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Vaalijalan kuntakokous  
 
Aika 28.10.2020 klo 13.00 – 14.26 
 
Paikka  Vaalijalan Nenonpellon juhlasali, Pieksämäki + Teams-etäyhteys  
 
Läsnä Osallistujalista liitteenä 1 
 
 
Asiat 
 
1 Kokouksen avaus  
 
 Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouksen.  
 
 Manninen kertoi avauspuheenvuorossaan, että on tarpeen kuulla kuntien mielipiteitä 

siitä, miten jatkossa käsitellään Vaalijalan tulevaisuutta. Puheenjohtaja Manninen 
lupasi, että kokouksessa vastataan etukäteen esitettyihin kysymyksiin ja toivoi, että 
kokouksessa keskustelu olisi vilkasta niin, että Vaalijalan hallitus saisi eväitä jatkoon 
ja se pystyisi kehittämään toimintaa myös jatkossa eteenpäin.  

 
 Puheenvuorossaan Manninen muistutti kuulijoita, että maan hallitus on jättänyt sote-

uudistuksen lakiluonnokset arvioitavaksi ja joulukuussa uudet lait tullaan jättämään 
eduskuntaan käsiteltäviksi. Lopuksi Manninen totesi, että tulevissa laeissa ei ole sel-
keitä määrittelyjä siitä, kuinka pystytään turvaamaan vaativan kuntoutuksen jatku-
vuus tulevaisuudessa. 

 
 
2 Kokouksen puheenjohtajan valinta  
 
 Puheenjohtajaksi kutsuttiin Liisa Ruokoselkä. 
 
 
3 Osallistujien toteaminen  
 
 Pidettiin nimenhuuto. 
 
 
4 Kokouksen muistion allekirjoittaminen ja jakelu  
 
 Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat muistion, muistio jae-

taan osallistujille sähköpostilla ja julkaistaan Vaalijalan nettisivuilla.  
 Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. 
 
 
5 Kokouksen sihteerien valinta  
 
 Tehtävään on käytettävissä Vaalijalan henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara. Muistion 

laatimista varten tilaisuus tallennetaan. 
  
 Päätös: Sihteeriksi valittiin henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara. 
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6 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys. 

7 Vaalijalan toiminnan ja tulevaisuuden esittely ja kysymys kuntakokoukselle 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen esitteli asian, esitys liitteenä 2. 

Huomioita: ylimaakunnallisesta palvelutoiminnasta on sovittava yhteistyösopimuk-
sessa osin jo 31.1.2022. Sovittavia asioita on paljon. Näitä aloitetaan sopimaan jo 
marraskuussa, kun STM:n vetämät ryhmät asiasta kokoontuvat ensimmäisen ker-
ran.  

Jokinen toi esityksessään esille myös pahimman skenaarion, joka voi tapahtua, ellei 
yhteistyösopimuksia tehdä: Pieksämäeltä katoaa 600 työpaikkaa, Itä-Suomesta ka-
toaa osaaminen vaativiin kuntoutuspalveluihin ja lopulta asiakkaat ja perheet saavat 
tarvittavat palvelut myöhemmin, mikä maksaa yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä ny-
kyistä enemmän. 

Kuntayhtymän johtaja esitti lopuksi seuraavan kysymyksen kokoukseen osallistujille: 

Vaalijalan hallituksen tulee 18.11.2020 päättää toimenpiteistä vuoden 2020 enna-
koidun positiivisen tuloksen johdosta. Tulisiko kysymykseen ylijäämän palautus jä-
senkunnille vai joulukuun kuntalaskutuksessa kertaluontoinen alennus?  

8 Etukäteen esitettyihin kysymyksiin vastaaminen 

Essote on kysynyt: 
Miten Vaalijala huomioi kustannuskehityksessä kuntien/kuntayhtymien taloudellisen 
kantokyvyn? Etelä-Savossa käytetään paljon raskaita palveluita ja kustannukset 
ovat korkeat, viitaten THL arviointiin. Miten Vaalijala aikoo muuttaa hinnoittelua, ettei 
ylijäämää kerry ja palvelun ostaja tietäisi, mitä palvelu aidosti maksaa? Etukäteen 
esitettyihin kysymyksiin Risto Kortelainen ja Heikki Siira tarkentavat, että haluavat 
kuulla, mikä on palveluiden oikea hinta ja lisäksi haluttiin jakoperusteiden avaamista 
ylijäämäpalautukselle.  

Joonas Hänninen, Joroinen: 
Toivotaan, että Vaalijala huomioisi kuntatalouden erityishaasteet ja miettisi myös 
laskutusperusteiden muutosten lisäksi myös kustannusrakennetta siten, että toimin-
tojen tehokkuus ja yksikköhinta laskisi. Viime vuoden valossa kustannusten nousu 
on ollut aivan liian suurta. 

Maria Närhinen, Mikkeli, viestiseinältä: 
Tulisiko kuntalaskutusalennus vain jäsenkunnille? Onko jakauma tässä vaihtoeh-
dossa sama kuin ylijäämäpalautus, joka ilmeisesti olisi peruspääoman mukaan vai 
käytön mukaan? Näitä olisi hyvä avata. 
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Ilkka Jokinen, kuntayhtymän johtaja:  
Ylijäämän palautus peruskunnille pääoman suhteessa, merkitsee sitä, että jakope-
ruste on sama kuin oli tänä vuonna. Palautus tulisi jäsenkunnille peruspääoman 
suhteessa. Toisessa vaihtoehdossa, missä joulukuun kuntalaskutuksessa tehtäisiin 
kertaluonteinen alennus, vaikutus jakaantuisi kaikille ostajille. Tämä on olennainen 
ero, johon toivotaan mielipiteitä. Jokinen tuo puheenvuorossaan esille, että ulkokun-
tamyynti on kasvanut viime vuosina 7 %:sta (v. 2017) melkein 23 %:iin (1-9/ 2020). 
Tätä ei ole osattu ennustaa, koska myynti perustuu kysyntään koko valtakunnassa.  

 Vaalijalassa ei tunneta jälkilaskutusta. Vaalijala ilmoittaa suoritehinnan ja takaa sen, 
että sillä hinnalla palvelua saa. Tasaussysteemiä ei ole niin kuin sairaanhoitopii-
reissä. Hinnoittelussa ei voi ottaa riskiä samalla tavalla kuin sairaanhoitopiireissä 
tehdään. Vaalijalassa on erilainen hinnoittelurakenne. Kun hyvin käy, tulee ylijäämä-
vuosia ja jos huonosti käy niin silloin mietitään, miten alijäämä katetaan. Miten tämä 
hinta muodostuu, niin tätä on avattu ja esimerkiksi Kuopion kaupungin kanssa on 
ollut hyvin tarkkoja keskustelua siitä, miten Sipulin palvelukodin hinta muodostuu. 
Kuopion kaupunki on siihen tutustunut ja nähnyt oikeasti vaivaa hinnanmuodostuk-
sen selvittämiseen. Tällainen yhteistyö on mahdollista myöskin muiden kuntien 
kanssa. Se vaatii paljon työtä myös kuntien puolelta. Hinnanmuodostus ei selviä ta-
lousarviostamme tai hinnastostamme, joka on monta kymmentä sivua pitkä. 
Olemme valmiita tekemään yhteistyötä myös muiden kuntien kanssa siitä, että hin-
noittelu avautuu ostajalle. 

  
Kysymys: Miten Vaalijalan investoinneissa on huomioitu talousnäkökulma (aiemmat koh-
dat kysymyksistä)?  
 
Ilkka Jokinen:  
 Vaalijalalla on vakaa investointiohjelma, jota se on toteuttanut kymmenen vuoden 

ajan. Me emme ole ottaneet loppukiriä ennen vuotta 2023, mutta toisaalta emme ole 
myöskään jäädyttäneet investointeja sote-uudistuksesta johtuen. Jos olisimme niin 
tehneet, niin meidän olisi pitänyt vuonna 2010 lopettaa kaikki investoinnit ja odottaa 
sotea ja olisimme nyt sitten kymmenen vuotta odottaneet sotea. Tokihan sairaanhoi-
topiirit olisivat voineet tehdä noin ja jäädyttää kaikki investoinnit ja odottaa sotea. 
Näinhän eivät sairaanhoitopiiritkään ole tehneet ja siihen on varmaan ollut hyvä syy. 
Tämän takia Vaalijala investoi harkiten ja se perustuu siihen näkemykseen, mitä pal-
veluita tulevaisuudessa meiltä tullaan kysymään. Näitä investointeja tehdään -  las-
ten- ja perheiden yksikön investointi pohjautuu siihen, niin kuin myös kriisiyksikön 
investointi. Emme tiedä, paljonko meiltä tarkkaan ottaen palveluita kysytään, mutta 
kyllä me tiedetään, minkälaisia palveluita meiltä kysytään. Tältä osin näen, että Vaa-
lijalalla ei ole syytä lopettaa investointitoimintaa siitä syystä, että sote on tulossa. 
Tämä on vankka mielipidekysymys. 

  
 Käytiin läpi kommentteja, joita on tullut etäedustajilta. 
 
Liisa Ruokoselkä:  

Varkaus, Mikkeli ja Kuopio ovat antaneet viestikentälle kommenttinsa, jossa kannat-
tavat ovat sitä mieltä, että ylijäämän palautus olisi paras vaihtoehto heidän mieles-
tään. Minä voin vaikka tuosta Kuopion kaupungin päättäjien kommentin lukea: ”Kuo-
pion kaupungissa on jo päättäjiä informoitu siitä, että kyseeseen tulee ylijäämän pa-
lautus. Toivomme, että pysyisimme siinä linjassa. Mikäli se toteutetaan joulukuun 
laskutuksessa, vaikeuttaa se talouden seurantaa jatkossa ja taaksepäin ajatellen.” 
Tämä oli Kuopion kanta.  
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Seuraavaksi Mikkelin kanta: ”Myös Mikkeli kannattaa tänä vuonna ylijäämän palau-
tusta, jolloin palautus tulisi jäsenkunnille, eikä muille kunnille, jotka ostavat palve-
luita.” Ja Varkaus antaa kommentin, että myös kannattaa ylijäämän palautusta. Juva 
ja Sosteri kannattavat myös ylijäämän palautusta. Aika hyvän kannan saa hallitus 
nyt tästä kuntakokouksen kommenteista asian eteenpäin viemisessä. 

 
Mari Antikainen, Kuopio: 

Tuossa mainittiin Ilkka Jokisen puheenvuorossa yhden yksikön tarkastelu, joka 
meillä kunnassa sijaistee, niin sitä haluan kommentoida, että se ei riitä tuo yhden 
yksikön tarkastelu, vaan olemme pyrkineet kannustamaan Vaalijalaa pitkäjänteisen 
tuottavuusohjelman käynnistämiseen, koska kunnissahan on pitkään jo olleet tällai-
set omat tuottavuusohjelmat ja valtiovarainministeriökin tähän ohjaa kestävän kunta-
talouden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Kuopiossa on jo vuodesta 2012 alkaen ollut 
tällainen käytössä ja sitä aina vuosittain tarkastellaan. Tämä on johtanut aika kilpai-
lukykyisiin hintoihin julkisen palvelun hintojen osalta. Kysymys kuuluu, että missä 
vaiheessa Vaalijalassa aloitetaan tällainen pitkäaikainen ja jatkuvaluonteinen oh-
jelma? Eli ihan oikeasti tällainen kustannusrakenteen tarkastelu, jossa tilat, tukipal-
velut, henkilöstöpalvelut, kaikki perataan? Viime vuosina hinnat ja hintaluokitukset 
kallistuneet osin rajusti. Esimerkiksi meillä Kuopiossa on saatu erinomaisesti puret-
tua STM:n mukaisesti laitoshoitoa, mutta nyt näyttää siltä, että nämä kustannukset 
nousevat, koska nämä viedään sitten olemassa olevien asiakkaiden hintoihin. Ajat-
telen niin, että tässä olisi nyt todella aktiivisen yhteistyön paikka koota kuntia yhtei-
sen kehittämisen äärelle, koska se on Vaalijalan tulevaisuutta. Mikäli hallitsematonta 
hintakehitystä ei saada kuriin, niin kunnat ja tuleva hyvinvointialue ryhtyvät vahvista-
maan itse näitä palveluita. Tämä on vakava asia Vaalijalan tulevaisuuden kannalta. 
Sillä tavalla Vaalijala voisi itse nyt vaikuttaa tulevaisuuteensa nyt ja ruveta kehittä-
mään omaa kustannustehokkuuttaan. Tässä on ison ohjelman tarve.  

 
Risto Kortelainen, Essote:  

Kommentoin tätä, koska meiltä tämä kysymys on tullut. Johtaja Jokinen hyvin pohti 
niitä vaihtoehtoja. Meille kyllä käy, minkä Maria Närhinenkin toi esille, että tänä 
vuonna tehtäisiin ylijäämän kohdalla näin. Eihän me nyt aloiteta takaperoisesti muut-
tamaan laskutusta. Toivoisin, että Vaalijalan hallitus ja johtaja ottaisivat selvitysteh-
täväkseen sen, että eri tavat vertaillaan keskenään. Tässä on tietysti pontimena se, 
että kevättalvi ja kesän kynnys osoittavat meille sen, miten käy sote-uudistuksen 
eduskunnassa. Me täällä kentällä ajattelemme, että kun, mutta se on tietysti edus-
kunnan käsissä. Sitten on erilaiset asiat esillä, kun odotetaan, että hyvinvointialueet 
syntyvät. Mikäli jatketaan entisellä mallilla, niin kyllähän tämä on tietysti ihan tärkeä 
kysymys. Essoten puheenvuorojen näkökulma on toki sote-järjestäjän puheenvuoro. 
Essote on näiden palvelujen järjestäjänä ja Vaalijala tietysti siinä keskeisenä teki-
jänä mukana. Kunnat ovat antaneet nämä tehtävät kuntayhtymälleen, niin tuntuisi, 
että nämä sote-asiat sieltä kautta kulkisivat. Pidetään mielessä ja esillä tämä asia. 

 
Päivi Junnilainen, Jyväskylä:  

Jyväskylä varmaankin kuuluu tähän ulkokehään kun ei ole jäsenkunta ihan suoraan. 
Mutta kun ollaan kumppaneina siinä, niin komppaan Kuopion viisasta puheenvuo-
roa. Kannattaa oikeasti sitä laskutusta miettiä, että yhtälö näyttää tietysti aika kestä-
mättömältä, että ulkokunnilta saatu ylimääräinen laskutus jaetaan sitten jäsenkun-
nille, mutta en siitä nyt sen enempää puhu, koska emme ole sopimuskunta.  
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Sitä kannattaa kuitenkin miettiä, miltä se muille kunnille näyttäytyy ja ryhtyvätkö 
muut kunnat miettimään muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Jyväskylässä on aika vah-
vasti tehty yhteistyötä Vaalijalan kanssa, mutta olemme aika paljon kotiuttaneet 
sieltä (Nenonpelto) asiakkaita. Varmasti tätä kuntakentässä mietitään ja aletaan ka-
selemaan muitakin palveluntuottajia. Meiltähän menee asiakkaita myös Pirkan-
maalle. Laskutusta kannattaa perata tarkemmin, Nenonpellossa on ymmärtääkseni 
könttähinta, joka sisältää laajan skaalan palveluita, mutta kaikki asiakkaat, jotka ovat 
sisällä, eivät käytä niitä palveluita. Psykiatrisesti oirehtivat erikoissairaanhoidon, las-
tensuojelun ja vammaispalvelun rajapintalapset ja nuoret ja ymmärtääkseni sitä on 
jo kysellyt. Meiltäkin menee Nenonpeltoon nuoria, jotta saataisiin sitä psykiatrista 
osaamista asiakkaalle. Mutta kun vastausta pyysin, että paljonko psykiatri on siellä 
paikalla, niin sain tietää, että siellä on ostopalvelupsykiatri, niin mietittiin, että saa-
daanko sille rahalle vastinetta. Jos vuorokausihinta on 990 euroa, niin kunnat joutu-
vat miettimään tarkasti, mitä sillä rahalla saa. Korona iski talouteen tosi pahasti, niin 
kehotan tätä hinnoittelua Vaalijalassa miettimään. 

 
Ilkka Jokinen: 

Useammassa puheenvuorossa tuli esiin se, että mitä Vaalijala tekee kustannuksil-
leen, jotka vaikuttavat hintaan. Tämän vuoden aikana Vaalijala on ulkoistanut henki-
löstö- ja taloushallinnon palvelujaan ja tässä haetaan nimenomaan tehokkuutta ja 
sitä, että saadaan käyttöön myöskin moderneja välineitä asioiden hoitoon ja hallin-
taan. Tukipalveluista on pohdinnassa se, miten tuotetaan ateriapalveluita tai kiinteis-
töhuollon palveluita. Näitä palveluja ja niiden kustannuksia käydään läpi jatkuvasti. 
Diasarjassa oli esillä myös henkilöstön osaamisen ja työvuorosuunnittelun kehittämi-
nen. Meidän kustannuksista noin 80 % kuluista on palkkakuluja. Kun lähdetään ke-
hittämään työvuorosuunnittelua, jos me aikaansaadaan siinä 1 - 2 %:n säästö, niin 
se vaikuttaa suoraan kokonaiskustannuksiin. Kustannussäästö voi olla enemmän-
kin. Työvuorosuunnittelun kehittäminen on aivan keskiössä siinä, miten kustannuk-
set muodostuvat. Ensi vuoden lopulla meillä on uusi toimintatapa työvuorosuunnitte-
luun. Ajatus siitä, että Vaalijala ei tekisi mitään kustannuksilleen, niin se ei pidä paik-
kaansa.  

  
 Vaalijala julkisena palveluntuottajana joutuu ottamaan koppia kaikista asiakkaista ja 

toimimaan palvelujärjestelmän perälautana. Yksityinen palveluntuottaja voi sanoa, 
että tuo asiakas, joka on nyt ehdolla, ei sovi palveluprofiiliimme. Meidän on Vaalija-
lassa huolehdittava kaikista. Tilanne ei tule muuttumaan sillä tavalla, että Vaalijala 
tehostaisi palvelujaan ja pudottaisi hintojaan esimerkiksi 15 %, niin sitten olisi tämä 
tilanne hoidettu. Ei suinkaan. Tilanne voidaan hoitaa vain niin, että tulevilla hyvin-
vointialueilla asiakkaita ei tule jatkuvasti lisää. Se on olennaista. Jos tähän päästään 
tavalla, että kaikkia ennakoivia palveluja supistetaan tai päätetään, että ne hoide-
taan itse sillä ammattitaidolla, joka on kehittynyt peruspalveluissa, niin hyvä. Epäilen 
kuitenkin tätä. Minä edelleen uskon, että tehostamisohjelma tapahtuu niin, että aja-
tellaan palvelutoiminta kokonaan uudestaan ja pudotetaan näiden palvelujen tarve 
50 % ja sillä tavalla saadaan oikeasti säästöjä, että se näkyy myös erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden perheiden arjessa positiivisesti. Ymmärrän, että kuntatalou-
dessa eletään nyt vaikeita aikoja sitten 90-luvun alun, jossa kaikki pitää tehdä, että 
rahat riittäisivät. Ajatus voi olla, että koko sote on kunnille rasite ja tänä päivän se 
sitä oikeasti on.  
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 Mutta sitten kun tulee se tietty päivämäärä, tämä rasite poistuu ja siirtyy hyvinvointi-
alueille, niin harva kunta on tyytyväinen siihen, että nyt niitä sote-palveluita on mei-
dän kunnassa aivan minimimäärä, mutta sote on varmasti kustannustehokas. En 
kiellä, etteikö meillä olisi paljon tehtävissä kustannusten tarkastelussa, mutta todelli-
set ratkaisut löytyvät muualta. Sote-uudistus voi olla siihen ratkaisu, mutta valmista 
ei ole 1.1.2023. Valmista on ehkä kymmenen vuoden päästä. Mutta ei silloinkaan, 
jos ennakoivien palvelujen rakentamista aloiteta nyt. Tyydyn siihen, että jos löytyy 
sellaisia palveluntuottajia, jotka tuottavat palveluja yhtä hyvin kuin Vaalijala, mutta 
50 % halvemmalla. Tämä on kysymys, jossa kaikkien pitää tehdä töitä, mutta vähän 
eri tavalla. Säästämällä tätä asiaa ei ratkota vaan palveluita kehittämällä ja teke-
mällä investointeja tulevaisuuteen myöskin palvelutuotannon puolella. Seiniä toki pi-
tää olla, mutta tarvitaan investointeja palveluihin, jotka tuottavat hyvää tulosta 5-10 
vuoden kuluttua. Otan toki mielelläni kaikki kritiikin vastaan jatkossakin. 

 
Maarit Rantakurtakko, kuntoutuksen johtaja:  

Hinnoittelu uudistettiin 2019. Sitä on toteutettu nyt kaksi vuotta. Koko ajan tätä on 
analysoitu Vaalijalan kustannuksia. Aikaisemmin joissakin yksiköissä oltiin monta 
sataa tuhatta euroa miinuksella ja toisilla yksiköillä tuotto plussalla. Eihän ole oikein, 
että toiset maksavat toisilta syntyneet kuntoutuksen kulut. Joku yksikkö saattoi olla 
jopa 400 000 euroa miinuksella. Aloimme perata, että kuinka paljon palveluita ja 
henkilökohtaista tukea asiakkaat tarvitsivat ja tasaamaan yksikköjen tuloseroja. 
Tänä vuonna yksiköiden kohdalla on päästy siihen, että tulot kattavat menot. Tässä 
olemme onnistuneet parin vuoden aikana. Vaalijalan historia on erilainen kuin mo-
nessa muussa paikassa. Me perimme muilta, kuin jäsenkunnilta 20 % enemmän. 
Sitä voidaan kysyä, onko se aivan oikein. Toimintatapa hyödyttää jäsenkuntia. Jy-
väskylä on kommentissaan oikeassa. Voi olla, että sote-uudistuksen jälkeen ei täl-
laista saa tehdä. 

  
 Sitten osaamiseen ja avoimuuteen ja siihen, mistä kuntoutuksen hinta johtuu. 

Olemme muodostaneet lasten ja nuorten kuntoutukseen viitekehysmallin. Viiteke-
hysmalliin tutustumalla voi tarkastella, mitä psykiatrista ja psykososiaalista kuntou-
tusta tarvitsevan lapsen ja nuoren kuntoutus sisältää. Asiakas tarvitsee arjen tukea 
monelta eri osa-alueelta ja olemme tähän yliopistotasoista koulutusta tarjonneet 
työntekijöillemme. Meillä on 43 työntekijää suorittanut lasten ja nuorten psyykkinen 
hyvinvointi -koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. He ovat suorittaneet opinnot 
omalla ajallaan ja olemme maksaneet siitä palkkion, kun työntekijät ovat saaneet 
siitä todistuksen. Tällä tavalla saatu suuri määrä tietoa ja osaamista kuntoutusyksik-
köihin. Meillä myös jokainen lähihoitaja tietää, mitä kaikkea kuntoutus vaatii arjessa. 
Se vaatii käsipareja, mutta myös osaamista ja tietoa. Meillä on hyvä tilanne kuntou-
tuksen asiantuntijapalveluissa. Kaikkiin yksiköihin on saatavissa psykiatrin palve-
luita. Tämän lisäksi meillä on psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, toimintaterapeutteja 
ja fysioterapeutteja. Meillä ei ole siis pulaa asiantuntijapalveluissa. Oikeastaan pulaa 
on vain puheterapeuteista. Palvelut on räätälöity yksilöllisesti. Kaikki eivät saa sa-
moja palveluja. Meillä on tahdosta riippumattomassa hoidossa 29 asiakasta. Enem-
män kuin ikinä. Joka kuukausi tulee uusia asiakkaita tähän ryhmään. Tämä kuntou-
tus taas vaatii erilaisen viitekehyksen, aikuisen viitekehyksen.  Tämä kuntouttami-
nen on niin moninaista, että meitä on verrattu erikoissairaanhoidon yksikköön. Meitä 
voidaan verrata Niuvanniemen Nevaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Evaan, joi-
den kanssa tehdään yhteistyötä. Näistä tulee meille lapsia jatkokuntoutukseen ja 
joskus myös toisinpäin. Useammin meille tulee heiltä. En usko, että hinnassa on hir-
veitä eroja.   
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Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Ruutala Kirsi, avopalvelujohtaja: 
 Tällä hetkellä on kysyntää avopalveluissa erityisen vaativissa palveluissa ja asumis-

palveluissa. Ilkka Jokisen esityksessä oli kerrottu, mitä on meneillään Vaalijalassa ja 
siellä oli mainittu erityisen vaativa palveluasuminen ja Pohjois-Savo. Pohjois-Savon 
kunnista on tullut viestiä, että palvelutarvetta on aikuisille kehitysvammaisille, joilla 
on erityisen vaativat avun ja tuen tarpeet. Silloin puhutaan näistä erityisen kalliista 
palveluista. Niiden hinnat ovat noin 500 €/käyttöpäivä ja enemmänkin. Mutta tämän 
tyyppistä palvelua tarvitaan jatkossakin. 

  
 Olin eilen vierailulla Vaalijalan kuntoutusyksikkö Erannossa. Keskustelin siellä yksi-

kön johtajan kanssa ja puhuttiin siitä, että kuntoutusyksikköön palaa aikuisia asiak-
kaita, koska ei ole sopivia erityisen vaativan tuen tarpeen mukaisia paikkoja avopal-
veluissa. Asumisyksikköjen profilointi olisi tärkeää. Tällöin samanlaiset asiakkaat oli-
sivat samassa yksikössä. Tämä olisi kustannusten kannalta hyvä ratkaisu ja hinnat 
olisivat tasaiset. Me tiedämme, että vaativassa palvelussa hintataso on noin 500 
€/päivä. Kun meillä on selkeästi eri profiileilla olevia asiakkaita ja heille omat asu-
misyksikkönsä pystymme tuottamaan palveluja monella hintatasolla. Tätä kohti pitää 
pyrkiä. Varkauden kaupunki on hyvä esimerkki, siellä on erityisten halpoja asumisen 
muotoja, mutta löytyy kaikkia portaita siitä ylöspäin. Ja asiakkaat myös liikkuvat nii-
den välillä. Se vaatii suunnittelua, mutta sitä ei kannata jättää tekemättä. Heittäisin 
kysymyksen sinne Pohjois-Savoon siitä, onko teillä halukkuutta suunnitella yhdessä 
Vaalijalan kanssa tällaista? Mihin ohjataan Pohjois-Savossa nämä erityisen vaativat 
asiakkaat?   

 
 
9 Kuntien edustajien puheenvuorot ja kommentit viestiseinältä (suositus maks. 5 min.) sekä 
vapaata keskustelua  
 
Elisa Hänninen, Juva:   

Kiitos, että tällainen kuntatapaaminen on järjestetty. On hyvä foorumi, missä näistä 
isoista linjoista ja asioista voidaan keskustella. Juvalla ollaan sitä mieltä, että Vaali-
jalan pitäisi pysyä yhtenä kokonaisuutena. Riippumatta sote- ja maakuntauudistuk-
sesta ja hyvinvointialueista, haluaisimme, että palveluketjut olisivat saumattomia 
myös jatkossa. Vaalijala tarjoaa sellaista erityisosaamista, jota ei muilla sektoreilla 
välttämättä ole. Tietysti kunta toivoo tätä kustannustehokkuutta, mistä tässä nyt on 
keskusteltu. Kustannusten kasvu on ollut huomattavan korkea. Juva kuuluu Esso-
teen ja meidän laskutus kiertää Essoten kautta. Toivomme Vaalijalalta ja Essotelta 
hyvää ja saumatonta yhteistyötä ilman kissanhännän vetoja. Toivomme myös sitä, 
että nämä palvelut olisivat mitoitettuja oikein. 

  
 Sitten ihan konkreettisia kysymyksiä: Miten on sote-uudistuksen kanssa tässä val-

mistelussa, Vaalijala on monen maakunnan alueella, niin oletteko te kaikissa maa-
kunnissa mukana valmistelussa? Oletteko te mukana jokaisessa maakunnallisessa 
valmistelussa? Toivomme, että sote-uudistuksen jälkeen palvelut olisivat laaduk-
kaita ja kustannustehokkaita. Että myös maaseutukunnat saisivat laadukkaita lähi-
palveluita edelleen. 
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likka Jokinen: 
Tällä hetkellä Vaalijala on mukana lähinnä Etelä-Savon sote-uudistuksen valmiste
lussa vai onko se nyt virallisesti vielä esivalmistelua. Mutta jos katsotaan sitä sote
pakettia, joka on lainsäädännön arviointineuvostossa, niin lakiluonnoksissa on vel
voitettu toimijoita yhteiseen valmisteluun, mm. erityishuoltopiirejä. Siinä vaiheessa, 
kun varsinainen valmistelu alkaa, Vaalijala on mukana usean hyvinvointialueen val
mistelussa. Yhteistyöalueen valmistelussa ollaankin jo marraskuussa yhteisessä 
stm:n kutsumassa seurantakokouksessa. 

Maria Närhinen, Mikkeli: 
Mikkelin kaupungin näkökulma on, että erityispalveluihin täytyy keskittyä, ettei tule 
päällekkäisyyttä Essoten kanssa. Kustannustehokkuutta ja tuottavuutta toivotaan, 
että saadaan myytyä jatkossakin palveluita. Toivotaan, että Vaalijala olisi Essoten 
kanssa kiinteässä yhteistyössä rakentamassa tätä yhteistä hyvinvointialuetta. Mikke
lillä ei ole mitään sitä vastaan, että palveluja myydään muille hyvinvointialueille. Mi
ten se sitten lainsäädännön mukaan on mahdollista. 

Ulla Nykänen, Pieksämäki: 
Pieksämäki on sotelakipaketissa antamassaan lausuntoluonnoksessa kannattanut 
sitä, että näissä erityispalveluissa, sosiaali- ja terveyspalvelujen puolella voitaisiin 
tällainen ylimaakunnallinen rakenne säilyttää, jota myös Vaalijala edustaa. Tässä 
asiakaskunnassa on niin paljon erityistarpeita ja tarvitaan erityisosaamista, joten ei 
pidä hajottaa tätä peruspalveluihin. Vaativalla tasolla kun liikutaan, niin keskitetyt 
palvelut ovat silloin perusteltuja ja siinä pitää rajanveto todella käydä. Eli mikä on 
mahdollista toteuttaa siellä peruspalveluissa ja mikä on sitten erityishuollon tasoista 
palvelua. Tätä näkökantaa olemme myös tuoneet tuossa sotevalmistelussa esille. 

10 Kuntakokouksen yhteenveto 

Liitteet 

Puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä kiitti antoisasta keskustelusta. Hän toi esille, että 
seuraava piste on yhteistyösopimus 31.1.2022, johon kaikkien pitäisi pyrkiä. Hän toi 
esille myös Sote 100 substanssilakien valmisteluvaiheen ja totesi, että maaliin on 
vielä matkaa. Tämän päivän kysymykset kohdistuivat ylijäämäpalautukseen sekä 
kustannustehokkuuteen. Lisäksi esiin nousi hintojen avoimuus. Kuinka selvitetään 
hintojen rakenne kuntiin niin, että olisi helpompi ymmärtää hinnanmuodostus. 

Lopuksi puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

Pieksämäki 10.11.2020 

Liisa Ruokoselkä 
puheenjohtaja 

Liite 1, Osallistujaluettelo 
Liite 2, Kuntayhtymän johtaja esitys 
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Päivi Salovaara 
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Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 
Puhelin 015 783 111, vaihde 
Faksi 015 7831 298 

etunimi.sukunimi@vaalijala.li 
www.vaalijala.li 

Y-tunnus: 0207327-0 
Kotipaikka: Pieksämäki 
Alv rek.
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Organisaatio Sukunimi Etunimi Asema organisaatiossa Sähköposti Läsnä Etä
Enonkoski Laurio Minna kunnanjohtaja minna.laurio@enonkoski.fi x
Essote Koinsaari Jaana Palvelupäällikkö, vammaispalvelut jaana.koinsaari@essote.fi x
Essote Hoberg Antti Vastaava ylilääkäri, mielent.- ja päihdepalv. antti.hoberg@essote.fi x
Essote Laamanen Sirpa Ylihoitaja, psykiatria sirpa.laamanen@essote.fi x
Essote Siira Heikki Konsernin talousjohtaja heikki.siira@essote.fi x
Essote Kortelainen Risto kuntayhtymän johtaja risto.kortelainen@essote.fi x
Essote Aho Eero valtuuston puheenjohtaja eero.aho@essote.fi x
Essote Kietäväinen Aira hallituksen puheenjohtaja aira.kietavainen@essote.fi x
Hartola Tanskanen Matti Kunnanhallitus  Vpj matti.tanskanen@hartola.fi x
Iisalmi Puustinen Elina kaupunginhallituksen jäsen elina.puustinen@iisalmi.fi x
Itä-Savon shp:n ky Marjakangas Minna johtava sosiaalityöntekijä minna.marjakangas@sosteri.fi x
Itä-Savon shp:n ky Mäkitalo Ari kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ari.makitalo@sosteri.fi x
Joroinen Hänninen Joonas kunnanjohtaja joonas.hanninen@joroinen.fi x
Juva Hänninen Elisa Kunnanvaltuuston puheenjohtaja elisa.hanninen@juva.fi x
Juva Vilenius Raimo Kunnanhallituksen jäsen raimo.vilenius@gmail.com x
Jyväskylä Junnilainen Päivi palvelupäällikkö/vammaispalvelut paivi.junnilainen@jyvaskyla.fi x
Keitele Rautio Pirjo Perusturvajohtaja pirjo.rautio@keitele.fi x
Konnevesi Alhonen Eija Peruspalvelujohtaja eija.alhonen@konnevesi.fi x
Konnevesi Haapakoski Suvi johtava sosiaalityöntekijä suvi.haapakoski@konnevesi.fi x
Kuopio Antikainen Mari perusturvajohtaja mari.antikainen@kuopio.fi x
Leppävirta Paahto Marena perusturvajohtaja marena.paahto@leppavirta.fi x
Leppävirta Tsupari Seija kehitysvammahuollon esimies seija.tsupari@leppavirta.fi x
Mikkeli Närhinen Maria henkilöstöjohtaja, Vaalijalan omistajaohjaus maria.narhinen@mikkeli.fi x
Pertunmaa Räisänen Annukka Kunnanvaltuuston puheenjohtaja annukka.raisanen@pertunmaa.fi x
Pieksämäki Viljakainen Kaija kaupunginvaltuuston I vpj kaija.viljakainen@lh.pieksamaki.fi x
Pieksämäki Salo Alpo kaupunginhallituksen II vpj alpo.salo@lh.pieksamaki.fi x
Pieksämäki Ojala Sakari kaupunginvaltuuston pj sakari.ojala@lh.pieksamaki.fi x
Pieksämäki Ruokoselkä Liisa kaupunginhallituksen jäsen liisa.ruokoselka@lh.pieksamaki.fi x
Pieksämäki Nykänen Ulla kaupunginjohtaja ulla.nykanen@pieksamaki.fi x
Pielavesi Kahelin Kalevi perusturvalautakunnan pj. kalevi.kahelin@pielavesi.fi x
Rautalampi Puranen Tiina varhaiskasvatusjohtaja tiina.puranen@rautalampi.fi x
Rautavaara Korhonen Jorma valtuutettu, kuntakokousedustaja jorma.korhonen@rautavaara.fi x
Rautavaara Kukkonen Eero valtuutettu, kuntakokousvaraedustaja eero.kukkonen@rautavaara.fi x
Siilinjärvi Kantanen Kati sosiaali- ja terveysjohtaja kati.kantanen@siilinjarvi.fi x
Sonkajärvi Kainulainen Seppo kunnanvaltuuston jäsen seppo.kainulainen@sonkajarvi.fi x
Suonenjoki Komulainen Eija sosiaalijohtaja eija.komulainen@suonenjoki.fi x
Suonenjoki Naumanen Mirjami palveluohjaaja mirjami.naumanen@suonenjoki.fi x
Tuusniemi Räsänen Maija-Leena Kunnanhallituksen jäsen maija.leena.rasanen@gmail.com x
Varkaus Kettunen Reetta vt. sosiaali- ja terveysjohtaja reetta.kettunen@varkaus.fi x
Vesanto Back-Hytönen Minna luottamushenkilö backhytonenminna@gmail.com x
Vieremä Mehtonen Erkki kunnanvalt. jäsen/Vaalijalan yht.kok.ed. erkki.mehtonen.luottamustoimi@vierema.fi x

Vieremä Karppinen Matti
kunnanvaltuuston varajäsen
Vaalijalan yht.kok. varaed. maheil@outlook.com x

Vaalijalan ky Jokinen Ilkka kuntayhtymän johtaja ilkka.jokinen@vaalijala.fi x
Ruutala Kirsi avopalvelujen johtaja kirsi.ruutala@vaalijala.fi x
Rantakurtakko Maarit kuntoutuksen johtaja maarit.rantakurtakko@vaalijala.fi x
Salovaara Päivi henkilöstöpäällikkö paivi.salovaara@vaalijala.fi x
Jantunen Marja-Liisa talouspäällikkö marja-liisa.jantunen@vaalijala.fi x
Niinivirta Mari asiantuntijapalvelujen päällikkö mari.niinivirta@vaalijala.fi x
Salkosalo Johanna palvelupäällikkö johanna.salkosalo@vaalijala.fi x
Manninen Anja hallituksen puheenjohtaja anja.k.manninen@gmail.com x
Koljonen Veijo hallituksen varapuheenjohtaja veijo.koljonen9@gmail.com x
Soini Miika hallituksen jäsen kallemiika@gmail.com x
Pitkänen Henna hallituksen jäsen henna.pitkanen@leppavirta.fi x
Alho-Törrönen Sirpa hallituksen jäsen sirpa.alho-torronen@anakom.com x
Tarvainen Maarit hallituksen jäsen maarit.tarvainen@tervo.fi x
Häkkinen Markku hallituksen jäsen markkurt.hakkinen@gmail.com x
Leskinen Jaakko hallituksen jäsen jaakko.leskinen@meili.fi x
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Vaalijala soteuudistuksessa

Kuntakokous 28.10.2020
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Esityksen sisältö

1. Vaalijalan kumppaneista
2. Vaalijala numeroina
3. Soteuudistus versio 14.10.2020
4. Mitä juuri nyt
5. Vaalijalan arvot
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Jäsenkunnat ja kumppanit 1/2
Vaalijala on Savon erityishuoltopiiri, jolla on jäsenkuntien 
kanssa rinnakkainen erityishuollon järjestämisvelvollisuus
Kotipaikka on Pieksämäki, jäsenkuntia on 33
• 31 kuntaa Savosta
• 1 Päijät-Hämeestä (Hartola)
• 1 Keski-Suomesta  (Muurame)
Puitesopimuskuntia ja -kuntayhtymiä 9 Keski-Suomesta ja 
yksi muualta Suomesta
Peruspääoma 2,1 M€, ylijäämä 3,4 M€ v. 2019

– Tämän vuoden ylijäämäarvio 3 - 4 M€
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Jäsenkunnat ja kumppanit 2/2

• Jäsenkunnat käyttävät Vaalijalan kaikkia palveluja
– Kalliita ja edullisia palveluja, laitoskuntoutuspalveluja ja 

avopalveluja
• Puitesopimuskunnat käyttävät laitoskuntoutuspalveluja ja 

joitakin avopalveluja
• Ulkokunnat ilman puitesopimusta käyttävät kalliita 

laitoskuntoutuspalveluja
• Laitoskuntoutuksen hinnat ulkokunnille +20 %, 

puitesopimuskunnille +10 %, avopalveluissa ei korotusta
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Vaalijala ja Pohjois-Savo

• Pohjois-Savo on Vaalijalan suurin asiakasmaakunta
– Kuopio suurin jäsenkunta

• Käytännön asiakasyhteistyö KYS:n kanssa jatkuvaa
• KYS yliopistollisena keskussairaalana merkittävin erva-

alueen toimija ja kehittäjä
• Valtakunnallisen osaamis- ja tukikeskusverkoston 

valmistelun päävastuu erva-alueella KYS:llä
– Verkoston rooli vielä avoin, ei ilmene 14.10.2020 

lakiluonnoksista
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Toimintasektorit ja henkilöstö

1. Nenonpellon yksiköt (noin 650 työntekijää)
2. Asiantuntijapalvelut (noin 80 tt)
3. Perusopetus (noin 30 tt)
4. Asuminen ja tekeminen (noin 560 tt)
5. Tukipalvelut (noin 80 tt)

hallinto, kiinteistöpalvelut, ict, ravintopalvelut
Sektorit 1,2 ja 3 muodostavat osaamis- ja 
tukikeskuksen
Työntekijöitä yhteensä noin 1400
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Palvelukapasiteetti

• Kuntoutuspaikkoja käytössä yhteensä 167, 
Nenonpellossa 131 ja muualla Pieksämäellä 36 paikkaa 

• Sateenkaaren erityiskoulu Pieksämäellä 
• keskimäärin 80 oppilasta perusopetuksessa, koulupaikat täynnä   

• Asumispalvelut 22 kohdetta+perhehoito, 400 asiakasta 
• Etelä-Savossa 11 kohdetta
• Pohjois-Savossa 10 kohdetta
• Keski-Suomessa 1 kohde

• Tekeminen yli 20 yksikössä, (osallisuus, päivätoiminta) 
asiakkaita 500 - Yksiköitä kolmessa maakunnassa
• Asumisyksikköjen järjestämä toiminta kasvanut merkittävästi
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Vaalijalan palvelut valtakunnallisia
2017    2018     2019      Eurot        01-09/2020

• Pohjois-Savo 42 %   41,4 %   36,0 %  21,9 M€    33,8 %
• Etelä-Savo 38 % 36,9 % 34,3 %  20,9 M€    29,2 % 
• Keski-Suomi 10 % 11,0 %   12,6 %   7,6 M€    13,0 %
• Pohjois-Karjala 3 %   2,0 %   1,1 %   0,6 M€      1,2 %
• Muut (11 kpl)      7 %      8,7 %   16,1 %   9,8 M€    22,8 %

Jäsenkunnat 60 % ja ulkokunnat 40 %. Kuntoutuksesta 60 % 
valtakunnallista palvelutoimintaa (01-09/2020). 
Myynti ulkokunnille vuonna 2019 noin 17 M€, arvio 23 M€ tänä 
vuonna. Etelä-Savon ulkopuolinen osuus euromääräisestä 
palvelumyynnistä noin 70 %.
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Havaintoja soteuudistuksesta

• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit 
purkaantuvat hyvinvointialueille

• Ylimaakunnallisesta palvelutoiminnasta 
sovittava yhteistyösopimuksessa – osin jo 
31.1.2022 mennessä

• Sosiaalihuoltolain 33 a §:n mukaisesti 
sosiaalihuollon palveluja voidaan koota 
alueellisesti tai valtakunnallisesti muiden 
palvelujen yhteyteen
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Palvelutoiminta 1.1.2023 alkaen

Vaalijalan tavoitteet lähtötilanteeseen
• Yhteistyö neljän hyvinvointialueen kanssa joka 

päiväistä toimintaa
• Brändin säilyttäminen – Vaalijalan palvelut 

erottuvat
• Nykyiset palvelut jatkavat Vaalijalan palveluina 

kaikissa maakunnissa
• Valtakunnallinen palvelutoiminta jatkuu
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Edellytykset hyvään lähtöön

• Rakentava yhteistyö hyvinvointialueiden kesken
• Vaalijalan henkilöstön työnantaja on Etelä-Savo
• Toimitilojen hallinnasta päästään sopimukseen
• Sote 100 eli substanssilakien uudistus huomioi 

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vaativan 
kuntoutuksen Suomessa
– Sosiaalihuollon keskittämisasetus? 

28.10.2020 11Ilkka Jokinen



Pahin skenaario

• Pieksämäeltä häviää 600 työpaikkaa
– Vaikuttaa myös ympäristökuntien verotuloihin ja 

elinkeinoelämään
• Itä-Suomesta katoaa osaaminen vaativiin 

kuntoutuspalveluihin
– Palvelutarve ei katoa vaan palvelut on hankittava muualta 

Suomesta
– Tulovirta Savoon loppuu (23 M€ v. 2020)

• Asiakkaat ja perheet saavat tarvittavat palvelut 
myöhemmin ja se maksaa pitkällä aikavälillä 
enemmän
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Positiivinen taloustilanne

• Vaalijalan tämän vuoden talous ylijäämäinen 
johtuen hyvästä valtakunnallisten palvelujen 
kysynnästä.

• Toteutetaanko ylijäämän palautus jäsenkunnille 
vai alennus joulukuun kuntalaskutukseen?

• Vaikutetaanko jäsenkuntien yleiskatteisiin 
tuloihin vai pienennetäänkö ostajien tämän 
vuoden sotemenoja? 
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Liikkuvat palvelut ja kustannukset

• Liikkuvilla erityispalveluilla saavutetaan perheet, 
joiden arjessa on monimutkaistuvaa tuen tarvetta

• Kun työskentely perheen kanssa aloitetaan ajoissa, 
perheen erityistä tukea tarvitsevan lapsen 
tulevaisuuden ennuste kasvuiässä on parempi

• Liikkuvien erityispalvelujen avulla voidaan välttää 
tai olennaisesti pienentää suuria kustannuksia 
tulevaisuudessa

• Edellyttää pitkäjänteistä toimintatapaa
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Mitä juuri nyt Vaalijalassa

• Henkilöstön osaamisen ja työvuorosuunnittelun 
kehittäminen keskiössä

• Erityisen vaativan tehostetun palveluasumisen 
lisäämistarve Pohjois-Savossa

• Sateenkaaren erityiskoulun toiminnan turvaaminen
• Vaativan erityisen tuen lasten- ja perheiden yksikkö (15 

paikkaa)  Nenonpellossa, valmis joulukuussa 2020
• Kriisiyksikön (12 paikkaa) uudistamissuunnittelu aloitettu, 

toteutetaan uudisrakennuksena Nenonpeltoon 2021
• Täysin yksilöllisen kuntouksen paikkojen lisääminen
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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/
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