivoi lisäksi kom-
mentteja Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja tulevaisuudesta. 

 
 
1 § Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
 Ehdotettiin puheenjohtajaksi Heikki Konttista Siilinjärveltä. 
 
 Päätös: Valittiin Heikki Konttinen  
 
 
2 § Osallistujien toteaminen 
 
 Osallistujalista kiersi kokouksessa ja etänä olevien kokoushenkilöiden nimenhuuto 

pidettiin sihteerien toimesta. 
 
 
3 § Kokouksen muistion allekirjoittaminen ja jakelu 
 
 Pohjaehdotuksena oli, että kokouksen puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat muis-

tion, muistio jaetaan osallistujille sähköpostilla ja julkaistaan Vaalijalan nettisivuilla. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
4 § Kokouksen sihteerien valinta 
 
 Valittiin kaksi sihteeriä. Tehtävään oli käytettävissä Vaalijalan laatupäällikkö Merja 

Jäppinen ja henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara 
 
 Päätös: Valittiin ehdotetut sihteerien tehtäviin. 
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5 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
 Johtaja Ilkka Jokinen toivoi Savogrow-kuntien alustusta kalliiden palveluiden tasaus-

järjestelmäehdotukseen.  
 
 Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
 
6 § Vaalijalan toiminnan ja kuntien kehyssuunnitelmalausuntojen esittely 
 
 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen esitteli Vaalijalan toimintaa, josta diasarjat liit-

teenä 2.  
 
 Keskustelua:  
 
 Kirsi Solmari, Rautalampi: Kysymykseen onko hyötyä vai haittaa siihen, että täällä 

Itä-Suomessa on tällainen valtakunnallinen toimija? On hyötyä, mutta toiminnan täy-
tyy olla sellaista, ettei synny vajaakäyttöä ja jäsenkunnat joudu maksajaksi.  

 Jorma Kukkonen, Rautalampi: Valtakunnalliset asiakkaat, joilla on myös kriminaali-
taustaa. Eikö rikosseuraamusvirasto osallistu kustannuksiin? 

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Olet oikean asian äärellä. Rikosseuraamusvirasto huolehtii 
niistä, jotka vastaavat teoistaan. Sen sijaan rikoksesta rankaisematta jätetyistä vastaa 
THL ja heidän hoidon- ja kuntoutuksen maksavat kotikunnat. Alun alkaen valtion piti 
kustantaa rikokseen syyllistyneiden kehitysvammaisten hoito- ja kuntoutus. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut. STM:n selvityshenkilöt ehdottavat, että maksajana toimisi jat-
kossa valtio. Seuraavassa sote-uudistuksessa tämä pitäisi huomioida. 

 Jorma Kukkonen, Rautalampi: Tämä on juuri valtakunnallisen vaikuttamisen paikka. 
On tärkeää, että kunnat eivät joudu maksumiehiksi näihin. 

 Ari Sopanen Kaavi: toivoo, että Vaalijala mainostaisi ja tuotteistaisi perhehoitoa ja 
liikkuvia palveluja. Kunnissa on paljon erityisen tuen oppilaita, jopa kolmasosa. Päivä-
kodeissa noin 25 %. 

 Jari Saarinen, Kuopio: Ulkokuntamyynnin tulisi olla harkittua ja tiedostettua, jotta jä-
senkunnille ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Laskelmat ovat aika kevyet, mitä 
tulee kunnille maksamaan. Mihin hintaluokkaan eri asiakkaat asetetaan? Hintaluoki-
tusta pitäisi tehdä avoimesti ja vielä voimakkaammin yhdessä kuntien kanssa. 
Olemme kiitollisia, että Vaalijala yhdessä miettii mitoitusta esim. Sipulin palveluko-
dissa. Hintojen kasvu 10 %-60 % on kestämätön. Kuntoutusmuotoja on moninaisia, 
mutta vaikuttavuutta pitäisi tarkentaa. Kaipaamme tarkkaa talouden suunnittelua. 

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Kiittää puheenvuoroista ja lupaa, että Vaalijalassa tutkitaan 
edelleen mitä tehdään hintakehitykselle. Lähetteet perustuvat yksilöllisiin palvelutar-
peiden arviointiin. Asiakasmäärien mukaan säädetään paikkoja, määrä ja laatu vas-
taa kysyntään, joka vaihtelee. Tällä hetkellä on jonossa 13 asiakasta, joista 9 on jä-
senkuntien ulkopuolisia henkilöitä. Itä-Suomen etu on, että asiakkaat hoidetaan täällä 
eikä lähetetä muualle. Vastaavanlaisia paikkoja on vähän Suomessa. Talous on tär-
keä asia.  Joulukuussa päätetään seuraavan vuoden hinnat. Talouden tasapaino on 
vaikea ensi vuonna, koska hinnoittelu on ollut aiempina vuosina vääristynyt. Kuntien 
talousongelmat ovat myöskin Vaalijalan ongelmia. 

 Kirsi Ruutala, Vaalijala: Sipulin palvelukoti perustetiin siksi, että pystyttiin purka-
maan laitosasumista. Lisäksi sinne muutti kotona asuvia, autistisia henkilöitä. Toi-
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minta on ollut uraauurtavaa. Sipulissa on jouduttu nostamaan hintoja, mitoitusta ja si-
jaisten määrää koska turvallisuus on tärkeää. Kuopion kaupungin kanssa tehdään yh-
teistyötä ja vuoropuhelu on avointa ja se on hyvä. 

 Risto Kortelainen, Essote: Pohjois-Savo maakuntana ja Essote käyttävät eniten 
Vaalijalan palveluita, joten siksi huoli on pakko ilmaista. Tärkeiden erityispalvelujen 
tuottajana Vaalijalan on pidettävä huoli myös omasta taloudesta. On tärkeää, että val-
mistellaan etukäteen ennen sotea, mitkä ovat vaativia erityispalveluja ja mitkä ovat 
palveluja, joita voivat järjestää kunnat itse. Valtakunnallista ohjausta on tulossa, kun 
uutta sote-uudistusta aletaan suunnittelemaan. Miten lähdetään liikkeelle ja miten 
määritellään vaativat erityispalvelut?  

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Organisointi edellisessä sote-uudistuksessa oli, että Vaali-
jala oli kokonaisuudessaan osa Etelä-Savon valmistelua. Se oli toimiva ratkaisu. Seu-
raavassa uudistuksessa on myös otettava huomioon erityisvastuu-alue. Opetus- ja 
kulttuurisektori on kehittänyt erityisopetusta ERVA- pohjalle, Vaalijala on siinä mu-
kana. Seuraava sote-uudistus tulee olemaan erilainen niin rahoituksen kuin organi-
soinninkin näkökulmasta.  

 Jorma Kukkonen, Rautalampi: On tärkeää, että Keski-Suomi otetaan mukaan uu-
teen suunnitteluun, jo ERVA-alueenkin vuoksi. 

 Jari Saarinen, Kuopio: Edellisessä sote-uudistuksessa kipuiltiin, että kuka maksaa 
erityissairaanhoidon. Sen takia on tärkeää, että jatkossa otetaan ERVA-alueet huomi-
oon sekä miten valtio osallistuu kustannuksiin.  

 
 
7 § Aloite kalliiden palvelujen tasausjärjestelmästä Vaalijalassa (Savogrow-kunnat) 
 
 Keskustelua: 
 
 Kirsi Solmari, Rautalampi: Savogrow-kunnissa on noussut seuraavanlainen on-

gelma: Vaalijalasta tulee lasku ennen kuin, kunta on ehtinyt tutustua asiakkaaseen. 
Se syntyy niin, että KYS lähettää Vaalijalaan suoraan asiakkaita. Näin ei voi tehdä. 
Toiseksi halutaan selvittää, olisiko tasausjärjestelmästä hyötyä? Sen ei kuitenkaan 
tulisi ohjata käyttämään liian raskaita palveluja. Asia edellyttäisi lisäselvittelyä. 

 Puheenjohtaja Heikki Konttinen, Siilinjärvi: Mikä on Savogrow? 
 Kirsi Sorvali, Rautalampi: Savon kuntien kehitysyhtiö, jossa mukana ovat Keitele, 

Pielavesi, Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto. Kunnat ovat tiivistäneet yhteistyö-
tään. 

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Hän on selvittänyt asiaa ja lähestynyt KYS:iä. KYS sanoo, 
ettei sairaanhoitopiiri halua osallistua tällaiseen. Kun tällainen järjestelmä on jo ole-
massa, eikö olisi viisasta käyttää jo olemassa olevaa palvelua? Vapaaehtoisesti vi-
ranhaltijat eivät halua tähän lähteä. Jos ei haluta Vaalijalan kustannuksia tähän eri-
tyissairaanhoidon piiriin, niin sitten pitäisi olla joku oma järjestelmä. Tällä hetkellä on 
vaikea kerätä rahaa järjestelmään etukäteen. Vaalijalan vaikeat asiakkaat ovat ns. 
suodattuneita asiakkaita, tasausjärjestelmä toimisi hyvin vain silloin, jos katkaisuraja 
olisi yli 80 000 €. Halutaanko selvittelyä viedä eteenpäin, että tasausjärjestelmä olisi 
sairaanhoitopiirien asia vai vain Vaalijalan asia? 

 Kirsi Solmari, Rautalampi: Onhan se asia kuitenkin selvä, että jos asiakas tulee 
Vaalijalaan Kys:stä psykiatrian ja neuropsykiatrian palveluihin, niin siinä tapauksessa 
KYS:n tasausjärjestelmä toimii?  
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 Ilkka Jokinen, Vaalijala: KYS kirjaa asiakkaan itseltään ulos, kun asiakas saapuu 
Vaalijalaan. Voimme toimia KYS:n alihankkijana, nyt ei toimita. Toimimme Keski-Suo-
men keskussairaalan alihankkijana. Tarvitaan poliittista tahtoa, teknisesti se ei ole 
mahdotonta.. 

 Kirsi Solmari, Rautalampi: Minkälaisella päätöksellä asiakkaat tulevat Vaalijalaan? 
Tällä hetkellä ensimmäinen tieto tulee kuntaan laskun muodossa. Kunnan on tiedet-
tävä ja tehtävä palvelutarpeen arviointi. Palvelua ei voida jatkaa, mikäli lasku ei mene 
KYS:iin. 

 Maarit Rantakurtakko, Vaalijala: KYS laittaa meille lähetteen lasten ja nuorten psy-
kiatrisesta hoidosta, joka tulee meidän johtavalle lääkärille. Johtava lääkäri tietää asi-
asta enemmän, mutta ehti jo lähteä.  

 Rantakurtakko soittaa johtavalle lääkärille. 
 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Tämä ei sinällään ratkaise maksukysymystä, kun KYS kir-

joittaa asiakkaan ulos. Toinen asia on, miksi viesti ei kulje. KYS:in puolesta ei Vaalija-
lasta voida vastata.. Paljon asioita on jo ratkaistu kunnan puolesta. Tähän tarvitaan 
KYS:n vastaus. 

 Ari Sopanen, Kaavi: Lyhyellä googlettamisella tasausjärjestelmä löytyy. Pohjois-Kar-
jalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä tasausjärjestelmä toimii.  

 Risto Kortelainen, Essote: Toivoo, että tämä viedään uuteen Sote-valmisteluun.  
 Anne-Maarit Paunonen, Essote: Essoten kuntien välillä on tasausjärjestelmä käy-

tössä. Ei ole ongelmaton. Jos tehdään uusi tasausjärjestelmä rinnalle, niin Essoten 
näkökulmasta asiakkaat saataisiin vieläkin pidemmän ajan jälkeen tietoon. On tärkeä 
tietää mistä kulut koostuvat. Voiko tapahtua niin, että jonkun kunnan motivaatio pitää 
kevyemmässä kuntoutusvaihtoehdossa voi heikentyä. 

 Jari Saarinen, Kuopio: haluaa tietää, miten Essotessa tämä rahasto on muodostu-
nut? Onko se erillinen vammaispalveluiden osalta vai onko se perusjäsenkuntamak-
sussa? 

 Anne-Maarit Paunonen, Essote: on samassa tasausjärjestelmässä.  
 Jari Saarinen, Kuopio; Tämä onnistuu maakunnallisissa kuntayhtymissä ja joissa 

sosiaali- ja terveydenhuolto on yhdessä. Mikäli näin ei ole, niin täytyy perustaa erilli-
nen rahasto. 

 Maarit Rantakurtakko, Vaalijala: Johtava lääkäri kertoo, että erikoissairaanhoito las-
kuttaa kuntaa. Meidän sosiaalityöntekijät ottavat yhteyttä kuntaan, että asiakas on tul-
lut meille. Prosessi pitäisi selvittää kunnan ja erikoissairaanhoidon osalta.  

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: haluaa tietää, että mikä olisi linja, jota lähdettäisiin seuraa-
maan asian eteenpäin viemiseksi? Vaalijala tarvitsee vetoapua kunnilta. 

 Maria Närhinen, Mikkeli: Kalliin hoidon tasausjärjestelmä on riittävän monimutkai-
nen. Vaalijalan lisäjärjestelmä on haasteellinen.  Mikäli halutaan selvittää, niin Esso-
ten pitäisi olla Mikkelin puolesta mukana asiaa selvittämässä. Miten hoito tasataan, 
kun kaikki Vaalijalan palvelut ovat kalliita? 

 Jari Saarinen, Kuopio: Suhtautuu skeptisesti tasausjärjestelmään Kuopion puolesta. 
Laskut isoja ja käyttö erilaista, suoriteperusteisuus on järkevämpi pohja. 

 Kirsi Solmari, Rautalampi: Savogrowin kunnat eivät ole yhteisymmärryksessä ta-
sausjärjestelmästä. KYS ei voi lähettää suoraan Vaalijalaan ilman, että tiedetään, 
kuka palveluja käyttää. Kyssistä pitää tulla kuntaan pyyntö ja tehdään palvelutarpeen 
arviointi sosiaalipalvelujen kentässä. 

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Kiittää palautteesta ja lupaa, että Vaalijala selvittää asiaa 
yhteistyötahojen kanssa.   

 Maarit Rantakurtakko, Vaalijala: Tämä koskettaa asiakkaista vain osaa Vaalijalan 
asiakkaista. 
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 Lauri Roponen, Leppävirta: Ei enää erillistä tasausjärjestelmää. Ei ensin pidä tulla 
laskua vaan palvelutarpeen arviointi, jonka tekee joku muut, kuin Vaalijala. 

 Maria Närhinen, Mikkeli: Essote tuottaa Mikkelin kaupungin palvelut. Essote on pal-
veluiden järjestä ja Essote tarvittaessa ostaa Vaalijalasta palvelut. Ensin peruspalve-
lut ja sitten tarpeen mukaan ostetaan lisää.  

 Puheenjohtaja Heikki Konttinen, Siilinjärvi: Kuulostaa siltä, että KYS ostaa palve-
luja, eikä kunta tiedä tästä mitään. On selvitettävä marssijärjestys sairaanhoitopii-
rissä.  

 Anja Manninen Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja: Kun kuuntelen tätä keskuste-
lua, niin haluan tuoda esille erityistä vaativaa tukea tarvitsevat asiakkaat. Kevyemmän 
palvelun kierros lisää palvelun tarvitsemista jatkossa. Joskus tarvitaan nopeita ratkai-
suja. 

  
 
8 § Kuntien edustajien puheenvuorot (suositus max. 5. min) 
 
 Ei ole tullut ilmoituksia valmistelluista puheenvuoroista. 
 
 Vapaata keskustelua 
 
 Tuija Koivisto, Keuruu: Olemme ulkopuolinen kunta ja hinnoittelun läpinäkyvyys on 

kunnille erittäin tärkeää. Joudumme miettimään, mistä ostetaan ja millä hinnalla. 
 Jorma Kukkonen, Rautalampi: Keskustelujen perusteella kysymys on tiedonkulusta. 

Rohkaisee käymään keskustelua laajasti, jotta kaikki olisivat tietoisia asian tilasta. 
 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Haluamme maksusitoumuksen; kunnalta pyydetään maksu-

sitoumus. Kunta ilmaisee oman arvionsa. Jokinen lupaa, että Vaalijala tulee tarkista-
maan toimintatapoja. 

 Jari Saarinen, Kuopio: Vaalijalan menorakenne on nouseva ja hintaluokka-arvio ei 
aina läpinäkyvää. Mitä toimenpiteitä Vaalijala tekee jos kysyntä loppuu? 

 Ilkka Jokinen, Vaalijala: Nettisivuilla löytyy otsikko, jossa on Vaalijalan hinnoittelu. 
Se on täysin avointa tietoa.  

 Saarisen kysymykseen siitä, mihin Vaalijala ryhtyy, jos kysyntä loppuu. Vaalijala 
muokkaa palvelujaan ja jos niille ei ole kysyntää, niin Vaalijala lakkaa olemasta. Tämä 
ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Jos palveluita ei osteta, niin Vaalijala lakkaa olemasta, 
koska halvemmalla palvelua ei voida tuottaa. 

 Eija Komulainen, Suonenjoki: Ongelma on, että hinnankorotukset tulevat vasta jou-
lukuussa kun talousarviot on jo tehty eikä pystytä varautumaan. Kunnissa ei ole pys-
tytty huomioimaan kesken vuoden tulevia korotuksia 

 Vesa Elonen, Joroinen: Saarinen Kuopiosta ja Komulainen Suonenjoki ovat sa-
moilla linjoilla. Pienessä kunnissa talousarvio asettaa ns. terveet lapset ja erityistä tu-
kea tarvitsevat samalla viivalle.  Näin ei pitäisi olla. Erityisen kalliit palveluja käyttävät 
jos näitä on yksi tai kaksi, niin pienen kunnan budjetti menee yli. Tasausjärjestelmä 
nostaa hintoja yleisesti.  

 Anne-Maarit Paunonen, Essote: erityisesti Essotessa on kiinnitetty huomiota siihen, 
miten Vaalijalaan tullaan. Koska Vaalijala on ollut niin osaava organisaatio, niin Esso-
ten alueelta on hävinnyt osaamista. Nyt ollaan tekemässä suunnanmuutos ja jatkossa 
Essote ottaa enemmän koppia näistä palveluista itse. Terveiset Vaalijalaan, että Es-
sote on tyytyväinen nykyiseen yhteistyöhön. Paunonen kehottaa perustyöntekijöitä 
ottamaan rohkeasti yhteyttä niissä tilanteissa, kun asiakas ei enää tarvitse vaativaa 
erityistä palvelua. 
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9 § Kuntakokouksen yhteenveto 
 
 Kokouksen puheenjohtaja vetää yhteen. Keskustelussa on kaksi asiaa noussut; 

kuinka kunnat kipuilevat kasvavien palvelun tarpeen ja rahan riittämättömyyden 
vuoksi. Toisena asiana on tiedonkulku kolmiossa; erikoissairaanhoito, Vaalijan kunta-
yhtymä ja kunta. Pelisääntöjä on syytä tarkentaa. Kiitos teille, että olette tulleet tänne 
paikanpäälle ja etäyhteyksien päähän. Tämä on yksi tapa tiedon välittämiseen ja kes-
kusteluun tulevaisuuden näkymistä sekä siitä, miten kunnat näkevät Vaalijalan roolin. 

 
 Kokous päättyy klo 14:52. 
 
 
 
 Muistion hyväksyjien allekirjoitukset 
 
 
 Siilinjärvi 1.10.2019      
 
 
 
 
  Heikki Konttinen 
  Kokouksen puheenjohtaja  
 
 
 
 Nenonpelto 29.10.2019 
 
 
 
                 
 Päivi Salovaara Merja Jäppinen 
 Kokouksen sihteeri Kokouksen sihteeri 
 
 
 
 
Liitteet: Liite 1. Kuntakokouksen osallistujalista 
 Liite 2. Diasarja/Ilkka Jokinen 
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KUNTAKOKOUS 16.10.2019 klo 13.00 Vaalijalan juhlasali, OSALLISTUJAT 
     

Organisaatio Asema organisaatiossa Nimi Läsnä 
Etä- 
yhteys 

Enonkosken kunta Valtuuston jäsen Petri Purhonen     
  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio x   
Essote kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen x   
  vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen     
  palvelupäällikkö Anne-Maarit Paunonen x   
  hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen x   
Hirvensalmen kunta kunnanjohtaja Seppo Ruhanen     
  hallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen     
  hallintojohtaja Anne Matilainen x   
Iisalmen kaupunki kaupunginvaltuuston jäsen Elina Puustinen   x 
Itä-Savon sh-piirin ky sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto     
Joroisten kunta talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen x   
Juvan kunta Kunnanhallituksen jäsen Eija Luukkonen x   
  Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Häkkinen x   
Jyväskylän kaupunki sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu   x 
Kaavin kunta kunnanjohtaja Ari Sopanen x   
Kangasniemi Valtuuston jäsen Kari Luukkainen x   
  Valtuuston vpj. Tuula Vornanen x   
Keiteleen kunta Sosiaalijohtaja Pirjo Rautio   x 
Keuruu / perusturva perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kaijanmäki Timo x   
  Perusturvajohtaja Koivisto Tuija x   
Kuopion kaupunki Palveluesimies, päiväaikaiset toiminnat Eija Väisänen   x 
  vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen x   
Laukaan kunta Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi   x 
Leppävirran kunta vt. perusturvajohtaja Marena Paahto x   
  KH-vpj. /valtuusto ja maakuntavaltuusto Lauri Roponen x   
  Luottamushenkilö Anne Aholainen x   
Mikkelin kaupunki henkilöstöjohtaja maria närhinen   x 
Mäntyharju kunnanvalt., hallituksen jäsen, yk-edust. Jaana Lopperi   x 
  hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen   x 
Pertunmaa Kunnanhallituksen jäsen Outi Virtanen     
Pieksämäen kaupunki Luottamushenkilö Alpo Salo     
  Luottamushenkilö Sakari Ojala x   
  Luottamushenkilö Liisa Ruokoselkä x   
  Luottamushenkilö Kaija Viljakainen x   
  Luottamushenkilö Mika Majamäki x   
  Luottamushenkilö Ari Hänninen x   
  Perusturvajohtaja Paula Tiihonen x   
  Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen x   
Pielaveden kunta perusturvaltk:n pj. Kalevi Kahelin x   
Rantasalmen kunta Kunnanhallituksen varajäsen Olli-Pekka Nykänen x   
  Valtuuston II varapj. Mauri Wessman x   
  Kunnanhallituksen I varapj. Tuula Kärkkäinen     
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Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Organisaatio Asema organisaatiossa Nimi Läsnä 
Etä- 
yhteys 

Rautalammin kunta Kunnanvaltuuston pj. Jorma Kukkonen   x 
  kj Anu Sepponen x   
  varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen   x 
  perusturvajohtaja Kirsi Solmeri x   
Rautavaaran kunta perusturvaltk:n puheenjohtaja Eero Kukkonen   x 
  kunnanvaltuuston jäsen Jorma Korhonen   x 
Siilinjärven kunta sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen x   
  sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Heikki Konttinen x   
Sonkajärven kunta kunnanjohtaja Simo Mäkinen x   
  kunnanvaltuutettu Seppo Kainulainen x   
Sosteri  sosiaalipalvelut tulosaluejohtaja Jorma Hongisto x   
Sosteri  vammaispalvelut Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Ari Mäkitalo x   
Sulkavan kunta Sosiaalijohtaja Sanna Hämäläinen x   
Suonenjoen kaupunki Kehitysvammapalveluiden esimies Katja Kivimäki   x 
  palveluohjaaja Mirjami Naumanen   x 
  perusturvajohtaja Eija Komulainen   x 
Tervon kunta kunnanjohtaja Petteri Ristikangas x   
  kunnanhallituksen pj. Erkki Pääkkönen x   
Toivakan kunta Sosiaaliohjaaja Sari Muli x   
Tuusniemen kunta Kunnanhallituksen jäsen Maija-Leena Räsänen x   
  Kunnanvaltuuston varajäsen Tauno Lempinen x   
Uuraisten kunta Peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen x   
Vieremän kunta Valtuuston jäsen Erkki Mehtonen x   
  Valtuuston jäsen Heikki Kononen     
  Valtuuston varajäsen Matti Karppinen x   
Ylä-Savon sote Sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen   x 
          
Vaalijalan kuntayhtymä Hallituksen pj. Anja Manninen x   
 Hallituksen vpj. Veijo Koljonen x  
 Hallituksen jäsen Jorma Räsänen x  
  Hallituksen jäsen Mirja Koski x   
  Hallituksen jäsen Paavo Karvinen x   
  Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen x   
  Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala x   
  Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko x   
  Rehtori Satu Varpainen x   
  Asiantuntijapalvelujen päällikkö Mari Niinivirta x   
  Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen x   
  Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara x   
  Laatupäällikkö Merja Jäppinen x   

 
 



Vaalijala lyhyesti

Kuntakokous 16.10.2019
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Esityksen sisältö

1. Vaalijalan numeroita

2. Vaalijalan asiakkaista

3. Erityisosaamisen sisällöistä

4. Näkymä tulevaisuuteen

5. Mitä juuri nyt

6. Vaalijalan arvot
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Jäsenkunnat

Jäsenkuntia on 33

• 31 kuntaa Etelä- ja Pohjois-Savosta

• 1 Päijät-Hämeestä (Hartola)

• 1 Keski-Suomesta  (Muurame)

Osuudeltaan suurimmat jäsenkunnat Kuopio, 

Mikkeli, Savonlinna, Varkaus ja Pieksämäki

Peruspääoma 2,1 M€

Puitesopimuskuntia ja -kuntayhtymiä 9 Keski-

Suomesta
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Viisi toimintasektoria

1. Nenonpellon yksiköt (noin 590 työntekijää)

2. Asiantuntijapalvelut (noin 80 tt)

3. Perusopetus (noin 30 tt)

4. Asuminen ja tekeminen (noin 520 tt)

5. Tukipalvelut (noin 90 tt)

hallinto, kiinteistöpalvelut, ict, ravintopalvelut

Sektorit 1,2 ja 3 muodostavat osaamis- ja 

tukikeskuksen

16.10.2019 4ilkka.jokinen@vaalijala.fi



Palvelukapasiteetti
• Kuntoutuspaikkoja yhteensä 165, Nenonpellossa 129 ja

muualla Pieksämäellä 36 paikkaa, vähennys 35 paikkaa

kahdessa vuodessa kysynnän mukaisesti

• Sateenkaaren erityiskoulu Pieksämäellä

• keskimäärin 75 oppilasta perusopetuksessa

• Asumispalvelut 21 kohdetta+perhehoito, 440 asiakasta

• Etelä-Savossa 11 kohdetta

• Pohjois-Savossa 9 kohdetta

• Keski-Suomessa 1 kohde

• Tekeminen yli 20 yksikössä, (osallisuus, päivätoiminta)

kapasiteetti 400 paikkaa - Yksiköitä kolmessa maakunnassa

• Työntekijöitä noin 1300
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Vaalijalan palvelujen myynnin jakauma

2017    2018     2018 01-09/2019

• Pohjois-Savo 42 % 41,4 % 21,8 M€       36,5 %

• Etelä-Savo 38 % 36,9 % 19,5 M€       35,2 %

• Keski-Suomi 10 % 11,0 %   6,0 M€       12,4 %

• Pohjois-Karjala 3 %   2,0 %   1,0 M€    1,1 %

• Muut (11 kpl)    7 %      8,7 %   4,6 M€       14,8 %

– esim. Uusimaa vuositasolla 3,3 M€ 5,5 %

Jäsenkunnat 73 % ja ulkokunnat 27 % (01-09/2019)

Myynti ulkokunnille 2019 vuositasolla noin 16 M€
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Suoritehintojen muodostuminen

Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoissa ei tehty 

yleiskorotuksia vuosina 2015 – 2018, suoritehinnoittelu 

uudistettu kokonaisuudessaan vuosina 2019 – 2020 

• Lasten ja nuorten kuntoutus, 6 hintaluokkaa

• Aikuisten kuntoutus, 6 hintaluokkaa

• Hintaluokkien hinnat samat 2019 ja 2020

Asumisen ja tekemisen suoritehinnat ovat yksikkökohtaiset, 

asumisessa hintaluokat käytössä (2-3 kpl)

Suoritehinnat kiinteät, ei erillisiä osuuksia investointeihin

Vieras pääoma ARAn korkotukilainoja (valtion takaus)

Vaalijalan kokonaistalous on tasapainossa
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Vaalijalan asiakasryhmiä 1/2

Yhteinen nimittäjä on 

• laaja-alaiset oppimishäiriöt ja 

• puutteelliset kognitiiviset taidot yhdistyneenä 
kehittymättömiin tai häiriintyneisiin vuorovaikutus-
taitoihin

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
– Autismin kirjon nuoret, myös avopalveluissa

Kehitysvammapsykiatriset ja neuropsykiatriset 
asiakkaat 

Vahvaa psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat
– Huomattava osa heistä avopalveluissa
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Vaalijalan asiakasryhmiä 2/2

• Kohonneen turvallisuusriskin asiakkaat

– Vain kuntoutuksen asiakkaina

• Aistimonivammaiset asiakkaat

• Asiakkaat, joilla on etenevä sairaus

– Yleisimmin muistisairaus

• Kevyemmissä avopalveluissa edelleen myös perus-
terveitä kehitysvammaisia henkilöitä (perinteinen 
asiakasryhmä)

Tekemisen palveluissa myös vaikeassa työmarkkina-
tilanteessa olevia henkilöitä (ei kehitysvammaisia)
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Kuntoutuksen asiakkaiden muutos

• Yhä useammalla asiakkaalla ei ole kehitysvamma-
diagnoosia (tai se ei ole päädiagnoosi)

– Tällä hetkellä keskeinen asiakasryhmä ovat 10 –
30-vuotiaat lapset ja nuoret

• Laaja-alaisia oppimishäiriöitä

• Kuntoutukseen tulevat lapset psyykkisesti 
sairaita tai traumatisoituneita

• Lähetteet erikoissairaanhoidosta, lastensuojelusta ja 
vammaispalveluista

• Asiakasmuutos on tapahtunut 2010-luvulla

• Yhteys lasten lisääntyneisiin mielenterveys-
ongelmiin, joiden juurisyyt toistaiseksi tuntemattomia
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Mitä Vaalijalan er ityisosaaminen on

• Vaalijala on syventänyt vuosia osaamistaan vastata edellä 
kuvattujen asiakkaiden ja heidän perheidensä 
palvelutarpeisiin
– Oppiva organisaatio – Organisaation muisti

• Osaaminen ei ole vain yksittäisissä työntekijöissä

– Jatkuva vuosia kestänyt täydennyskoulutus

• Rinnakkain toimiva arjen poikkeuksellisen laaja 
moniammatillisuus on osaamisen perusta, sen osia ovat:
– Lääketiede ja kuntoutusosaaminen

– Laaja-alainen kommunikaatio-osaaminen

– Terapeuttiset menetelmät

– Sosiaalityö ja ohjaus 

– Psykologia 

– Pedagogiikka
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Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut

• Kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen kaksi 

päätehtävää

– Liikkuvien ja polikliinisten kuntoutuspalvelujen 

tuottaminen avopalvelujen asiakkaille

– Asiantuntemuksen ja täydennyskoulutuksen 

tuottaminen Vaalijalan omille palveluille

• Lääketieteen, psykologian, sosiaalityön, 

kommunikaation, pedagogiikan, laaja-alainen 

terapeuttinen ja kuntouksen asiantuntemus

• Vahvuus noin 80 työntekijää
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Vaatimukset avopalveluille kasvaneet

• Asuminen, Tekeminen, Perhehoito

• Vaativan tason kuntouttava asuminen 

– Tehtävänä tarjota tarvittaessa mm. laitos-
kuntoutusjakson jälkeen asiakkaalle asunto ja 
tukipalvelut, jossa kuntoutuminen voi jatkua kohti 
kevyempiä palveluja - myös lapsuudenkodista 
muuttaville

• Liikkuvat kuntoutuspalveluja tarvitaan avopalvelujen 
tukena – toiminnan edellytys

• Tekemisen tavoitteena on tukea asiakkaan 
osallisuutta yhteiskuntaan monipuolisesti
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STM:n erityishuollon selvityshenkilöiden 

ehdotukset vuodelta 2018 

Vaalijala tulevaisuudessa valtakunnallisesti:

• Erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja 

kuntoutuksen tuottaja

• Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen 

kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen 

tuottaja (käytännössä toteutunut)

Vaalijalla on kokemus ja osaaminen em. tehtäviin
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Vaalijalan tulevaisuustavoitteet 

• Vaalijalassa ”leveät hartiat” vastaamaan 

erityispalvelujen valtakunnalliseen kysyntään

• Vaalijalan palvelut pidetään kaikissa 

maakunnissa yhtenä organisaatio-

kokonaisuutena (kuntoutus ja avopalvelut) 

erityisosaamisen jatkuvaksi kehittämiseksi 

• Liikkuvat kuntoutuspalvelut kasvuun, jotta 

paine yhteiskunnallisesti kalliisiin palveluihin 

vähenee
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Liikkuvat palvelut ja suuret kustannukset

• Liikkuvilla palveluilla saavutetaan perheet, joiden 

arjessa on kasvavaa tuen tarvetta

• Kun työskentely perheen kanssa aloitetaan ajoissa, 

perheen erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

tulevaisuuden ennuste kasvuiässä on parempi

• Liikkuvien palvelujen avulla voidaan välttää tai 

ainakin olennaisesti pienentää suuria 

kustannuksia tulevaisuudessa

• Edellyttää pitkäjänteistä toimintatapaa

• Kunnat ostavat palveluja vähän, koska lyhyellä 

aikavälillä näistä palveluista voidaan säästää
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Mahdollisuus

Vaalijala valtakunnallisten julkisten 

erityispalvelujen tuottaja Itä-Suomessa

– Tulovirtaa muualta Suomesta maakuntiimme

– Työllisyyttä ja elinvoimaa ylläpitävä vaikutus

– Laadukkaat erityispalvelut alueella omasta takaa

Tulisi olla maakuntien yhteinen asia ja etu

– Jäsenkunnat avainasemassa

– Halutaanko Itä-Suomessa valtakunnallista julkista 

toimintaa vai tehdäänkö mitä pystytään ja ostetaan 

loput muualta Suomesta?
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Suurin riski 

Palvelutoiminnan suurin pitkän aikavälin riski on 

henkilökunnan saatavuuden heikkeneminen, riski 

on määrällinen, laadullinen ja taloudellinen

• Aikaisemmin se koski asiantuntijoita ja pieniä 

paikkakuntia

• Tänä päivänä se koskee kaikkia alueita ja 

työntekijäryhmiä

• Kilpailu työvoimasta tulee nostamaan palkkaus-

kustannuksia ja edelleen kokonaiskustannuksia 

sote-alalla koko Suomessa

16.10.2019 18ilkka.jokinen@vaalijala.fi



Mitä juuri nyt Vaalijalassa 1/2

• Viestintä- ja rekrytointikampanja www.posivimma.fi

päättymässä

• Pieksämäellä avautui kolmipaikkainen Kuntoutusyksikkö 

Luoto elokuussa 

• Vaativan tason kuntouttava asuminen 

– Kuutinharjun uusi palvelukoti (4+6+7 asuntoa) Rautalammille 

valmistui lokakuussa 2019

• Kevyemmän asumisen asuntokannan uudistaminen ja 

lisääminen Savonlinnassa, Varkaudessa, Siilinjärvellä ja 

Mäntyharjulla
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Mitä juuri nyt Vaalijalassa 2/2

• Sateenkaaren koulurakennusten (6+2 opetusryhmää) 

rakentaminen Pieksämäelle, tilat käyttöön elokuussa 

2019 ja joulukuussa 2020

• Vaativan erityisen tuen lasten- ja perheiden yksikön 

rakentaminen Nenonpeltoon alkoi syyskuussa

– valmis 2020 (15 paikkaa, joista 6 lisäpaikkaa)

• DIAK:n kanssa käynnistettiin lähihoitajien 

koulutusprosessi sairaanhoitajiksi

16.10.2019 20ilkka.jokinen@vaalijala.fi



Vaalijalan arvot

• Ymmärtäminen ja vuorovaikutus

– Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja 

ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin kun 

puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat muut 

kommunikaatiokeinot

• Vastuullisuus

• Osaavuus

www.vaalijala.fi www.facebook.com/vaalijala

www.instagram.com/vaalijalainsta/

Lisätiedot: Ilkka Jokinen p. 050 60278

16.10.2019 21/21ilkka.jokinen@vaalijala.fi

http://www.vaalijala.fi/
http://www.facebook.com/vaalijala
http://www.instagram.com/vaalijalainsta/


Vaalijalan kehyssuunnitelma 2020 – 2022

Kuntien lausunnot, mielipidekooste 16.10.2019



Saapuneet lausunnot

Etelä-Savon 
maakunta

Pohjois-Savon 
maakunta

Päijät-Hämeen 
maakunta

Keski-Suomen 
maakunta

Yhteensä

11 17 0 6 34

Kehyssuunnitelma 2020-2022/Kuntien lausunnot, kooste 



Onko Vaalijalan valtakunnallinen 
palvelutoiminnan kehityssuunta oikea?

Kehyssuunnitelma 2020-2022/Kuntien lausunnot, kooste 

Etelä-
Savo

Kyllä (11) Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, 
Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, 
Rantasalmi, Essote, Sosteri

Ei
Ei kantaa

Pohjois
-Savo

Kyllä (8) Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Rautalampi, 
Siilinjärvi, Tervo, Varkaus

Ei
Ei kantaa (9) Iisalmi, Keitele, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, 

Suonenjoki, Vesanto, Vieremä, Ylä-Savon Sote

Keski-
Suomi

Kyllä (3) Jämsä, Laukaa, Wiitaunioni (Pihtipudas, Viitasaari)

Ei
Ei kantaa (3) Keuruu, Multia, Äänekoski



Onko Itä-Suomelle etua, että siellä toimii valta-
kunnallinen julkinen erityispalvelujen tuottaja?

Kehyssuunnitelma 2020-2022/Kuntien lausunnot, kooste 

Etelä-
Savo

Kyllä (10) Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, 
Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, 
Rantasalmi, Essote

Ei
Ei kantaa (1) Sosteri

Pohjois-
Savo

Kyllä (10) Kaavi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, 
Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto

Ei (4) Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Ylä-Savon Sote

Ei kantaa (3) Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi

Keski-
Suomi

Kyllä
Ei
Ei kantaa (6) Jämsä, Keuruu, Laukaa, Multia, Wiitaunioni

(Pihtipudas, Viitasaari), Äänekoski



Onko siitä haittaa jäsenkunnille?

Kehyssuunnitelma 2020-2022/Kuntien lausunnot, kooste 

Etelä-
Savo

Ei (5) Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, 
Kangasniemi, Pieksämäki

Kyllä (3) Mikkeli, Essote, Puumala

Ei kantaa (3) Joroinen, Rantasalmi, Sosteri

Pohjois
-Savo

Ei (11) Iisalmi, Kaavi, Keitele, Leppävirta, 
Pielavesi, Rautalampi, Sonkajärvi, Tervo, 
Vesanto, Vieremä, Ylä-Savon Sote

Kyllä (2) Lapinlahti, Suonenjoki

Ei kantaa (4) Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi, Varkaus

Keski-
Suomi

Ei
Kyllä
Ei kantaa (6) Jämsä, Keuruu, Laukaa, Multia, 

Wiitaunioni (Pihtipudas, Viitasaari), 
Äänekoski
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