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Vaalijala  
115 vuotta
Vaalijalan täyttäessä 100 vuotta julkaistiin kirja. 
Vaalijalan täyttäessä 115 vuotta kirjaa ei julkaista, 
mutta tässä lehdessä katsotaan taaksepäin kulu-
nutta 15 vuotta. Samalla se on eräänlainen hen-
kinen tilinpäätös Vaalijalan kuntayhtymälle, joka 
lakkaa 31.12.2022. Kuntayhtymän taival kesti 47 
vuotta. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus jatkaa 
tulevaisuuteen osana Etelä-Savon hyvinvointi-
aluetta.
Vaalijalan perustajan rovasti Otto Aarnisalon tun-
nuslause oli ”Äänettömän hädän puolesta”. Tuo 
hätä on Suomessa muuttanut muotoaan ja siksi 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asiakaskunta 
on erilainen kuin 115 vuotta sitten. Olennaista on 
kuitenkin se, että hätä ei ole kadonnut Suomesta 
vaan on nyt suurempi kuin koskaan. 
Vaalijalan palvelutyötä jatketaan Pohjois-Savossa, 
Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Avopalvelut 
yhdentyvät hyvinvointialueiden muuhun vastaa-
vaan toimintaan, mutta uskon, että jotain hyvää 
Vaalijalan hengestä säilyy tulevaisuuteen myös 
siellä.
Vaalijalan perusajatukset ja palvelutoiminta ovat 
kestäneet vuosikymmeniä muokkautuen ajan 
tarpeisiin. Siksi matka jatkuu.
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Tutustuessaan uuteen työpaikkaansa, Maarit Ran-
takurtakko pani merkille Nenonpellon yksiköissä 
pitkään olleet asiakkaat, jotka eivät oikeastaan enää 
kuuluneet kuntoutuskeskukseen. Aina näitä asiak-
kaita Nenonpellon alueella tavatessaan Kainuussa 
avopalveluissa vammaispalvelupäällikkönä toiminut 
Maarit Rantakurtakko mietti, että miksihän tuokin 
asiakas on vielä täällä. 

”Ryhdyimme siirtämään palvelukoteihin kuntiin 
kaikki sellaiset asiakkaat, jotka pärjäsivät avopalve-
luissa. Katsoin, että kunnissa pystytään hoitamaan 
kyllä vaikeastikin kehitysvammaisia asiakkaita. Sen 
sijaan psykiatrisia asiakkaita ei niinkään osata, eikä 
kunnissa ole siihen riittävästi resursseja”, sanoo Maarit 
Rantakurtakko.  

Vaalijalasta kehittyi maan paras 
vaativan erityisen tuen keskus
Maarit Rantakurtakon aikana asiakaskunta ja kuntoutus  
ovat muuttuneet ja on kehitetty koko ajan uutta

Vaalijalassa resursseja sen sijaan löytyy. Tänä päivänä 
osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutus kattaa kaikki ikä-
luokat ja erityispiirteet vaativan tuen kuntoutuksessa. 

Vaativan tuen lasten ja nuorten kuntoutuksessa Vaa-
lijala on Suomen suurin kuntouttaja 87 asiakaspaikal-
laan.  Myös tahdosta riippumattoman erityishuollon 
kohdalla Vaalijala on 35 asiakkaalla Suomen suurin.

Muutos vaati kuitenkin isoja uudistuksia. Reilussa 
kymmenessä vuodessa on lopetettu 11 yksikköä, 
joiden toiminta ei ole ollut kannattavaa ja niiden 
tarjoamat palvelut on voitu tarjota peruskunnissa. 
Vastaavasti uusia kuntoutusyksikköjä on perustettu ja 
peruskorjattu olemassa olevia niin tiloiltaan kuin kun-
toutuksen viitekehykseltään kuntoutuksen kysynnän 
mukaisesti. 

Maarit Rantakurtakko kertoo, että hänen tullessaan 
Vaalijalassa otettiin käyttöön tuloskortit. Omaan tu-
loskorttiinsa hän kirjasi tavoitteen, jota ei ole vuosien 
kuluessa juuri tarvinnut muuttaa, ja joka nyt on toteu-
tunut. Tuo tavoite oli, että Vaalijala tunnetaan kautta 
maan osaavana sekä luotettavana palvelujen tuotta-
jana ja verkostotyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
kanssa on saumatonta.

Vaalijalan palvelut  
ovat usein perälauta
Nykyisin Vaalijalan asiakaskunta koostuu henkilöistä, 
joille ei löydy kuntoutuspalveluja omalta kotipaikka-
kunnalta. Maarit Rantakurtakon mukaan periaate on 
ollut se, että ketään ei jätetä ottamatta vastaan siksi, 
että hänellä on liian isot haasteet. Sen sijaan jokaisel-
le asiakkaalle pyritään löytämään sopiva kuntoutus-
muoto. 

Yhtenä punaisena lankana hänellä on ollut eri yksi-
köiden kuntoutusten viitekehysten terävöittäminen ja 
kehittäminen sekä vahva henkilöstön koulutus. 

”Vaalijalassa oli jo minun tullessa käytössä kiin-
tymyssuhdeperustainen toimintatapamalli, jonka 
pohjalta lähdimme kehittämään lasten ja nuorten 
kuntoutukseen viitekehysmallia ottamalla mukaan 
yhteisökasvatusta, positiivista psykologia-pedago-
giikkaa sekä turvallisuutta. Tähän malliin myös henki-
lökuntaa koulutetaan”, kertoo Maarit Rantakurtakko. 

Henkilökunnan koulutukseen on panostettu mo-
nella eri tavalla. Esimerkiksi lasten parissa työsken-
televille lähihoitajille suunnatun Itä-Suomen yli-
opiston toteuttaman Lasten ja nuorten psyykkinen 
hyvinvointi -opintokokonaisuuden on suorittanut jo 
80 Vaalijalan henkilökuntaan kuuluvaa. Lisäksi kun-
tayhtymällä on ollut jo pitkään oma Myötätuulen 
koulutuskeskus. 

”Työnantaja on maksanut työntekijöiden yliopis-
to-opintojen opintomaksun sekä opintokokonaisuu-
den suorittamisen jälkeen antanut vielä rahallisen 
palkkion. Tästä koulutuksesta on saatu todella hyvä 
oppi yksiköihin, miten oireilevien lasten kanssa toimi-
taan”, Maarit Rantakurtakko toteaa. 

Päivätoiminta  
tukee kuntoutusta
Osaamis- ja tukikeskuksen päiväaikaista toimintaa on 
kehitetty yli 40 erilaisen toiminnon kattavaksi yksikök-
si. Se tarjoaa nyt mielekästä toimintaa kuntoutukseen 
tuleville asiakkaille. Itsemääräämisoikeuden tueksi 
on muotoiltu erityinen Pieksämäen päiväaikaisen toi-
minnan tiekartta, joka löytyy Vaalijalan www-sivuilta 
ja josta asiakas voi valita itselleen mielekästä ja kiin-
nostavaa tekemistä kuntoutuksen ajaksi. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen muutos kehitysvammalaitoksesta Suomen parhaaksi vaa-
tivan tuen keskukseksi on tapahtunut yhteiskunnan muuttuneista tarpeista. Muutoksen yhte-
nä moottorina on ollut Kainuusta Vaalijalaan kuntoutuksen johtajaksi vuonna 2011 saapunut 
Maarit Rantakurtakko. 

Maarit Rantakurtakon mu-
kaan Vaalialan periaate on 
ollut se, että ketään ei jätetä 
ottamatta vastaan siksi, että 
hänellä on liian isot haas-
teet. Uusi Sataman kriisi-  ja 
vastaanottoyksikkö on usein 
se paikka, johon asiakas kun-
toutkseen saapuessaan tulee 
ja vasta Satamasta jatkaa 
varsinaiseen kuntoutusyksik-
köönsä. 
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Myös eläimet ovat tulleet vahvasti mukaan kun-
toutuksen tueksi Vaalijalassa. Liikkeelle lähdettiin 
lampailla, joita eläimistä innostuneet Kaislan kun-
toutusyksikön asiakkaat ja työntekijät hoitivat. Kun 
eläimiä alkoi tulla lisää alpakoista minipossuihin, 
siirtyi eläintoiminta osaksi toiminnallista kuntoutus-
ta. Tässä vaiheessa vastuu eläimistä ja kuntoutuksesta 
siirtyi toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajille, joilla oli 
kokemusta ja koulutusta eläinten hoitoon ja eläinpe-
rusteiseen kuntoutukseen.  

”Yleensä on niin, että jos mikään muu ei asiakasta 
kiinnosta, niin eläintoiminta kiinnostaa jokaista lap-
sista aikuisiin”, toteaa Maarit Rantakurtakko. 

Vaalijalassa on annettu pitkään myös ratsastustera-
piaa ja se on laajentunut viime vuosina sosiaalipeda-
gogiseksi hevostoiminnaksi. Viimeisimpänä mukaan 
on tullut koira-avusteinen toiminta.

Eläintoiminta on laajentunut myös luontoavus-
teiseen toimintaan, johon kuuluu mm. retkeilyä, 
mönkijäajeluja sekä erilaista toimintaa kalastuksesta 
frisbeegolfiin. Vaalijalan eläin- ja luontoavusteiselle 
toiminnalle saatiin vuonna 2021 valtakunnallinen 
tunnustus Green Care -sertifikaatin muodossa. 

Lapset ja nuoret  
lähellä sydäntä
Erityisen lähellä Maarit Rantakurtakon sydäntä on las-
ten ja nuorten kuntoutus. Sitä hän on ollut Vaalijalassa 

kehittämässä tuomalla Kainuun mallin mukaisia pie-
niä, kodinomaisia ryhmäkoteja osaamis- ja tukikes-
kuksen yhteyteen keskelle normaalia asuinympäristöä 
Pieksämäelle. 

”Muistan, miten tänne tullessa eräs pieni poika tuli 
ruokalassa kysymään, että Maarit, hommaisitko sinä 
minulle oman kodin. Vastasin, että en voi luvata, mut-
ta yritän kovasti.”

Kun sitten Erkki Paara jäi eläkkeelle ja muutti pois Vaa-
lijalan johtajan talosta Nenonpellosta, päätettiin osaa-
mis- ja tukikeskuksessa perustaa taloon viidelle laitos-
kuntoutusta tarvitsevalle lapselle kodinomainen yksikkö.

”Sitten kun menimme lasten kanssa katsomaan ta-
loa, he kysyivät, että mistä me saadaan tänne ruokaa? 
Minä sanoin, että mitä jos menisitte kauppaan, ostai-
sitte ruokaa ja tekisitte ruuan itse”, Maarit Rantakur-
takko sanoo ja naurahtaa. 

Sittemmin vastaavia pieniä viiden nuorten yksiköitä 
on perustettu neljä kappaletta Pieksämäelle taval-
liseen asuinympäristöön. Näissä yksiköissä nuoret 
opettelevat ottamaan vastuun omasta elämästään ja 
harjoittelevat itsenäisempää elämää kuten kuka ta-
hansa ikäisensä nuori omassa kodissaan. 

Perhekuntoutus on  
uutta ja uraauurtavaa
Lapsiin ja nuoriin liittyy myös Vaalijalan oman perhe-
kuntoutuksen kehittäminen. Erityisen tuen konsultoi-
va ja kuntouttava perhekuntoutus on kuntoutuksen 
tueksi kotiin annettava palvelu. 

”Tästä kunnat olivat aluksi ihmeissään, koska kun-
nilla on oma perhetyönsä. Se on kuitenkin enemmän 
lastensuojelullista, eikä vastaa erityisen tuen lasten 
haasteita. Meidän perhetyössä neuvotaan ja ohjataan, 
miten oman lapsen kanssa tulisi toimia.”

Konsultoiva ja kuntouttava perhekuntoutus on 
käytössä myös Vaalijalan Kompassi-yksikössä, joka 
on suunniteltu perheet edellä. Yksikön erillinen per-
heiden oma Pesue-tila, kalustettu kolmio on Maarit 

Rantakurtakon mukaan onnistunut paremmin, mitä 
hän uskalsi aluksi edes odottaa. 

” Pesueen toiminta on otettu yhdeksi osahankkeeksi 
KYS-erva-alueen lasten, nuorten ja perheiden osaa-
mis- ja tukikeskushankkeessa (ns. OT-hanke). Tavoit-
teena on levittää Pesueen ja konsultoivan ja kuntout-
tavan perhekuntoutuksen mallia kautta maan mm. 
uusiin vaativan erityisen tuen lastensuojelulaitoksiin”, 
kertoo Maarit Rantakurtakko. 

THL:n kanssa Vaalijala on ollut kehittämässä myös 
kuntoutuksen ns. Symppis RAI-mittaristoa lapsille 
ja nuorille sekä aikuisten kehitysvammaisten ns. ID 
RAI-mittaristoa. 

”Vaalijalassa suomennettiin hankkeessa yhtenä toi-
mijana englanninkielistä RAI-mittaristoa Symppistä 
varten. Tähän mennessä olemme myös tehneet Suo-
messa eniten lasten ja nuorten arviointeja mittaristol-
la. Aiemmin lasten ja nuorten kuntoutukselle ei ollut 
mitään kokonaisvaltaista arviointimittaristoa.”

Maarit Rantakurtakon mukaan RAI-mittariston 
avulla on pystytty todistamaan kuntoutuksen edisty-
mistä kuntoutuksen maksajille eli kunnille sekä lasten 
ja nuorten vanhemmille, joille on tärkeää tietää, kuin-
ka oman lapsen kuntoutus etenee. 

Tahdosta riippumaton 
kuntoutus uutta
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Vaalijalasta on 
kehittynyt valtakunnallisesti myös merkittävä tahdos-
ta riippumattoman kuntoutuksen toteuttaja. Alkuun 
THL:n lähettämiä tahdosta riippumattoman hoidon 
asiakkaita oli sijoitettuna eri yksiköihin, mutta pian 

heille lähdettiin suunnittelemaan ja valmistelemaan 
omaa kuntoutuksen yksikköä. 

”Lähdimme Englantiin autismikuntoutuksen päi-
ville porukalla ja tutustuimme samalla John Taylorin 
Anger treatment -menetelmään, dialektiseen käyt-
täytymisterapiaan sekä lähellä Newcastlea sijaitsevan 
Northgaten sairaala toimintaan. Englannista otettiin 
jonkin verran mallia, mutta paljon tehtiin myös omal-
la tavalla Reimarissa”, kertoo Maarit Rantakurtakko.

Oikeuspsykiatrinen Reimarin yksikkö on onnistunut 
hyvin. Henkilöstö on koulutettu dialektiseen käyttäy-
tymisterapiaan, omahoitajatyöskentelyssä on käy-
tössä motivoiva haastattelu ja yksikössä on käytössä 
myös yhteisökasvatuksellinen ote. 

”Tällä hetkellä meillä on kaikkiaan 35 asiakasta 
tahdosta riippumattomassa kuntoutuksessa. Heistä 
15 on THL:n lähettämiä. Tahdosta riippumattoman 
kuntoutuksen kriteeristö löytyy erityishuoltolaista 
tällä hetkellä.”

Reimarissa on 10 asiakaspaikkaa, joten suurin osa 

tahdonvastaisesti kuntoutuksessa olevista on sijoi-
tettu Nenonpellon muihin yksiköihin. Pikkuhiljaa 
Vaalijalan aikuisten kuntoutuksessa onkin erikoistuttu 
psykiatriaan ja psykososiaaliseen kuntoutukseen kehi-
tysvammaisuuden sijasta. 

Innostunut ja muutos- 
haluinen henkilökunta
Vaalijala on vuosien saatossa tarjonnut Maarit Ran-
takurtakolle haasteita, joita ei olisi ollut mahdollista 
Kainuussa toteuttaa. Eväät ja puitteet ovat olleet Vaa-
lijalassa hänestä todella hyvät.

Varsinkin koulutusta on arvostettu ja koulutukseen 
on suorastaan kannustettu. Myös Maarit Rantakur-
takko on opiskellut lisää. Jo olemassa olevan kasva-
tustieteen maisterin tutkinnon sekä aineopettajan 
ja rehtorin pätevyyksien rinnalle hän on opiskellut 
Vaalijalan aikana työ- ja virkamiesoikeuden opinnot 
sekä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon työn 
ohella. Lisäksi hän on valmistunut Suomen ensimmäi-
sestä ryhmästä resilienssivalmentajaksi sekä Lapset 
puheeksi menetelmäkouluttajaksi. 

”Täällä on annettu mahdollisuus toteuttaa itseä 
suhteellisen vapaasti. Toki olisin tehnyt jotain toisella 
tavalla. Esimerkiksi palauttaisin toimintaterapeutit 
takaisin yksiköihin, johon heitä uusia yksiköitä pe-
rustettaessa otettiin yhden hoitajan tilalle antamaan 
suoraan yksikköön henkilöstölle osaamistaan työn 
ohessa.  Jossain vaiheessa heidät vietiin yksiköistä 
asiantuntijapalveluihin, jolloin heillä ei ole saman-
laisia mahdollisuuksia olla läsnä ihan arjessa”, kertoo 
Maarit Rantakurtakko. 

Myös Privaatti-yksikkö, jonka peruskorjaustyöt ovat 
alkaneet kuluvan vuoden lopulla, olisi pitänyt perus-
taa jo aikaisemmin, sillä nyt yksiköissä on asiakkaita, 
jotka häiriintyvät muista asiakkaista tai sitten itse esi-
merkiksi äänekkyydellä tai aggressiivisuudella hanka-
loittavat muiden kuntoutusta.

”Täällä on älyttömän hyviä työntekijöitä, jotka ovat 
lähteneet mukaan muutoksiin. Mitään en olisi voinut 
tehdä, jos ei olisi ollut innostuneita ja muutoshaluisia 
työntekijöitä”, sanoo Maarit Rantakurtakko. 

Hyvinvointialue Eloisan aloittaessa 2023 toimii 
Maarit Rantakurtakko palvelujohtajana vastuualuee-
naan vaativat erityispalvelut, Vaalijalan osaamis- ja 
tukikeskus. 

”Hyvinvointialueelle suuntaan valoisin ajatuksin. 
Hyvinvointialueella ollaan myös innoissaan siitä, että 
Vaalijalan budjetti on plussalla ja tulevat näkymät hy-
vät tuottaa näitä erityisen hyviä palveluita valtakun-
nallisesti ja olla erityisen ylpeä tästä”, Rantakurtakko 
sanoo. 

Muistan, miten tänne 
tullessa eräs pieni  
poika tuli ruokalassa 
kysymään, että Maarit, 
hommaisitko sinä  
minulle oman kodin.  
Vastasin, että en voi  
luvata, mutta yritän  
kovasti.

Osaamis- ja tuki- 
keskuksen kuntoutus- 
yksiköiden päivä- 
ohjelma sekä vuorossa 
oleva henkilökunta  
näkyy selkeästi tällai-
selta taululta. Kuvassa 
Sataman yksikön päi-
väohjelman taulu. 

Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikön tilat on suunniteltu ja toteutettu vastaamaan erilaisia kuntoutustarpeita. Jokaisessa pienyksikössä on kaksi 
asiakaspaikkaa. Maarit Rantakurtakko istahti yhden pienyksikön yhteisen oleskelutilan sohvalle. 

Täällä on annettu  
mahdollisuus toteuttaa 
itseä suhteellisen  
vapaasti.
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”Mitään isoa periaatteellista muutostahan ei tapah-
tunut toiminnassa Ilkan tullessa taloon vuonna 2013. 
Erkki Paaran kaudella alkanutta kehittämistyötä 
jatkettiin ja arvostettiin sitä, että henkilöstöä koulu-
tetaan ja valmiuksia hoitaa psykiatrisia sekä autismin 
kirjon asiakkaita kehitetään”, sanoo Anja Manninen. 

Hänellä itsellään on vankka pohja, johon Vaalijalan 
kuntayhtymän viimeisen kymmenenkin vuoden toi-
mintaa verrata. Manninen itse nimittäin aloitti Vaali-
jalassa vuonna 1968 sairaanhoitajakoulun opintojen 
aikaan ja tuli taloon sairaanhoitajaksi seuraavana 
vuonna 1969. Vaalijalassa Anja Manninen työskenteli 
1980-luvulle, kunnes siirtyi Sisälähetysseuran opiston 
ja myöhemmin Diakonia ammattikorkeakoulun palve-
lukseen opettajaksi sekä yksikönjohtajaksi. 

”Erkki Paara oli ollut johtajana 30 vuotta ja häntä ar-
vostettiin talon ulkopuolellakin. Eetu oli jo itse suora-
nainen brändi, jos niin voi sanoa. Ilkka Fritiuksella oli 
tullessaan siis todella isot saappaa, joihin astua”, Anja 
Manninen toteaa. 

Uuden kuntayhtymän johtajan kanssa aloitti myös 
hallitus, jonka jäsenistä puheenjohtajaa myöten suu-
rin osa oli uusia. Käytännössä Vaalijalan toimintaa läh-
dettiin siis rakentamaan uudelta pohjalta. 

Hallituksissa ollut  
hyvä yhteishenki
Vaalijalan vuoden 2022 lopussa työnsä päättävä halli-
tus on jo kolmas, jossa Anja Manninen johtaa puhetta. 
Hallituksissa on hänen mukaansa ollut kaikissa aina 

Menestyksekästä  
hallitustyötä
Anja Manniselle ehti tulla yhdeksän vuotta täyteen  
kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana 

Vaalijalan kuntayhtymän viimeiseksi jäävä hallituksen puheenjohtaja Anja Man-
nisella ehti tulla  tehtävässä täyteen yhdeksän vuotta. Hän tuli puheenjohtajaksi 
kesällä 2013, samaan aikaan Ilkka Frituksen aloittaessa kuntayhtymän uutena 
johtajana Erkki Paaran jälkeen. Molempien johtajuuksien vaihto sujui enemmän 
tai vähemmän sujuvasti ja yhdeksän vuoden työn tulokset puhuvat puolestaan.

hyvä yhteishenki ja asioita on hoidettu yhteistyössä. 
Äänestyksiä on Mannisen muistin mukaan ollut yh-
deksän vuoden aikana vain pari. 

”Varsin vähän meidän on hallituksessa tarvinnut pa-
lauttaa asioita myöskään uudelleen valmisteluun. Sen 
verran hyvää työtä viranhaltijoiden esitykset ovat aina 
olleet perusteluja myöten”, sanoo Anja Manninen. 

Hallitustyötä on tehty Vaalijalan näkökulmasta ja 
päätöksiä tehty Vaalijalan parhaaksi. Anja Mannisen 
mukaan politiikkaa ei ole hallituksessa tehty. Myös-
kään kunnat eivät ole olleet vahvasti mukana päätös-
ten taustalla. 

”Kuntayhtymän loppumetreillä törmättiin sitten 
siihen, että kunnat alkoivat änkyröimaan asioiden 
kanssa. Olen itse sitä mieltä, että mikäli kuntien vaati-
mus ylijäämien palauttamisesta olisi tuotu aikoinaan 
kuntien edustajien toimesta jollakin tavalla esille, niin 
olisihan me tehty päätös kuntien toivomusten mu-
kaan”, sanoo Anja Manninen. 

Hän sanoo kyllä ymmärtävänsä kuntien tilanteen. 
Ja onhan sillä merkitystä, kuinka suuret sote-menot 
kunnissa ovat olleet ennen hyvinvointialueiden aloit-
tamista. Niiden perusteella jatkossa tulevat kuntien 
valtionosuudet. 

Valtakunnallisuus tuli  
pikku hiljaa hiipimällä
Kun Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja katsoo 
taaksepäin toimintaa 10 vuoden ajalta, nousee esille 
joitakin saavutuksia. Yksi olennainen muutos aikai-
sempaan oli, että asiakkaat ryhdyttiin näkemään yk-
silöinä ja myös kuntoutusta ryhdyttiin rakentamaan 
yksilöllisesti.

”Yksi, vaikka aika pieni sellainen, on tuomitsematta 
jätettyjen hoidon järjestäminen eli Reimari-yksikön 
rakentaminen ja sen uudenlaisen toimintafilosofian 
syventäminen. Tämä on ollut myös sellaista toimintaa, 
joka osaltaan on vahvistanut Vaalijalan valtakunnalli-
suutta”, sanoo Anja Manninen. 

Vaalijalassa on Anja Mannisen mukaan panostettu 
myös koko ajan vaativan kuntoutuksen osaamisen 
kehittämiseen. 

Varsin vähän meidän  
on hallituksessa  
tarvinnut palauttaa  
asioita myöskään  
uudelleen valmisteluun. 
Sen verran hyvää  
työtä viranhaltijoiden  
esitykset ovat aina  
olleet perusteluja  
myöten.Anja Manninen asettui sa-

maan kuvaan Otto Aarnisalon 
kanssa. Vaalijalan perustajan  
valokuva katsoo tämän päivän 
päätöksentekoa hallituksen 
kokoshuoneen seinältä. 
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Jokainen erityishuoltopiiri ja kuntayhtymä pyrkii 
hoitamaan alueensa asiakkaat tarpeiden mukaan, 
mutta Vaalijalan tarjoamaa erityisosaamista ei löydy 
edes pääkaupunkiseudulta. 

”Helpot hoidetaan itse, mutta kun tulee tilanne, että 
jo kymmenenkin kuntoutuspaikkaa on testattu, ja mi-
kään ei ole toiminut, niin silloin tullaan Vaalijalaan.”

Vaalijalan toiminnan valtakunnallistuminenkin Ilk-
ka Fritiuksen aikana tapahtui  Anja Mannisen mukaan 
pikku hiljaa hiipimällä. 

”Jossakin vaiheessa vain havaittiin, että ulkokun-

talaisten osuus kuntoutettavissa alkoi kasvaa ja ky-
syntää alkoi olla koko ajan enemmän. Sitä ei tehty 
tietoisesti, se vain tapahtui. Ja paljolti se on seurausta 
siitä, että todella monessa erityishuoltopiirissä omat 
laitokset oli purettu pois, eikä edellytyksiä ollut vasta-
ta kasvavaan kysyntään.”

Tavoite hyvä, 
lopputulos huono
Viime vuosia on leimannut ongelmat työtekijöiden 
rekrytoinnissa. Vaalijalassakin on pyritty löytämään 
ylimääräisiä keinoja, joilla työntekijöitä saataisiin 
houkuteltua osaamis- ja tukikeskukseen sekä palve-
lukoteihin eri puolille Savoa. Vaalijalan oma lähihoi-
tajien oppisopimuskoulutus sekä sairaanhoitajien 
muuntokoulutus ovat tuoneet hyviä tuloksia. 

Anja Manninen myöntää, että sosionomien koulu-
tuksessa on koulutusohjelmia uudistamalla tavoiteltu 
hyvää, mutta aiheutettu myös haittaa kehitysvam-
ma-alalle. 

”Olin itse Diakilla yksikön varajohtajana, kun so-
sionomien koulutusohjelma muuttui. Opinnoista jäi 
pois silloinen toimintakyvyn tukemisen opintokoko-
naisuus. Se piti sisällään harjoittelun, jonka kautta 

oppilaat saivat tuntumaa alalle sekä suuntautuivat 
harjoittelussa Vaalijalaan”, sanoo Anja Manninen. 

Kun opinnot muuttuivat ja harjoittelumahdollisuus 
kapeni, harva opiskelija tuli enää Vaalijalaan. Samalla 
Anja Mannisen mukaan ensikontakti vammaisalaan 
jäi pois, eivätkä opiskelijat enää juuri valinneet vam-
maisuuden kokonaisuutta opintoihinsa. 

Vaalijalan toimintojen siirtyessä vuoden 2023 alus-
ta hyvinvointialueiden hoidettavaksi, Anja Mannista 
huolettaa se, että kunnille velkarahalla maksettava 
Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämä kutistaa alueiden 
voimavaroja. 

”Mikäli Eloisassa aletaan kitsastella osaamis- ja tu-
kikeskuksen palvelujen resurssoinnissa, että ruvetaan 
käyttämään leikkuria, jos jostakin pitää kustannuksia 
leikata. Onhan hyvinvointialueiden rahoitus ja budje-
tit tosi tiukat. Ja kuntayhtymän ylijäämän palautusten 
maksamisella me olemme sitä edelleen kiristämässä”, 
pohtii Anja Manninen. 

Hän sanoo, että aika sinisilmäinen saa olla, mikäli 
kuvittelee, ettei ylijäämäpalautusten kattaminen vel-
karahalla vaikuta. 

”Heti ei tapahdu mitään, mutta seuraavan budjetin 
yhteydessä varmasti jo tapahtuu”, uskoo Anja Manni-
nen. 

Jossakin vaiheessa  
vain havaittiin, että  
ulkokuntalaisten osuus 
kuntoutettavissa alkoi  
kasvaa ja kysyntää alkoi 
olla koko ajan enemmän.

Vaalijalan toiminnallinen kuntoutus on monipuolista, mielekästä ja motivoivaa päiväaikais-
ta tekemistä, jossa tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen, toimintakyvyn ja itsenäisen 
selviytymisen edistäminen. Koko toiminnallisen kuntoutuksen konsepti koki muutoksen 
viitisen vuotta sitten. Nykyisin toiminnassa korostuvat asiakkaan oma valinta ja osallisuus 
toiminnan valinnassa. Konsepti on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisesti. 

Toiminnallinen kuntoutus 
korostaa asiakkaan omaa 
valintaa ja osallisuutta

Vaalijalan kuntayhtymän viimeiseksi jäänyt hallitus yhteiskuvassa marraskuun viimeisen päivän kokouksen yhtedessä vuonna 2022.

Juha Hemminki pitää mah-
dollisena, että Vaalijalan toi-
minnalliselle kuntoutukselle 
voisi löytyä kysyntää jatkossa 
myös muilta hyvinvointi-
alueen toimialoilta. 
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”Meillä asiakas voi itse valita kiinnostavaa päiväaikais-
ta toimintaa erityisen Tekemisen tiekartta -palvelun 
kautta. Palvelussa asiakas valitsee kuntoutukseen tul-
lessa itsenäisesti tai tuetusti tekemisen vaihtoehtoja, 
jotka häntä kiinnostavat”, kertoo kuntoutusyksikön 
johtaja Juha Hemminki. 

Valinnanvaraa päiväaikaiselle toiminnalle on run-
saasti. Erilaisia toimintamuotoja on kaikkiaan 30 ja 
yksiköistäkin, joissa toimintaa toteutetaan on 12. 
Toimintamuotoja ovat esimerkiksi kahvilatoiminta, 
hevostoiminta, eläintoiminta, eräretkeily, golf, luova 
toiminta, kädentaidot, musiikki, pyytyöt ja taide-
toiminta. Yksiköitä ovat mm. Taidepesula, Aistitupa, 
Green Care Nenonpellon eläinpiha sekä Pieksämäen 
keskustassa toimiva Linnan Cafe.

”Toiminnasta asiakas voi poimia vaikka vain muu-
taman, joissa käyt tutustumassa. Jossakin käynnit 
jatkuvat ja jossakin toiminnassa taas ei. Tärkeintä on, 
että asiakas lähtee kokeilemaan eri tekemisen vaihto-
ehtoja”, Juha Hemminki sanoo. 

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan aina asiak-
kaiden tarpeiden pohjalta. Keskiössä ovat niin suun-
nittelussa kuin toiminnan sisällöissä asiakaslähtöisyys 
sekä asiakkaan osallisuuden tukeminen. 

Toiminnallista kuntoutusta on Vaalijalassa ollut 
pitkään, mutta vuodesta 2017 sitä on kehitetty nykyi-
seen muotoonsa. Tuolloin Linnan Cafe aloitti toimin-
tansa osana toiminnallista kuntoutusta ja Tekemisen 

tiekartta otettiin käyttöön. Uutena mukaan tuli myös 
Green Care Nenonpellon eläin- ja luontotoiminta. 

Tekemisen tiekartta  
kiinnostaa muuallakin
Tekemisen tiekartta on Vaalijalan toiminnallista kun-
toutusta luotsaavan Juha Hemmingin mukaan osoit-
tautunut kokonaisuutena onnistuneeksi. 

”Teimme ohjaajien kanssa sen eteen paljon työtä 

sitä kehitettäessä. Konsepti myös kehittyy koko ajan”, 
sanoo Juha Hemminki. 

Hän kertoo, että Tekemisen tiekartta on täysin 
Vaalijalan oman henkilöstön kehittämä. Mallia ei 
ole haettu mistään muualta. Tiekartta on herättänyt 
kiinnostusta myös muualla maassa. Ennen koronaa 
toimintaan käytiin tutustumassa paljonkin. 

”Yhtenä vetonaulana on Linnan Cafen kurssimuotoi-
nen päivätoiminta. Samalla kävijät haluavat yleensä 
tutustua Tekemisen tiekarttaan ja muuhunkin Linnan 
Cafen toimintaan”, kertoo Juha Hemminki. 

Kuntoutuksen muotoja 
kehitetään koko ajan
Koska asiakas voi itse vapaasti valita kiinnostavaa 
tekemistä, pohdittiin alkuun sitäkin, miten paljon 
Tekemisen tiekartta tulee vaikuttamaan ohjaajien 
työnkuvaan. Jos johonkin toimintaan päätyisi todella 
paljon asiakkaita, ja vastaavasti jossakin toiminnassa 
ei kävisikään kovin moni, olisi ohjausresurssia siirret-
tävä tilanteen mukaan yksiköstä toiseen. 

”Mutta käytännössä meidän ei ole tarvinnut tämän 
takia juuri liikutella ohjaajia toiminnasta toiseen, vaan 
kaikille on riittänyt tehtävää eri toimipisteissä. Jos jos-
sakin toiminnassa alkaa tulla hiljaisempaa, on sitä ke-
hitetty, jotta se alkaa taas kiinnostaa asiakkaita”, Juha 
Hemminki sanoo. 

Hän kertoo pyrkivänsä siihen, että toiminnallisen 
kuntoutuksen henkilökunta saa mahdollisimman pal-
jon ideoida ja kehittää omaa työtään. Samoin asiak-
kailta kerätään säännöllisti palautetta.

”Katsomme yhdessä ohjaajien kanssa ideoita, ovat-
ko ne toteuttamiskelpoisia. Haluamme olla myös kiin-
ni ajassa ja tarjota sellaista, mikä on toimivaa, järke-
vää ja kiinnostaa mahdollisimman monia asiakkaista.”

Yksi esimerkki tästä on Linnan Cafen toiminta, joka 
tarjoaa kuntoutuksessa oleville asiakkaille mahdol-
lisuuden tehdä monipuolisia tehtäviä oikeassa kah-
vilaympäristössä aina asiakaspalvelusta myytävien 
tuotteiden valmistukseen. 

Aina toiminnallisessa kuntoutuksessa lähdetään 
liikkeelle kuitenkin asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. 
Kaikki asiakkaan kanssa tehtävä on suunniteltua ja 
tavoitteellista. Toiminnassa myös peilataan aina kun-
toutuksellisia tavoitteita. 

”Kuntoutus on lisäksi hyvin yksilöllistä ja moni 
asiakas tarvitsee myös hyvin yksilöllistä tukea teke-
misessä. Meillä voi olla samassa toimintapisteessä 
lisäksi asiakkaita toiminnassa eri pituisia aikoja. Osa 
on paikalla koko päivän, osa vain tunnin. Myös kun-
toutusjaksot ovat eri pituisia”, kertoo Juha Hemminki. 

Päiväaikainen toiminta 
tukee kuntoutumista
Tällä hetkellä osaamis- ja tukikeskuksessa kuntou-
tuksessa olevia asiakkaita on toiminnallisen kun-

toutuksessa päivittäin kymmenkunta. Lisäksi toi-
minnalliseen kuntoutukseen ohjautuu Pieksämäen 
avopalvelujen asiakkaita. Heitä on yhteensä päivittäin 
eri toiminnoissa noin 30. 

”Olemme saaneet vahvaa näyttöä siitä, että toi-
minnallinen kuntoutus tukee asiakkaiden kokonais-
kuntoutusta ja päiväaikainen toiminta tulee olemaan 
jatkossakin keskeinen osa Nenonpellossa olevien asi-
akkaiden kuntoutusta”, uskoo Juha Hemminki. 

Uuttakin kehitellään koko ajan. Kokeiluja tehdään 
ja toiminnassa pyritään vastaamaan kysyntään. Yksi 
toiminta, mitä Juha Hemmingin mukaan paljon ky-

sytään, on vapaa-ajan toiminta iltaisin ja viikonlop-
puisin. 

”Toiminnallinen kuntoutus painottuu arkipäiville ja 
päiväaikaan. Paljon olemme kuitenkin tehneet ilta- ja 
viikonlopputoiminnan kehittämiseksi, sillä kuntou-
tusyksiköiden henkilökunnan voimin voidaan jo nyt 
harrastaa paljon asioita yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Juha Hemminki kertoo, että toiminnallinen kuntou-
tus ylläpitää ja tarjoaa Nenonpellossa monenlaisia 
virkistykseen liittyviä aktiviteetteja. Näitä ovat mm. 
frisbeegolfrata, mönkijät, maastopyörät ja myös ka-
lastuksesta kiinnostuneille löytyy välineitä. 

Yhtenä vetonaulana  
on Linnan Cafen  
kurssimuotoinen  
päivätoiminta. Samalla 
kävijät haluavat yleensä 
tutustua Tekemisen  
tiekarttaan ja  
muuhunkin Linnan  
Cafen toimintaan.

Tekemisen tiekartta 
on ollut käytettävissä 
kätevästi Vaalijalan 
kuntayhtymän verk-
kosivuilla. 

Olemme saaneet vahvaa näyttöä siitä,  
että toiminnallinen kuntoutus tukee  
asiakkaiden kokonaiskuntoutusta  
ja päiväaikainen toiminta tulee olemaan  
jatkossakin keskeinen osa Nenonpellossa  
olevien kuntoutusta.

Linnan Cafè on viihtyisä 
kahvila, jossa asiakkaita 
palvelevat Vaalijalan eri 
kuntoutuspalveluissa 
olevat henkilöt. Kahvion 
tuotteet valmistetaan itse. 
Tiloissa toimii myös pieni-
muotoinen tuotemyymälä 
jossa myydään Vaalijalan 
työ- ja toimintapisteissä 
valmistettuja tuotteita.
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”Vaalijalan kohdalla voidaan hyvällä syyllä puhua val-
takunnallisesta toiminnasta, sillä palveluja on ostettu 
vuosien saatossa kaikista maan 16 maakunnasta”, sa-
noo kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius. 

Hänen mukaansa Vaalijalassa kesti useamman vuo-
den sanoittaa toiminnan laajuus ääneen. Asiaa piti 
pohtia hallituksen kesken, voiko Vaalijala todella kut-
sua itseään valtakunnalliseksi toimijaksi.

”Totesimme lopulta, että voimme. Kyllähän asian-
tilan myös kollegat ympäri maan huomasivat sekä 
tunnustivat. Alan sisällä tästä ei syntynyt kovinkaan 
suurta mustasukkaisuutta Vaalijalaa kohtaan”, Ilkka 
Fritius toteaa. 

Yksittäisiä asiakkaita oli otettu kuntoutukseen jä-
senkuntien ulkopuolelta jo vuosikymmenten ajan. 
Laajamittaista palvelujen myynnistä ulkokuntalaisille 
tuli kuitenkin vasta Ilkka Fritiuksen johtajakaudella. 

Yhtenä isona sysäyksenä oli palvelujen myynti Kes-
ki-Suomelle. Suojarinteen alasajon jälkeen maakun-
nassa oli selkeä tarve kuntoutuspalveluille ja yhteis-
työtä oli luonteva hakea naapurimaakunnan puolelta. 

”Lähdimme virittelemään yhteistyötä yhdessä Mari 
Niinivirran kanssa, jonka olin palkannut Keski-Suo-
men puolelta. Asetimme yhdessä tavoitteet, kuinka 
toimitaan ja aika nopealla aikataululla tavoitteet 
myös toteutuivat”, Fritius sanoo

Kun yhteistyö oli Keski-Suomen suuntaan saatu 
avattua, alkoi sana kiiriä ja kysyntää alkoi tulla myös 
muualta.

Ulkokuntayhteistyö  
hedelmällistä
Tavallaan Vaalijalan laajentuminen Keski-Suomeen 
huipentui Sääksvuoren palvelukodin valmistumiseen 
Jyväskylään sekä poliklinikkatoiminnan toteuttami-
seen alihankintana. 

”Koska erityishuoltopiirijako on hyvin tiukka, moitti 
Valvira meitä siitä, että olimme menneet Savon eri-
tyishuoltopiirin ulkopuolelle palveluja tarjoamaan. 

Mutta Valvira totesi tosiasiat, kun toiminta oli jo käyn-
nissä”, muistelee Ilkka Fritius.

Keski-Suomen poliklinikka ja Sääksvuoren palve-
lukoti jatkavat näillä näkymin toimintaansa Eloisan 
toteuttamana vielä 2023 puolella. 

”Huomasimme Vaalijalassa myös, että keskustelu 
palvelujen hinnoista ja sisällöistä oli helpompaa ulko-
kuntien kanssa. Jäsenkunnilla oli jatkuvasti taloudel-
lisia supistustavoitteita, kun ulkokunnilla taas tavoit-
teena oli saada palveluja asiakkailleen. Lähtökohta oli 
näin hedelmällisempi”, sanoo Fritius. 

Jäsenkuntien taloustavoitteita selittää mm. Essote, 
joka Fritiuksen mukaan oli kunnille taloudellinen pet-
tymys. 

”Tavallaan me saimme roiskeita Essoten ongelmista 
tänne Vaalijalan puolelle. Essote taas totesi näkemyk-
senään useasti, että Vaalijalan palvelut ovat kunnille 
kalliita.”

Pohjois-Savon puolella yhteyden purkaminen Vaa-
lijalaan on ollut tavoite 1970-luvulta saakka. Tavoite 
on vaikuttanut vuosikymmenien ajan Pohjois-Savon 
suhtautumiseen Vaalijalaan. 

”Pohjois-Savossa ollaan nyt varmasti tyytyväisiä, 
kun Savon erityishuoltopiiri puretaan vuoden 2023 
alusta. Tämän jälkeen kahden Savon maakunnan vä-
lillä on yksi yhteys vähemmän.”, tiivistää Ilkka Fritius. 

Ilkka Fritiuksen  
johtajakauden  
perintö 
Vahva valtakunnallisuus ja  
keskittyminen asiakkaisiin tuottaa tulosta

Suomen lähes kaikista maakunnista on turvauduttu Vaalijalan apuun erityis-
tä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksessa. Vaalijala on ollut vuosien 
saatossa myös se vihoviimeinen paikka, perälauta, johon on vaikeiden haas-
teiden edessä turvauduttu. Perintönä on vahva osaaminen, jota johtaja Ilkka 
Fritius toivoo vaalittavan myös Eloisassa.

Huomasimme  
Vaalijalassa myös,  
että keskustelu  
palvelujen hinnoista  
ja sisällöistä oli  
helpompaa  
ulkokuntien kanssa.

Kuntaomistuksessa Vaalijala ehti olla 
vuosikymmeniä. Uusi aika koittaa vuoden 
2023 alusta, kun omistus siirtyy hyvin-
vointialueille. Ilkka Fritius uskoo, että 
Vaalijala säilyy osaamis- ja tukikeskuksen 
myötä vahvana oman alansa brändinä. 
Muutama Vaalijalan kaltainen valtakun-
nallinen toimija tarvitaan jatkossakin 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
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Ulkokunnilla ollut iso 
taloudellinen merkitys
Palvelujen myynnillä ulkokunnille on ollut Vaalijalan 
taloudelle iso merkitys. Vuosina 2021 ja 2022 myynti 
on ollut 26 miljoonaa euroa. Vaalijalan ylijäämän ker-
tymisessä on ulkokuntamyynti ollut keskeinen tekijä. 

”Puitesopimuskunnille on palvelujen hinnoissa 10 
prosentin ja ulkokunnille 20 prosentin korotus. Tällai-
nen on käytännössä ollut kirjanpidollisen ylijäämän 
kerryttämistä, sillä Vaalijala on rahoittanut kuntou-
tuksen investointeja ulkokuntahinnoittelulla eikä sillä 
ole ollut korkotukilainojen lisäksi muuta velkaa”, huo-
mauttaa Ilkka Fritius. 

Hän muistuttaa myös, että ilman palvelujen myyn-
tiä ulkokunnille ja siitä kertyvää taloudellista hyvää 
Vaalijala olisi paljon nykyistä pienempi toimija niin 
kooltaan kuin merkitykseltäänkin. 

”Ulkokuntamyynti on mahdollistanut sen, että meil-
lä on mahdollisuus hyviin asiantuntijaresursseihin”, 
Fritius muistuttaa. 

Toki Ilkka Fritius muistuttaa, että asiantuntemuk-
sen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttää myös 
asiakaskunnan osalta tiettyä kriittistä massaa. Kun 
massaa on tarpeeksi paljon, erityisosaamista kehittyy. 
Riittävä massa taas saavutetaan keskittämällä palve-
luja. 

”Se oli meidän viestimme ennen sote-uudistuk-
sen lainsäädännön hyväksymistä yhdessä Etevan ja 
Kårkullan kuntayhtymien kanssa, että me olemme 
tarpeeksi suuria hoitamaan erityispalvelut, ja tulevat 
hyvinvointialueet puolestaan hajauttavat toiminnan. 
Viesti ei kuitenkaan mennyt perille tai sillä ei katsottu 
olevan merkitystä”, Ilkka Fritius toteaa. 

Jatkossa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskukselle 
riittää, että muutamia asiakkaita tulee jokaiselta hy-
vinvointialueelta vuosittain. Ilkka Fritius uskoo, että 
vaativia palveluja on järkevämpää ostaa kuin ryhtyä 
rakentamaan itse muutaman asiakkaan tarpeita var-
ten. 

Vaativan kuntoutuksen 
kysyntä kasvaa
Miksi palveluja halutaan hankkia juuri Vaalijalalta? 
Yksi tekijä on, että monilla alueilla Suomessa vaati-
van erityishuollon palveluja on jatkuvasti supistettu. 
Paikkamääriä on karsittu, kun ajatellaan, että näin 
puretaan pahamaineista laitosasumista. 

Ilkka Fritius kuitenkin muistuttaa, että kuntoutuk-
sen kohdalla ei kyse ole laitoksessa asumisesta. Hä-
nestä tuntuu, että paikkoja on muualla vain yksinker-
taisesti haluttu ajaa alas, ilman että tilalle olisi tullut 
muuta toimivaa. 

”Toki vaativaa kuntoutusta tarvitsevien ihmisten 

määrä näyttää myös olevan kasvussa. Kehitys ei ole 
suhteessa Suomen väkilukuun. Palveluja tarvitsevien 
määrä on suurempi kuin 10 vuotta sitten”, hän toteaa. 

Mistä kehitys johtuu, siitä ei ole olemassa tieteellistä 
näyttöä. Jotain negatiivista muutosta yhteiskunnassa 
on joka tapauksessa Ilkka Fritiuksen mukaan tapahtu-
nut, että näin on käynyt. 

”Samassa suhteessa Pisa-tulosten heikentymisen 
kanssa, erityistä tukea tarvitsevien ihmisten määrä 
kasvaa. Peruskoulu ei ole pystynyt vastaamaan muu-
tokseen, joka oppilaiden tarpeissa on tapahtunut. 
Usein lasten ja nuorten ongelmien taustalta löytyy 
rikkinäinen kouluhistoria tai sitten koulua ei käytän-
nössä ole käyty lainkaan”, summaa Ilkka Fritius. 

Hän uskoo, että tilanne olisi toinen, jos peruskoulu 
toimisi niin, että jokaisessa kunnassa pystyttäisiin 
kantamaan vastuu vaativimmistakin oppilaista. 

” Perusopetus on virtaviivaistunut ja jokainen ope-
tussuunnitelmauudistus on lähtenyt siitä, että oppi-
laat ovat itseohjautuvampia kuin aikaisemmin. Ilmei-
sesti näin ei kuitenkaan ole.”

Työvoimapula  
tuli Savoonkin
Ilkka Fritiuksen johtajakauden toinen iso muutos on 
ollut viimeiset 3-4 vuotta toimintaa koetellut työ-
voimapula. Vaalijalalla on aina ollut rekrytointiniuk-
kuutta korkeakoulutetuista asiantuntijoista, mutta 
nyt pula on näkynyt sairaanhoitajien, sosionomien ja 
lähihoitajien kohdalla yhtä vakavana. 

”Kehitys on pelottava. Tämä on kehitys, johon on 
saatava käännös. Paljon on puhuttu, että hyvinvoin-
tialueilta voivat loppua rahat, ja näin voi käydä, mutta 
henkilöstöresurssit loppuvat sitä ennen, eli se on ra-
hoitustakin suurempi haaste”, toteaa Fritius. 

Vaalijalan kuntayhtymässä työvoimapulaa lähdet-
tiin jo vuosia sitten kampittamaan koulutukseen sat-
saamalla. Oppisopimuskoulutus on ollut toimiva keino 
saada lisää ammattilaisia. 

”Tämä on ollut myös yksi selkeä onnistuminen 
meiltä. Ehkä näin jälkikäteen, olisi oppisopimuskou-
lutusten volyymiä pitänyt kasvattaa rohkeammin 
muutama vuosi sitten. Se on selkeä keino, joka toimii 
nimenomaan lähihoitajien kohdalla.” 

Toinen onnistuminen ovat olleet viimeisten vuosien 
aikana henkilöstölle jaetut rahalliset porkkanat. Yksi 
on Epassi, joka tarjoaa laajan kirjon palveluja, joita 
henkilöstö voi käyttää oman tarpeen ja kiinnostuksen 
mukaan. 

Ylpeyttä omista  
saavutuksista
Ilkka Fritius aloitti Vaalijalan kuntayhtymän johtajana 
2013 pitkän työuran johtajana tehneen Erkki Paaran 
jäätyä eläkkeelle. Odotukset uudelta johtajalta olivat 
suuret.

”Olen vilpittömän ylpeä johtajavuosistani. Kun tulin 
Vaalijalaan, ajattelin, että mitenkähän tässä käy. Nyt 
kun ajattelee mitä on tapahtunut omalla kaudella, 
olen ylpeä työstäni. Enkä kadu, että olemme keskitty-
neet asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvointiin 
kulkien vastavirtaan hankkien taloudellisia resursseja 
jäsenkuntien ulkopuolelta”, sanoo Ilkka Fritius. 

Hän myöntää kuitenkin, että paine on ollut aika 
ajoin kovakin. Mutta sen ei ole saanut kahlita johtajan 
luovuutta. Osaamis- ja tukikeskuksen toimintaa sekä 

fyysisiä puitteita on kehitetty sekä palvelukoteja on 
pyritty perustamaan kysyntää vastaavasti. 

”Se tuntuu vähän kummalliselta, ettei kiitosta ole 
juuri tullut, eikä ole huomioitu Vaalijalan merkitystä 
laajemmin elinvoimalle Savossa. Olen kuitenkin aja-
tellut, että savolaiset eivät pahemmin kiittele”, Ilkka 
Fritius hymähtää.  

Iloinen hän on siitä, että Sateenkaaren koulun yllä-
pitäjäksi saatiin perustettua uusi kuntayhtymä pitkän 
ja välillä tuskaisenkin prosessin päätteeksi. 

”Kuntayhtymän valmisteluun liittyi paljon väärin- 
ymmärrystä. Joko tahatonta tai tahallista. Se täytyy 
sanoa, että keskustelu onnistui tässäkin paremmin 
keskisuomalaisten kuin savolaisten kanssa.”

Ilkka Fritius myöntää, että hänelle oli pieni yllätys 
se, että kuntayhtymän kanssa päätöksenteko meni 
kalkkiviivoille. Fritius sanoo olettaneensa, että kunti-
en päättäjät näkevät kyllä päätöksen hyödyt. 

”Olisi ehkä pitänyt kiertää jokaisen kuntajohtajan 
kanssa puhumassa erikseen asiasta. Ei olisi pitänyt 
luottaa, että kyllä ihmiset tajuavat asian myönteiset 
vaikutukset.”

Vähän samanlainen oli tilanne myös Ilkka Fritiuksen 
omalla kohdalla hyvinvointialuekuviossa. Itselle oli 
vaikea löytää paikkaa hyvinvointialueelta. Johtaja-
valinnoissa meni useampi kierros, joissa Vaalijalassa 
olevaa osaamista ei huomioitu lainkaan. 

”Mietityttää, olisiko pitänyt tehdä enemmän suh-
detoimintaa vuosien varrella. Samat päättäjät ovat 
kunnissa ja hyvinvointialueilla,” toteaa ensi vuoden 

alusta Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan vaikutta-
vuusjohtajan tehtävässä aloittava Fritius.  

Vain muutama asia  
jäänyt harmittamaan
Jos työpöytä oli tyhjä Fritiuksen tullessa Vaalijalan 
kuntayhtymän johtajan pestiin yhdeksän vuotta sit-
ten, on pöytä puhdas myös hänen jälkeensäkin. Mieltä 
ei moni asia enää tässä vaiheessa kaiherra. 

”Yksi asia, joka jäi tekemättä, mutta onneksi Poh-
jois-Savon hyvinvointialue tulee sen tekemään, on 
Hongiston palvelukodin tilojen uudistaminen. Näin 
sen heti tullessani, että tilat eivät ole yksikössä enää 
ajanmukaiset. Tilojen uudistaminen jäi kuitenkin so-
te-uudistuksen jalkoihin”, Ilkka Fritius sanoo. 

Kuutinharjun uudistaminen ei myöskään mennyt 
aivan kuten olisi pitänyt. Ilkka Fritius myöntää, että 
ei olisi pitänyt kuunnella palvelukodin tilaratkaisuissa 
ARAn tahtoa kolmesta rakennuksesta. Se johti siihen, 
että AVI puuttui toiminnan järjestelyihin ja vaati jo-
kaiseen palvelukodin rakennukseen omaa yöhoitajaa. 
Sitä ei voitu taloudellisesti toteuttaa ja asunnoista 
jouduttiin muuttamaan pois ja niitä jäi tyhjilleen. 

”Nenonpellon osalta ajattelin, että Privaatti on sel-
lainen puuttuva yksikkö, jonka rakentaminen piti vielä 
saada käyntiin tänä syksynä. Olen tyytyväinen, että se 
mitä on vuosien varrella tehty, säilyy jatkossakin. Oma-
na aikanani Nenonpellossa saatiin tehtyä ne asiat, joita 
ajattelinkin, että pitää saada kuntoon. Mitä taas jatkos-
sa tapahtuu täällä, on muiden pohdittava”, Ilkka Fritius. 

Anja Manninen aloitti Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana samoihin aikoihin, kun Ilkka Fritius 
tuli kuntayhtymän johtajaksi. 

Ilkka Fritiuksen johta-
jakauteen Vaalijalas-
sa kuuluivat monet 
muutokset sekä 
soteuudistukset. 

Toki vaativaa kuntou- 
tusta tarvitsevien  
ihmisten määrä näyttää 
myös olevan kasvussa. 
Kehitys ei ole suhteessa 
Suomen väkilukuun. 
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”Nämä vaativammat asumispalvelut ovat aina tulleet 
huutavaan tarpeeseen. Ne ovat myös vaatineet paljon 
puhetyötä ja perusteluja, sillä kunnissa ei ole totuttu 
siihen, että tällaiset asumispalvelut ovat kalliita”, sa-
noo Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala. 

On tarvittu siis paljon työtä, että entistä vaativam-
paa tukea ja paljon henkilöstöresursseja vaativia  pal-
velukoteja on voitu kuntiin rakentaa, kuten Vaalijalan 
kuntayhtymässä on tehty. 

”Toinen vaihtoehto on, että asiakas asuu kuntoutus-
keskuksessa, joka ei ole edullinen vaihtoehto kunnalle 
sekään”, Kirsi Ruutala muistuttaa.  

Hänen tullessaan seitsemän vuotta sitten Vaalijalan 
kuntayhtymän palvelukseen avopalvelujen  johtajaksi 
oli palvelukotien rakentaminen hyvässä vauhdissa. 
Ruutala muistelee, että Muurinkosken palvelukoti 
Joroisiin oli juuri valmistunut ja Kuopion Sipulin pal-
velukodin valmistelu alkoi. 

Palvelukoteja  
rakennettu  
yksi per vuosi
Osaamisen kehittäminen on  
Kirsi Ruutalan mukaan tärkeää  
myös jatkossa

”Tarpeita on ollut koko ajan paljon, joten olemme 
joutuneet priorisoimaan sitä, mihin kuntiin ja missä 
järjestyksessä palvelukoteja on voitu toteuttaa.”

Palvelukotien rakentamista on vauhdittanut se, ettei 
kenenkään tarvitse asua laitoksessa tai kuntoutusaika 

veny tarpeettoman pitkäksi siksi, että palvelukotipai-
kan puuttuminen estää muuttamisen omaan kotiin. 

”Aika monessa kohteessa olemme kunnan kanssa 
katsoneet yhdessä, että paljonko on asiakkaita, jot-
ka odottavat uutta kotia kuntoutuskeskuksessa, ja 
paljonko kunnasta löytyy lapsuudenkodista muuttoa 
omaan kotiin odottavia asiakkaita”, kertoo Kirsi Ruu-
tala. 

Myös ministeriön ohjaus on tiukentunut. Nykyisin 
kehitysvammaisilla palvelut pitää tarjota omaan ko-
tiin ja vasta sitten, jos asuminen omassa kodissa ei on-
nistu, katsotaan muita ratkaisuja, kuten kuntoutusta 
laitoksessa. 

”Viime vuosina olemme myös pystyneet järjestä-
mään palvelukotipaikkoja kaikkein vaativinta apua 
ja tukea tarvitseville. Toisaalta, tässä on myös ajattelu 
muuttunut, että kyllä omassa kodissa pystytään asu-
maan, kun vain on sopiva tuki ja apu saatavilla”, Kirsi 
Ruutala toteaa. 

Viime vuosina  
olemme myös  
pystyneet järjestämään 
palvelukotipaikkoja 
kaikkein vaativinta 
apua ja tukea  
tarvitseville. 

Vaalijalan avopalveluissa on jo vuosia rakennettu palvelukoteja 
kehitysvammaisille asiakkaille, jotta kenenkään kuntoutuksen 
laitoksessa ei tarvitsisi pitkittyä siksi, ettei sopivaa kotia löydy 
kuntoutuksen jälkeen. Viime vuosina palvelukoteja on tarvittu 
yhä vaativampaa tukea tarvitseville asiakkaille, mikä on vaati-
nut tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. 
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Päivätoimintaa kehitetty 
entistä yksilöllisemmäksi
Vaalijalan avopalveluissa Kirsi Ruutalan työsarkaan 
ovat kuuluneet myös päivä- ja työtoiminta sekä ke-
hitysvammaisten perhehoito osana asumispalveluja. 
Viime vuosina avopalveluissa on kehitetty kolmella 
paikkakunnalla, Mikkelissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä, 
erityisen vaativaa päivätoimintaa. 

”Se on yhdelle asiakkaalle toteutettavaa ja hyvin yk-
silöllistä päivätoimintaa oman palvelukodin ulkopuo-
lella. Puhutaan myös jalkautuvasta päivätoiminnasta, 
koska yhden asiakkaan kanssa on ohjaajan mahdol-
lista myös liikkua eri paikkoihin, joihin asiakas haluaa 
päästä ja joista on hyötyä hänen hyvinvoinnilleen ”, 
sanoo Kirsi Ruutala.

Jyväskylässä erityisen vaativaa päivätoimintaa on 
lähdetty tarjoamaan myös palvelukodin ulkopuolisille 
asiakkaille, joille yksilöllisestä tuesta päivätoiminnas-
sa on hyötyä. Kirsi Ruutala uskoo, että tällaista tukea 
tullaan tarvitsemaan varsinkin isommilla paikkakun-
nilla jatkossakin. 

Työtoimintaan  
voi tulla muutoksia 
Työtoimintaa tarjoavien Savoset monipalvelukeskus-
ten toiminta muuttuu myös vuoden vaihteessa 2023 
hyvinvointialueiden aloittaessa. Silloin päättyvät 
Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen ja Juvan Savoset 
monipalvelukeskusten yhdessä toteuttamat työelä-
mäpalvelut ELY-keskuksille. 

”Hyvinvointialueet eivät enää tuota palveluja 
ELY-keskuksille, joten nämä palvelut jäävät muiden 
toimijoiden tehtäväksi. Vaalijala on ollut yksi monista 
työelämäpalveluja tarjoavista tahoista, joten palvelut 
jatkuvat muiden toteuttamina”, Kirsi Ruutala toteaa. 

Muutoksia voi olla tulossa myös Savoset monipal-
velukeskusten työtoimintaan lainsäädännön kautta. 
Eduskunnassa käsittelyssä olevassa vammaispalvelu-
laissa ei nimittäin ole enää mainintaa työtoiminnasta. 
Myös erityishuoltolain poistuessa kehitysvammaisten 

työtoiminnasta säädettäisiin jatkossa sosiaalihuolto-
laissa. 

Kirsi Ruutala kertoo, että sosiaalihuoltolaissa on py-
kälä, jota ei kuitenkaan ole juuri  käytetty. Epävarmaa 
on häviääkö nykyisin tuotannollisesta työstä asiak-
kaalle maksettava työosuusraha ja joutuvatko asiak-
kaat jatkossa maksamaan itse kotoa työtoimintaan 
tapahtuvat kuljetukset. 

”Miten nämä muutokset tarkoittaisivat asiakkaan 
kannalta? Onko heillä enää motivaatiota käydä työ-

toiminnassa ja riittävätkö rahat asiakasmaksuihin?”, 
pohtii Kirsi Ruutala. 

Vammaispalvelulain käsittelyyn otettiin eduskun-
nassa aikalisä. Marraskuussa varmistui, että lain 
käsittely siirtyy myöhempään ajankohtaan, joten 
hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on vielä 
voimassa vanhat lait.

Itsemääräämisoikeus nä-
kyy arjen kohtaamisissa
Lainsäädännön kautta velvoitetaan tukemaan ke-
hitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. 
Tämä näkyy palvelukotien sekä päivä- ja työtoimin-
nan asiakastyön arjessa sekä yksiköiden tavoitteissa. 
Itsemääräämisoikeuden sekä asiakkaiden yksilöllisen 
palvelun toteutumista seurataan ja arvioidaan sään-
nöllisesti. Myös koulutusta ja tukea yksiköille on ollut 
tarjolla paljon. 

”Itsemääräämisoikeus tulee näkyväksi arjen kohtaa-
misissa. Se näkyy siinä, miten työntekijä kohtaa oman 
asiakkaansa ja mitkä pienet asiat työntekijän työssä 
sekä yksikön kulttuurissa  vaikuttavat siihen, että hen-
kilö huomioidaan aidosti”, Kirsi Ruutala kiteyttää. 

Hän itse näkee, että on työnantajan tehtävä huolehtia 
siitä, että työntekijöiden työtä huolletaan säännöllises-
ti, jotta osaaminen ja asenne IMO:n tukemisessa säilyy 
ja kehittyy. Myös lähiesihenkilön tehtävä on tukea, että 
itsemääräämisoikeus toteutuu yksikön arjessa. 

”Rajoittaminen on myös yksi osa itsemääräämis-

oikeutta. On hyvä, että siihen on tullut säätelyä, ja 
rajoittamiselle on oltava perustelut, ja siitä on aina 
tehtävä kirjaukset. Rahoittamisenkin pitää johtaa ih-
misen hyvään elämään ja turvallisuuteen”, sanoo Kirsi 
Ruutala. 

Etelä-Savoon parhaat  
vammaispalvelut
Etelä-Savon hyvinvointialueen tavoitteen on, että 
alueella on tarjolla parhaat vammaispalvelut. Tätä 
tavoitetta Kirsi Ruutala on ollut viemässä eteenpäin jo 
hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa, toimiessaan 
vammaispalvelujen sekä työikäisten sosiaalipalvelu-
jen vastuuvalmistelijana. Hyvinvointialueen aloittaes-
sa 2023 hän siirtyy Eloisan vammaisten asumispalve-
lujen päälliköksi. Asumispalvelujen lisäksi tehtävään 
kuuluu vammaisten perhehoito. 

”Parhaat vammaispalvelut edellyttävät myös, että 
Vaalijalasta tuttu ajattelutapa ja käytännön toiminta 
osaamisen kehittämisessä siirtyy hyvinvointialueelle. 
Tätä meidän pitää myös tukea”, Kirsi Ruutala toteaa. 

Jo tullessaan Vaalijalan kuntayhtymän palvelukseen 
seitsemän vuotta sitten hän aisti ja näki, että kuntayh-

tymä kehittyy ja menee eteenpäin. Koko ajan on oltu 
toimintakykyisiä palvelujen kehittämisessä ja seurattu 
ajan vaatimuksia. 

”Siihen kelkkaan pääsin ja olen tykännyt olla Vaa-
lijalassa. Kuntayhtymässä on pystynyt vaikuttamaan 
vammaisten palveluihin konkreettisesti. Uskon, että 
kokemuksellani ja näkemykselläni on käyttöä myös 
Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisten asumis-
palveluissa.”

Uutena asiana hyvinvointialueella Kirsi Ruutalan 
tehtäväkenttään tulee asumispalvelujen tilaajan rooli. 
Hyvinvointialue kun ostaa paljon palveluja yksityisiltä 
palveluntuottajilta esim. kilpailutusten kautta sekä 
palveluseteleillä. Tätä palvelujen kenttää hän haluaa 
olla jatkossa kehittämässä.

Kausi Vaalijalan kuntayhtymässä on ollut Kirsi 
Ruutalalle aktiivinen, työteliäs ja vaiherikas. Vaihdos-
vaiheessa harmittamaan on jäänyt oikeastaan vain 
se, ettei kuntayhtymä viimeisinä vuosina pystynyt 
toteuttamaan kaikkia tarvittavia palvelukoti-inves-
tointeja kumppanikuntien jäätyä odottamaan hyvin-
vointialueiden aloitusta. 

Kirsi Ruutala pääsi 
uutena avopalvelujen 
johtajana mukaan Sipulin 
palvelukoti suunnitteluun. 
Sipuli valmistui Kuopioon 
syksyllä 2017.

Parhaat vammais- 
palvelut edellyttävät  
myös, että Vaalijalasta  
tuttu ajattelutapa ja  
käytännön toiminta  
osaamisen kehittä- 
misessä siirtyy  
hyvinvointialueelle.

Mikkelin Savosetin uusien 
tilojen avajaisissa toukokuussa 
2019 ei vieraidenkaan tarvin-
nut lähteä tyhjin käsin kotiin. 
Jaossa oli Savoset Mikkelin 
punaisia ämpäreitä. Ämpäreitä 
jakamassa Savosetin asiakas 
Eelis. 

Jyväskylän Sääksvuo-
ren palvelukodin kodin 
siunaustilaisuutta vietettiin 
2019 syksyllä. Palvelukodin 
asukas Elmeri Ottelin toimi 
juhlan juontajana ja esitti 
myös oman runonsa. 
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Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpaisen mukaan 
psykososiaalista tukea tarvitsevien lasten määrä ja 
ongelmat on suorastaan räjähtänyt käsiin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Hän on todella huolissaan 
siitä, miten nuorisomme voi tänä päivänä. 

”Nuoret voivat tosi huonosti. Miksi niin moni nuori 
syö psyykelääkkeitä ja miksi monella nuorella on ah-
distuneisuushäiriö, paniikkikohtauksia ja sosiaalisten 
tilanteiden pelko?” Satu Varpainen kysyy. 

Monet psykiatrista kuntoutusta tarvitsevat oppilaat 
ovat todella huonossa kunnossa kouluun tullessaan. 
Satu Varpainen pelkääkin, että koronavuosien velkaa 
tullaan maksamaan vielä pitkään.

”Koulukiusaamiset ovat räjähtäneet kouluissa käsiin 
ja oppilaat, jotka meille tulevat, saattavat olla psyyk-
kisesti todella huonossa kunnossa ja koulukiusattuja. 
Näiden traumojen purku on aina pitkäkestoinen työ”, 
kertoo Satu Varpainen. 

Sateenkaaren erityiskoulu on läpikäynyt isoja 
muutoksia viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Yksistään koulun oppilasaineksen sekä 
oppilasmäärän muutos on ollut merkittävä. 
Kehitysvammaisten lasten ja nuorten sijaan 
yhä useampi oppilas tarvitsee psykososiaalista 
tukea tai apua autisminkirjon häiriöihin. Myös 
oppilasmäärä on lähes tuplaantunut. 

Myös koulupudokkuus on muuttunut. Sateenkaaren 
kouluun tuli tänä syksynä oppilas, joka ei ole käynyt 
vuoteen minkäänlaista koulua. 

Nykyistä kehitystä  
olisi tarve tutkia
”Kehitysvammaisten lasten kohdalla tilanne on toi-
nen. Vanhemmat ovat tänä päivänä tosi valveutuneita 
ja tietävät,  mitä lapselleen haluavat. Meillekin on jo 
ilmoitettu kolmivuotias lapsi jonoon kahden vuoden 
päästä alkavaan esiopetukseen.”

Toisaalta kehitysvammaisten lasten määrä myös las-
kee. Satu Varpainen kuitenkin huomauttaa, että kehi-
tysvammaisia lapsia syntyy aina tietyn verran ja toi-
saalta maahanmuutto tuo Sateenkaarenkin kouluun 
kehitysvammaisia oppilaita, jotka eivät ole saaneet 
kotimaassaan mitään tukea koulunkäyntiin. 

Toki tutkimusta pitäisi tehdä enemmän siitä, mikä 
on johtanut nykyiseen kehitykseen. Satu Varpaisen 
mukaan kehitysvammaisuus ja autisminkirjon häiriöt 
voivat osittain liittyvä siihen, että synnyttävien äitien 
ikä on noussut eli lapsia tehdään entistä iäkkäämpinä. 

”Yhteiskunta pakottaa myös vanhemmat järjettömään 
työn tekemisen kulttuuriin. Se ei ole minusta huoltajien 
vika, vaan koko yhteiskunnassa pitäisi miettiä, miten 
vanhemmilla olisi oikeasti aikaa olla lasten kanssa.”

Sosiaalinen media on kolmas ”syntinen” lasten ja 
nuorten psyyken kehittymisen kannalta. Meidän pi-
täisi pystyä rajaamaan paremmin sosiaalisen median 
käyttöä. Se ruokkii Satu Varpaisen mielestä nuorille 
ihan vääriä ihannekuvia, mikä taas aiheuttaa helposti 
syömishäiriöitä niin nuorilla tytöillä kuin pojilla. 

Koulujen ryhmäkoot ovat vielä Varpaisen mukaan 
kohtuulliset, mutta kouluissa tarvitaan enemmän 
henkilöstöä turvaamaan nuorten elämää. 

Sateenkaaren 
koulun kasvu 
heijastelee  
yhteiskunnan  
nykytilaa
Rehtori Satu Varpainen on  
huolissaan siitä, miten  
nuorisomme voi tänään

Kovimpia puheluita  
ovat ne, joissa  
vanhempi itkee  
puhelimessa ja  
sanoo, että kukaan  
ei halua auttaa  
meidän lasta,  
auta sinä meitä.

Sateenkaaren koulu on ra-
kennettu kahdessa osassa 
vuosina 2019-2020.

Satu Varpainen muistuttaa, että Vaalijala 
on perustettu 115 vuotta sitten pitämään 
huolta niistä, jotka apua eniten tarvitse-
vat. Siksi Sateenkaaren koulun tehtävä 
on jatkossakin pitää huolta kaikkein 
haavoittuvammassa asemassa olevista 
lapsista ja nuorista.
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”Myös se vaikuttaa, että nykyisin lasten ja nuorten 
hoitoon pääsy kestää aivan liian kauan. Jonotus psy-
kiatriselle puolelle kestää pahimmillaan jopa kaksi 
vuotta”, kertoo Satu Varpainen. 

Huolenpitoa heikoimmassa 
asemassa olevista
Sateenkaaren koulun puolella hoitoon pääsyn ongel-
mat ja vaikea tilanne omassa koulussa näkyy väsynei-
den vanhempien yhteydenottoina rehtorille. Vanhem-
mat ovat tosi väsyneitä ja neuvottomia.

”Kovimpia puheluita ovat ne, joissa vanhempi itkee 
puhelimessa ja sanoo, että kukaan ei halua auttaa 
meidän lasta, auta sinä meitä. Silloin tulee itselle olo, 
että etsin lapselle paikan vaikka omasta työhuonees-
tani”, Satu Varpainen toteaa. 

Tällaisissa tilanteissa hän ihmettelee, miten voimme 
elää yhteiskunnassa, jossa jotkut jäävät täysin kaik-
kien palvelujen ulkopuolelle. 

”Sekin koskettaa ja tuntuu pahalle, kun yksitoista-

vuotias lapsi tulee syliin ja sanoo, että musta ei ole ty-
kätty missään koulussa. Eihän kukaan halua sellaista 
kuulla yhdenkään lapsen suusta.”

Satu Varpainen muistuttaa, että Vaalijala on pe-
rustettu 115 vuotta sitten pitämään huolta niistä, 
jotka apua eniten tarvitsevat. Siksi Sateenkaaren 
koulun tehtävä on jatkossakin pitää huolta kaikkein 

haavoittuvammassa asemassa olevista lapsista ja 
nuorista. 

Puitteet ja opetus ovat onneksi koulussa ajan tasalla. 
Kolme vuotta sitten valmistunut uusi koulurakennus, 
osaava henkilöstö, toimiva opiskeluhuolto, ajantasai-
set hallinnolliset järjestelmät sekä vahva valtakunnal-
linen kehitystyö luovat toiminnalle vakaan pohjan. 

Mukana valtakunnallisessa 
kehittämistyössä
Sateenkaaren koulu on saavuttanut vahvan valta-
kunnallisen aseman Elmeri-kouluna, jota kysytään 
mukaan valtakunnallisiin hankkeisiin ja pilotteihin. 
Viime aikoina koulussa on tehty paljon työtä valtakun-
nallisella tasolla vaativan monialaisen tuki, tutkimus 
ja kehittämistyön eli Vaatu-toiminnan pilotoinnissa 
KYS-alueella. 

”Arviointeja tehdään viidellä alueella koko maassa 
ja meidän KYS-alueella niitä on tehty eniten. Tässäkin 
ollaan kehittämistyössä aivan valtakunnan kärkeä”, 

KYS-alueen VAATU-ryhmän puheenjohtajana toimiva 
Satu Varpainen sanoo. 

Hän muistuttaa, että kiitos tästä kuuluu koko VAA-
TU-työryhmälle, johon Sateenkaaren koulun lisäksi 
kuuluu Valteri, valtion koulukodin, sekä sairaalaope-
tuksen porukkaa. 

Tähän mennessä varhaiskasvatukseen annettujen 
VAATU-konsultaatioiden pohjalta on Satu Varpaisen 
mukaan varmistunut, että Suomessa tulisi antaa ny-
kyistä enemmän tukea ja apua päiväkotien varhais-
kasvatuksen henkilöstölle.

”Jo nyt on nähtävissä, että kolmivuotiailla näkyy 
vaikeita käyttäytymisen pulmia ja vaikeita neuropsy-
kiatrisia oireiluja. Apua ja tukea tulisikin saada juuri 
tuossa vaiheessa, sillä kuusivuotiaaksi vartuttuaan 
lapsi on jo ehtinyt luomaan omat toimintatapansa. Ja 
niiden purkaminen on hidasta. Se kestää yleensä yhtä 
pitkää kuin toimintatavan syntyminenkin”, sanoo Satu 
Varpainen. 

Lapsi tarvitsee  
vuorovaikutusta
Neuvolakulttuurissa pitäisi Satu Varpaisen mielestä 
keskittyä kertomaan odottaville vanhemmille, mi-
ten tärkeää lapsen vuorovaikutus on heti syntymän 
jälkeen, jotta lapsi oppii tunteet, ilmeet ja eleet sekä 
kommunikaation. Nykyinen kännykkäkulttuuri ei tä-

hän kannusta, päinvastoin. 

”Sanon kaikille, että kun menette leikkikentälle, 
katsokaa kuinka monella vanhemmalla on puhelin, 
jolla puhutaan jonkun kanssa puhelimessa tai ollaan 
netissä, lapsen leikkiessä.”

Kännykkää käyttävän vanhemmat sijasta lapsi tar-
vitsee sitä, että hänen kanssaan ollaan vuorovaiku-
tuksessa, nimetään asioita ja keskustellaan. Näin lapsi 
oppii oikeanlaisia tapoja ilmentää omia tunteitaan. 

”Ei siinä ole mitään pahaa, että pieni lapsi itkee 
tai saa itkupotkuraivarin. Siinä lapsi vasta opettelee 
ilmaisemaan itseään tilanteissa, joissa ei ole tyytyväi-
nen. Meidän aikuisten tehtävä on opettaa lasta pääse-
mään yli pettymyksestä”.

Jos kukaan ei opeta, Satu Varpainen varoittaa, että 
ne samat keinot lapsella ovat siinä tapauksessa käy-
tössä vielä 12-vuotiaanakin. 

Vaalijala on ollut hyvä 
työntantaja
Vaalijala on ollut Satu Varpaisesta hyvä työnantaja. Se 
on antanut hänellekin mahdollisuudet kouluttautua 
työn ohessa ja edetä omalla uralla. 

”Oma esimies Ilkka Fritius on puolestaan antanut 
aika vapaat kädet kehittää koulun toimintaa. Hän on 
luottanut koulun henkilöstön näkemyksiin Sateen-

kaaren koulun kehittämisen suhteen. Ilkan työuran 
yksi merkittävimmistä saavutuksista on Sateenkaaren 
koulun kuntayhtymän perustaminen”, sanoo Satu Var-
painen. 

Hän uskoo, että Ilkka Fritius jää myös historian kirjoi-
hin henkilönä, joka laittoi kuntayhtymän pystyy yhtä 
koulua varten. Omana kuntayhtymänä Sateenkaaren 
koulun henkilöstö pystyy myös vaikuttamaan koulun 
kehittymiseen ja toimintaan paremmin kuin olemalla 
jonkin kunnan koulutoimen alaisuudessa.

Ja haasteet eivät vuoden vaiheessa 2023 muutu 
miksikään. Sateenkaaren koulu poikkeaa monista 
muista erityiskoulusta siinä, että oppilaiden vaihtu-
vuus on suurta ja oppilaat käyvät koulua hyvin eripi-
tuisilla jaksoilla. 

”Jos oppilas tulee kolmen kuukauden kuntoutus-
jaksolle, vaatii se napakan aloituksen, että päästään 
heti kiinni asian ytimeen ja saadaan arvioitua mah-
dollisimman paljon asioita kuntoutuksen aikana, jotta 
osataan antaa oppilaan oman kotikunnan kouluun 
tarvittavat askelmerkit jatkolle”. 

Uuden kuntayhtymän palvelukseen Satu Varpainen 
sanoo siirtyvänsä haikealla mielin, johon sekoittuu 
myös innostunutta odotusta tulevasta. 

”Tähän loppuu hieno aikakausi ja vähän hienompi 
aikakausi alkaa vuoden vaihteessa 2023”, tiivistää 
tuntemukset Satu Varpainen. 

Jo nyt on nähtävissä,  
että kolmivuotiailla  
näkyy vaikeita  
käyttäytymisen  
pulmia ja vaikeita  
neuropsykiatrisia  
oireiluja.

Sateenkaaren koulussa opiskellaan erilaisten opetuksen apuvälineiden avulla, erilaisissa tiloissa, monenlaisin ryhmäkokoonpanoin ja erilaisia opetus-
menetelmiä käyttäen. 

Iso, mutta samalla kuitenkin pieni. Rehtori Satu Varpainen kertoo pystyvänsä vielä muistamaan jokaisen koulun oppilaan nimen, 
sekä hänen taustansa ja tilanteensa, jonka pohjalta oppilas on kouluun tullut. 
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”Se, että Vaalijalassa on tehty työtä asiakas ja asiak-
kaan tarpeet keskiössä, on ollut minulle todella tär-
keää”, Jouni Vironen sanoo. 

Perhehoitojen muuttuminen perheterapiaksi, jossa 
hyödynnetään asiakkaan ja hänen perheensä asian-
tuntijuutta hoidossa ja kuntouksessa, ei olisi ollut 
hänen mukaansa mahdollista ilman muita isoja muu-
toksia toiminnassa. Vaalijalan perheterapeuttisten 
palvelujen kehittymiseen ovat vaikuttaneet osaltaan 
myös kuntoutuksen erikoistuminen, avopalvelujen 
voimakas kehittyminen sekä Vaalijalan toiminnan val-
takunnallistuminen. 

”Kaikki muutokset nivoutuvat toisiinsa ja ovat vai-
kuttaneet perheterapeuttisiin palveluihin, jotka ovat 
myös niitä Vaalijalan paljon puhuttuja jalkautuvia pal-
veluja. Palveluja, jotka viedään asiakkaan luo kotiin”, 
toteaa Jouni Vironen. 

Jalkautuminen tarkoittaa Jouni Virosen omassa 
työssä sitä, että matkat asiakkaiden luo suuntautuvat 

nykyisin mm. Helsinkiin, Pohjanmaalle, Joensuuhun ja 
Jyväskylään. 

”Itselle tämä työ on syvällisessä mielessä sitä, ettei 
yksikään äiti tai isä jää yksin, vaan kaikkia kuullaan 
silloin, kun on kyse inhimillisestä tragediasta.”

Mielenterveysalan  
koulutusta kehittämässä
Ison kiitoksen Jouni Vironen antaa Vaalijalalle kou-
lutusmyönteisyydestä. Hänen mukaansa missään 
muualla hän ei ole kohdannut vastaavaa mahdolli-
suutta kouluttautumiseen, mitä Vaalijalassa. Vahvan 
koulutusjärjestelmän ansiota on myös talon moni-
osaaminen, vahva erikoistuminen sekä hoito- ja kun-
toutusprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen.

”Olen itse ollut mukana opetushallituksessa toista-
kymmentä vuotta kehittämässä mielenterveysalan 
koulutusta. Siellä olen voinut viedä meidän ammat-
tilaisten näkemyksiä opetussuunnitelmien uudistuk-
seen sekä alan koulutuksen uudistamiseen muuten-
kin”, sanoo Jouni Vironen.  

Hän kokee, että kun työskentelee asiakasrajapinnas-
sa ja tuntee toimintakentän hyvin, huomaa helposti 
tarpeet ja sen, mihin suuntaan koulutusta on hyvä 
kehittää. 

Vaalijalassa lähdettiin parikymmentä vuotta sitten kehittämään perhete-
rapeuttisia hoitomuotoja. Tätä muutosta on ollut alusta lähtien tekemäs-
sä Vaalijalan perheterapeutti Jouni Vironen. Hänelle on ollut tärkeää, että 
perhekeskeinen ajattelu lasten ja nuorten kuntoutus- ja kasvatustyössä 
on levinnyt ja otettu käyttöön myös valtakunnallisesti. 

Olen itse ollut mukana 
opetushallituksessa 
toistakymmentä vuotta 
kehittämässä mielen-
terveysalan koulutusta.

Perhekeskeinen  
ajattelu keskiössä  
lasten ja nuorten  
kuntoutuksessa
Perheterapeutti Jouni Vironen muistuttaa,  
että yhteiskunta ei voi toimia, ellei perhe toimi

Työelämä on Jouni Virosesta 
muuttunut viime vuosina mel-
koisesti. Teknologinen muutos 
tuo uusia haasteita koko ajan. 
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”Tänä päivänä työ opitaan työtä tekemällä ja koulu 
antaa teoriaopin. Koulutuksessa suuri murros onkin 
ollut juuri työelämäoppimisen lisääntyminen. Itse 
ajattelen, että teorialla otetaan tieto haltuun ja työssä 
se ulkoistetaan.”

Nopeatempoinen yhteis-
kunta virittää ansaa
Työelämä on Jouni Virosesta muuttunut viime vuosina 
melkoisesti. Teknologinen muutos tuo uusia haasteita 
koko ajan. Muutostahti on nykyisin liiankin kiivas ja 
nopeatempoinen. Esimerkiksi Vaalijalassakin työssä 
käytettävät tietokoneohjelmistot muuttuvat koko 
ajan ja työntekijät joutuvat sopeutumaan sekä otta-
maan jatkuvasti uutta vastaan, kun entistäkään ei ole 
vielä kunnolla omaksuttu. 

”Miten huolehditaan työn laadusta ja tukeeko muu-
tos työn laatua enää? Minulle itselleni tämä on iso 
kysymys. Tuntuu, ettei ihmismieli enää pysy tahdissa 
mukana. Tässä piilee myös ansa. Työhön tulee tehok-
kuuden ja suoristuskeskeisyyden ajattelu, joka ei tue 
enää välttämättä työn laatua”, kiteyttää Jouni Vironen. 

Hän uskoo kuitenkin, että ansa on vältettävissä sillä, 
että jokainen tunnistaa paremmin, mitä työssämme 
tarvitsemme ja mikä on työn kannalta oleellista. Li-
säksi tarvitaan työprosessien hallintaa sekä hallinnan 
tunteen lisäämistä hyvällä yhteistyöllä ja työsuunnit-
telulla. 

”Pitää tunnistaa oleellinen, viedä hyviä käytäntöjä 
eteenpäin ja uudistaa vain sitä, mikä on tarpeellista. 
Tärkeää on tunnistettavuus ja ennustettavuus. Silloin 
pysytään moodissa, jossa soittaja vie säveltä, eikä sä-
vel soittajaa.”

Usein tahti on Jouni Virosen mukaan kuitenkin liian 
kova ja odotusarvot työn suhteen epärealistisia. 

”Jos ajatellaan kuntoutusta, siinä epärealistiset odo-
tukset ovat sitä, että kunta ostaa kuntoutusjakson, 
pyydetään tekemään lapselle tietyt asiat ja kaikki on 
kolmen kuukauden kuluttua valmista. Mutta, eihän 
asiat terveydessä ja inhimillisessä elämässä niin mene.”

Uudistamista tarvitaan,  
ja se tulee jatkumaan
Hyvinvointialueiden myötä Jouni Vironen uskoo, että 
perheitä koskevien tukijärjestelmien uudistaminen 
tulee jatkumaan. Työsarkaa riittää, sillä Suomessa 
tehdään perheissä nyt korjaavaa työtä, kun sen sijaan 
pitäisi tehdä ennakoivaa työtä. 

”Jos haluaisin johonkin keskittyä jatkossa, niin se on 
perheiden hyvinvointi koko maassa. Työtä tässä tosin 
riittää. Suomessa olisi tarvetta myös perhepoliittiselle 
uudistukselle sekä isommalle sosiaaliturvan uudistuk-
selle”, sanoo Jouni Vironen. 

Hänen mielestään rakenteita pitäisi uskaltaa katsoa 
ja uudistaa rohkeammin. Pitäisi purkaa perinteistä 
toimistoajattelua ja sen sijaan mennä sinne, missä 
asiakkaat ovat ja hätä on suurin. 

”Ihmisiä pompotellaan yhä liikaa luukulta luukulle. 
Perheet joutuvat olemaan tekemisissä monen eri jär-
jestelmien kanssa. Toivoisin tähän suoraa kohtaamista 
ja suoraa tukea, ettei ihmisten tarvitsisi miettiä, saan-
ko minä vai enkö saa ja mitä kautta saan?”

Perhekeskeinen ajattelu ja perhekeskeiset työtavat 
ovat vahvistaneet otettaan viime vuosina Vaalijalassa. 

Jouni Vironen muistuttaa, ettei yhteiskunta voi toimia, 
jos perheet eivät toimi. Perhe on pienin ja sosiaalisin, 
mutta samalla tärkein yksikkö yhteiskunnassa. 

Arvopohjaa  
omalle työlle 
”Edesmennyt Claes Andersson, joka oli minulle mo-
nessa suhteessa oppi-isä, sanoi kerran, että muista 
Jouni töissäsi se, että yhteen asiaan olemme elämäs-
sämme enemmän tekemisissä kuin mihinkään muu-
hun tunnetasolla ja se on oma perhe. Mutta, millä 
tavalla olemme, siihen me voimme itse vaikuttaa”, 
sanoo Jouni Vironen. 

Vaalijalaa hän kiittää hyväksi työnantajaksi, joka on 
antanut mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja 
opiskella sekä antanut mielekästä työtä. 

”Olen voinut itse vaikuttaa omaan työhöni. Luot-
tamushenkilönä taas olen saanut olla kehittämässä 
Vaalijalaa organisaationa. Ei voi olla kuin kiitollinen”, 
Vironen toteaa. 

45 vuoden yhteys Vaalijalaan tarkoittaa, että Jouni 
Vironen on saanut olla töissä viiden johtajan kaudella 
ja saanut olla sellaisten asiantuntijoiden, kuten Anja 
Mannisen, Tuula Karvisen ja Kyösti Väisäsen ja koko 
työyhteisön opissa. 

”Sieltä olen saanut sellaisen arvopohjan omalle työlle, 
joka kestää kaikenlaiset ajat. Näen, että jatkossa meillä 
on hyvinvointialueella mahdollisuudet ja välineet ra-
kentaa parempaa tulevaisuutta”, sanoo Jouni Vironen.  

Jos haluaisin johonkin 
keskittyä jatkossa, niin 
se on perheiden  
hyvinvointi koko  
maassa. Työtä tässä 
tosin riittää. 

Pieksämäen palvelukotien johtaja Anne Kontro

Itsemääräämisoikeus on 
vaatinut totuttelua kaikilta
Itsemääräämisoikeus eli asiakkaan oikeus päättää itse omasta elämästään ja valinnois-
taan on ollut merkittävimpiä muutoksia Vaalijalan palvelukotien arjessa. Pieksämäen 
palvelukotien johtajan Anne Kontron mukaan se on vaatinut asennemuutosta myös 
henkilökunnalta. 

Anne Kontro sanoo, että uralla etenemisen mahdollisuudet sekä kouluttautuminen ovat auttaneet häntä itseään jaksamaan työssään. Myös palvelu-
kotien tutut asiakkaat tuovat iloa työpäiviin. Kuvassa Annen kanssa Marian palvelukodissa asuva Juha Kosonen. 

Vaalijala on ollut hyvä 
työnantaja. Jouni 
Vironen on voinut 
itse vaikuttaa omaan 
työhönsä. Luotta-
mushenkilönä hän on 
saanut olla puolestaan  
kehittämässä Vaalijalaa 
organisaationa. 
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”Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita 
pohditaan paljon yksiköissä aivan arkisissa tilanteissa. 
Mikä on oikein ja miten jossakin tilanteessa pitäisi toi-
mia, ja miten saadaan asiakkaan oma ääni päätöksissä 
kuuluviin”, sanoo Anne Kontro. 

Usein henkilökunta joutuu pohtimaan sitäkin, miten 
asiakas saadaan itse päättämään jostakin häntä kos-
kevasta asiasta. Aina oman päätöksen tekeminen ei 
ole asiakkaalle helppoa. 

”Sitäkin meidän pitää osata ja oppia sietämään, että 
asiakas voi ja saakin tehdä omalta kohdalta huonoja 
ratkaisuja”, Anne Kontro muistuttaa. 

Toinen työhön paljon vaikuttanut asia on aikaisem-
paa enemmän ja vaativampaa erityistä tukea tarvit-
sevat asiakkaat. Tämä vaatii usein henkilökunnalta 
varsinkin uuden asiakkaan kohdalla venymistä ja pe-
riksiantamatonta asennetta.

”Palvelukoti on asiakkaan koti ja meidän työnteki-
jöiden on oikeasti oltava valmiita tekemään kaikkem-
me sen eteen, että asuminen omassa kodissa myös 
onnistuu. Käytännössä se on sitä, että emme anna 
periksi asiakkaiden moninaisten haasteiden edessä”, 
toteaa Anne Kontro. 

Hänestä onkin tärkeää, että asiakkaan haasteelli-
sessa tilanteessa henkilökunta voi työryhmänä saada 
apua Vaalijalan asiantuntijoilta. Mitä voidaan tehdä 
yhdessä sen eteen, että jaksetaan ja pystytään asia-

kasta auttamaan? 

”Marian palvelukodissa on nähty se, että kun vain 
olemme pitkäpinnaisia, jatkamme ja otamme apua vas-
taan, vaikka kuinka tekisi mieli lyödä hanskat tiskiin, ti-
lanne kyllä ajan oloon rauhoittuu ja palvelukodista tulee 
asiakkaalle ihan oikeasti oma koti”, sanoo Anne Kontro.

Koulutus on 
tärkeässä roolissa
Asiakkaiden kotiutumisessa ja haastavien tilanteiden 
hoitamisessa on henkilökunnan hyvä osaaminen ja 
koulutus tärkeää. Vaalijalassa onkin jo vuosia kehitet-

ty täydennyskoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. 

”Täydennyskoulutukset ovat olleet juuri sitä, mitä 
yksiköissä on tarvittu eli autismi- sekä neuropsykiat-
rista osaamista.”

Oppisopimuksella on Pieksämäen palvelukoteihin 
koulutettu lähihoitajia sekä sairaanhoitajia. 

”Näin on saatu juuri meidän tarpeisiin sopivia työn-
tekijöitä. Samalla työntekijän oma asiantuntemus 
karttuu, kun opintojen rinnalla tehdään oikeita töitä 
yksiköissä. Parhaillaankin meillä on kolme työntekijää 
kouluttautumassa oppisopimuksella lähihoitajiksi”, 
kertoo Anne Kontro. 

Työvoiman saatavuudessa on Anne Kontron mukaan 
tapahtunut selkeä muutos. Kun Marian palvelukoti 
avattiin kuusi vuotta sitten, oli hakijoita reilusti yli sen, 
mitä avoimia paikkoja. 

”Nyt tilanne on se, että hyvä jos saadaan juuri ja 
juuri palvelukotiin tarvittava määrä henkilökuntaa 
hakijoiden joukosta. Hakijamäärät ovat siis pienenty-
neet ja samalla tehtäviin sopivia hakijoita on entistä 
vähemmän”, sanoo Anne Kontro.

Erikoistumista  
ja yhteistyötä
Oman työuransa Vaalijalassa Anne Kotro aloitti lähes 
30 vuotta sitten. Lukion jälkeen hän tuli taloon hoi-

toapulaiseksi. Suunnitelmissa oli aluksi kaupallinen 
ala. Hän ehti myös hakea lastenhoitajakouluun, mutta 
päätti kuitenkin jäädä Vaalijalaan. 

”Vähän myöhemmin lähdin opiskelemaan sairaan-
hoitajaksi, mutta opintojen ajan kävin tekemässä 
keikkaa sekä kesätöissä Vaalijalassa. Valmistumisen 
jälkeen tuli V2-osastolle töihin”, muistelee Anne 
Kontro.

Lasten parissa eri osastoilla sekä lopulta Kompassin 
oppilaskodin johtajana vierähti vuosikymmeniä. Ma-
rian palvelukodin valmistuessa Kontro valittiin uuden 
palvelukodin johtajaksi. 

”En ole kokenut tarvetta lähteä muualle töihin. Pitkä 
työura on antanut paljon ja olen päässyt myös etene-
mään omalla työuralla”, sanoo Anne Kontro. 

Jo useamman vuoden hän on johtanut kaikkia nel-
jää Vaalijalan Pieksämäen palvelukotia. Yhden johta-
jan alaisuudessa palvelukodit muodostavat tavallaan 
yhden ison yksikön, jossa sijaisia on voitu tarpeen mu-
kaan siirtää yhdestä palvelukodista toiseen esimerkik-
si sairauslomien ajaksi. 

”Erikoistuminen sekä eri palvelukotien välinen yh-
teistyö on helpompaa yhden johtajan ansiosta”, kertoo 

Anne Kontro. 

Tällä hetkellä asiakkaita neljässä yksikössä on 
yhteensä reilut 50 ja henkilökuntaakin noin 70. Eri 
yksiköiden välillä on työnkiertoa, jonka ansiosta hen-
kilöstön kokemus ja asiantuntemus karttuu ja osaa-
mista voidaan vielä toisiin yksiköihin. Hyöty on näin 
molemminpuolista. 

”Asiakaskunta on erilaista eri yksiköissä, mikä aset-
taa omat haasteensa yksiköiden väliselle yhteistyölle. 
Toisaalta taas henkilökunnan on hyvä nähdä erilaisia 
asiakkaita ja erilaisia toimintatapoja”, sanoo Kontro.

Vaalijalassa on ollut  
hyvä henki
Vaalijalan henki on Anne Kotron mukaan ollut yhtei-
söllistä, suvaitsevaa ja erilaiset ihmiset hyväksyvää. 
Tämän hengen hän toivoo välittyvän myös uudelle 
Eloisan hyvinvointialueelle. 

”Uusi organisaatio on mielestäni hyvä ja siinäkin 
painopiste on lähijohtamisessa, kuten Vaalijalassa on 
ollut. Kuntayhtymässä on saanut pyöritellä työn sopi-
valla tavalla itsenäisesti ja tarvittaessa on saanut tu-
kea omalta esimieheltä. Toivon, että tämä tyyli jatkuu 
myös Eloisassa”, sanoo Anne Kontro. 

Täydennyskoulutukset 
ovat olleet juuri sitä,  
mitä yksiköissä on  
tarvittu eli autismi-  
sekä neuropsykiatrista 
osaamista

Yhteinen vapaa-ajan toiminta käynnistyi 
Pieksämäen palvelukotien kesken muutama 
vuosi sitten. Loppukesästä 2022 Vaalijalan 
Pieksämäen palvelukodit järjestivät yhteiset 
Vaalijalan 115-vuotisjuhlat Lukkarin palvelu-
kodin pihamaalla. Samalla juhlittiin Lukkarin 
toiminnan 15 vuotta. Vasemmalla tanssimassa 
Lukkarin asukas Soile Tarvainen.

Asiakaskunta on erilaista eri yksiköissä,  
mikä asettaa omat haasteensa  
yksiköiden väliselle yhteistyölle.  
Toisaalta taas henkilökunnan  
on hyvä nähdä erilaisia asiakkaita  
ja erilaisia toimintatapoja

Aamupiiri on tärkeä osa Marian palvelukodin asukkaiden aamua. Siinä käydään läpi päivän ohjelmaa ja kunkin asukkaan omia tuntemuksia.
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”Työtä on ollut paljon. Minun aikanani on linjattu paljon 
henkilöstöasioita, koska tehtävässä on ollut joku, joka 
on vienyt asioita eteenpäin täysipäiväisesti. Toki työ on 
ollut myös hyvin antoisaa”, myöntää Päivi Salovaara. 

Hänen johdollaan Vaalijalassa on rakennettu työn 

Työhyvinvointi on ollut  
keskiössä viime vuodet
Päivi Salovaara on nauttinut henkilöstöpäällikön työstään

vaativuuden arviointia, kilpailutettu työterveyshuolto 
ja rakennettu linjakas työterveysyhteistyö. Tähän liit-
tyen Vaalijalassa on aloittanut työkykykoordinaattori, 
joka toimii työntekijöiden, työterveyshuollon ja Vaa-
lijalan johdon välillä, auttaen sairauslomalta työhön 

palaavaa työntekijää.

”Vaalijalassa on yleensäkin kiinnitetty paljon huomiota 
työhyvinvointiin. Täällä on huomattu myös, että raskaa-
seen työhön on työnantajan hyvä pyrkiä vastaamaan 
käytettävissä olevin keinoin”, Päivi Salovaara toteaa. 

Uutta on opeteltava  
koko ajan
Päivi Salovaara on pannut työssään merkille myös 
asiakaskunnan muutoksen. Vaalijalassakin on perin-
teisesti ollut työssä samasta perheestä tai suvusta 
useampia sukupolvia, ja osaamista on viety eteenpäin 
usein suvun kesken. 

”Asiakaskunnan muututtua tuntuu, että kenellä-
kään ei ole valmiina tietoa, että miten heidän kans-
saan edetään, vaan kaikki lähtevät samalta viivalta, oli 
sitten ollut talossa lyhyen aikaa tai peräti 30 vuotta”, 
sanoo Päivi Salovaara. 

Uutta opettelevat kaikki ja jatkuvasti. Esimerkiksi 
kirjaamista on nyt huomattavasti enemmän kuin 
vaikkapa kymmenen vuotta sitten ja se tehdään nyt 
täysin sähköisesti. 

”Meillä on ollut erillisiä kirjaamiskoulutuksia hen-
kilöstölle, että asiat opitaan kirjaamaan asianmukai-
sesti ja oikein. Taidot, joilla nyt toimitaan asiakasra-
japinnassa, ovat muuttuneet todella paljon lyhyessä 
ajassa”, Päivi Salovaara toteaa. 

Vaalijalan oma koulutus  
on ollut merkittävää
Yhtenä tärkeänä osana Vaalijalan koulutusta on oma 
koulutuskeskus Myötätuuli. Se teki myös ison vaiku-
tuksen henkilöstöpäällikköön hänen aloittaessaan 
tehtävässään. Myös se oli merkittävää, kuinka paljon 
henkilöstöä on koulutettu ja kuinka hyvin koulutuksiin 
henkilöstö on päässyt. 

”Oman koulutuksen ansiosta koulutustausta voi olla 
verrattain matalakin, sillä Vaalijalassa henkilöstö vie-
lä koulutetaan erikseen työhön jokaisessa yksikössä”, 
kertoo Päivi Salovaara. 

Vaalijalassa  voi aloittaa työskentelyn lähiavustajana 
kouluttamaton henkilö, mutta ohjeena on, että alalle 
sopivat työntekijät haastatellaan esihenkilön toimesta 

Vaalijalan ensimmäisenä henkilöstöpäällikkönä vajaat viisi vuotta toiminut Päivi Salo-
vaara jää tehtävässä myös viimeiseksi. Hyvinvointialueella henkilöstöpäällikön palve-
lut tulevat Eloisan konsernipalveluista. Henkilöstöpäällikön työrupeama on ollut Päivi 
Salovaaralle työntäyteinen, mielenkiintoinen ja haastava. 

Oman koulutuksen  
ansiosta koulutus- 
tausta voi olla  
verrattain matalakin, 
sillä Vaalijalassa henki-
löstö vielä koulutetaan 
erikseen työhön  
jokaisessa yksikössä.

noin 3-4 kuukautta töiden aloittamisesta ja työnteki-
jälle tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua oppisopi-
muksella lähihoitajaksi. 

”Näin olemme yrittäneet luoda uraa hyville työn-
tekijöille. Meillä on Vaalijalassa uramalli, jossa koulu-
tetaan lähihoitajia ja vastaavasti lähihoitajia sairaan-
hoitajiksi. Näin pääsee etenemään urallaan omassa 
organisaatiossa”, Päivi Salovaara toteaa.  

Vaalijalassa pidetään  
huolta työntekijöistä
Vaalijalan työnantajamaine on Päivi Salovaaran mu-
kaan hyvä. Hän kertoo kuulevansa paljon talon ul-
kopuolelta viestejä, että Vaalijalassa pidetään huolta 
työntekijöistä. 

”Olemme siis tehneet oikeita asioita vuosien var-
rella, kun olemme tukeneet työntekijöitä. Ja onhan 
meillä tehty paljon sellaisia asioita jo vuosia sitten, 
joita muualla vasta aloitellaan”, sanoo Päivi Salovaara. 

Vaalijala on mm. ottanut jo käyttöön sähköisen ja 
keskitetyn työvuorosuunnittelun. Se säästää paljon 
esihenkilöiden aikaa itse henkilöstöjohtamiseen työ-
vuorojen pyörittelyn sijasta. Päivi Salovaara on ollut 
myös luomassa palkkausjärjestelmää, joka olisi mah-
dollisimman läpinäkyvä. 

”Palkkausjärjestelmää on uudistettu yhdessä luot-
tamushenkilöiden kanssa. Työ kesti kaksi vuotta ja 
vähän harmittaa, että työn vaativuuden arviointia ei 
saatu vietyä läpi niin nopeasti kuin olisin halunnut”.

Mikäli Vaalijala olisi jäänyt soteuudistuksessa omak-
si kuntayhtymäkseen, olisi Päivi Salovaara halunnut 
jatkaa työn vaativuuden arvioinnin loppuun kaikkien 
ammattiryhmien kanssa sekä kehittää uutena asiana 

henkilöstöhallinnon mittarointia. 

Näitä asioita Päivi Salovaara toivoo, että kehitetään 
edelleen Vaalijalassa osana hyvinvointialuetta. Kun-
tayhtymällä on hänen mukaansa paljon annettavaa 
hyvinvointialueelle henkilöstöhallinnon osalta.

”Sähköinen työvuorosuunnittelu sekä laatujärjestel-
mä ISO 9001:2015 ovat olleet jo mallina hyvinvointi-
alueilla. Työkykykoordinaattori vie puolestaan alueille 
toimintatapaa, miten toimitaan työntekijärajapinnas-
sa työtekijän eduksi. Olen itse ylpeä siitä, että näitä 
asioita välittävät alueille ihmiset, jotka ovat minun 
porukkaani”, toteaa Päivi Salovaara. 

Ei ihan tyypillinen  
kuntayhtymä
Kun Päivi Salovaaraa haastateltiin reilu viisi vuotta 
sitten Vaalijalan henkilöstöpäällikön tehtävään, hän 
kysyi, miten Vaalijalassa tehdään päätöksiä. Että onko 
päätöksenteko kovin kankeaa ja hidasta.

”Muistan, että minulle vastattiin, että ei ole, ja että 
päätökset tehdään täällä nopeasti. Ja totta puhuivat. 
Vaalijala ei ole ollut tyypillinen kuntayhtymä. Asiasta, 
jota on itse halunnut edistää, on saanut tehdä pykälän 
hallituksen esityslistaan. Ja kun asiaa on kysytty halli-
tukselta, yleensä niihin on luvan saanut”, kertoo Päivi 
Salovaara. 

Jatkossa Vaalijalan henkilöstöpäällikön tehtävät 
hoidetaan hyvinvointialueen konsernipalveluista kä-
sin. Päivi Salovaara on valittu Eloisaan rekrytoinnin ja 
osaamisenkehittämisen päälliköksi. Hänen tehtäviin-
sä kuuluu jatkossa koko hyvinvointialueen rekrytoin-
nin, yleisperehdytyksen ja osaamisen kehittämisen 
johtaminen. 

Päivi Salovaara on pyrkinyt olemaan työssään ihmisille mahdollisimman tasapuolinen. Jos on ollut vaikeita asioita käsiteltävänä, on hän kuunnellut 
molempia osapuolia ja pyrkinyt aina arvostamaan ratkaisuissa ihmisiä. Tämän Päivi Salovaara toivoo myös näkyneen työssään. 

Uudet haasteet odot-
tavat Päivi Salovaaraa 
Eloisan rekrytoinnin ja 
osaamisenkehittämisen 
päällikkönä vuoden 
2023 alusta lähtien.  
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Taidepesulan työn ydin on aina ollut se, että toimin-
nassa tuetaan mukana olevien taiteentekijöiden omin-
takeista tapaa luoda ja tehdä taidetta sekä kehittyä ja 
kulkea työskentelyssään valitsemaansa suuntaan. Tär-
keää on myös puolustaa taiteen yhtäläisiä oikeuksia. 
Irina Leino korostaa, että taide kuuluu kaikille.  

”Meillä käy taidetoiminnassa sekä lyhyellä kuntou-
tusjaksolla olevia ihmisiä, että myös niitä, jotka ovat 
tehneet taidetta määrätietoisesti jo vuosia. Myös Tai-

Paikka, jossa  
ei voi tehdä  
mitään väärää
Taidepesulan toiminnan ydin on  
Irina Leinon mukaan tukea asiakkaita  
luovuuden ja taiteilijuuden omalla polulla

depesulan rooli muuttuu aina toimintaan tulevien ih-
misten mukana. Tämä on tärkeää, jotta jokaisen omin 
paras saisi meillä toteutua”, sanoo Irina Leino. 

Hän itse tuli työntekijänä mukaan Taidepesulan 
toimintaan, kun Vaalijala täytti 100 vuotta. Silloin 
taiteen saralla tapahtui Vaalijalassa paljon ja apua 
tarvittiin erilaisiin projekteihin.

”Olin ollut harjoitteluissa Taidepesulassa jo aiemmin 
ja tavallaan liu´uin Taidepesulan työntekijäksi. Oma 

työni on ollut alusta asti tilan raivaamista ja mahdolli-
suuksien rakentamista luovuudelle.”

Leinolle tulee mieleen eräs Taidepesulan taiteente-
kijä, jolta kysyttiin, että miksi hän tykkää käydä Tai-
depesulassa. Tämä vastasi, että kun täällä ei voi tehdä 
mitään väärää. 

”Tämä vastaus on ollut minulle sellainen asia, että 
muista tämä! Ja, että se voisi myös olla aina näin”, 
naurahtaa Irina Leino. 

Valtakunnallista mainetta niittänyt Vaalijalan Taidepesulan tai-
detoiminta on koko olemassa olonsa ajan tukenut erityistä tukea 
tarvitsevia ihmisiä omannäköisellään taidetiellä. Taidekasvattaja 
Irina Leinon mukaan hänen oma työnsä on mahdollisuuksien tilan 
rakentamista luovuudelle. Toiminnassa on lähtökohtana se, ettei 
kukaan voi tehdä Taidepesulassa mitään väärää, jokaisen oma 
ilmaisun kieli on arvokas ja ainutlaatuinen. 

Irina Leino on iloinen, että Taide-
pesulassa pääsevät kohtaamaan 
erilaiset taiteilijat. Nenonpellon 
taidetalo ja Pieksämäen keskus-
tan studiotila sekä toiminta niissä 
myös elävät taiteilijoiden mukaan. 
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Verkostojen  
merkitys korostuu
Siitä, kun Taidepesula aloitti toimintansa 17 vuotta 
sitten, on moni asia muuttunut, vaikka toiminnan 
ydin on pysynyt samana. Etenkin taiteen tekijöiden 
ja erityistaidetoiminnan asiantuntijoiden verkostot 
ovat kasvaneet ja tiivistyneet. Myös niiden merkitys 
on koko ajan vain lisääntynyt. Merkittävimpiä verkos-
toista on toimijoita yhteen kokoava valtakunnallinen 
Kettuki ry, joka toimii erityistaidetoiminnan kentän 
edunvalvojana ja asiantuntijaverkostona. 

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös pai-
kallinen yhteistyö on lisääntynyt ja puhjennut kuk-
kaan. Pieksämäen kaupungin kanssa löytyi antoisa 
yhteistyö muun muassa Kettukin valtakunnallisen 
Katso-kampanjan kautta, jossa tehtiin erityistaidetta 
tutuksi kuntapäättäjille”, Irina Leino kertoo. 

Taide ja sen tekijät ovat tulleet myös osaksi kau-
punkiyhteisöä Taidepesulan avatessa Pieksämäen 
keskustaan oman studiotilan. Parina viime kesänä 
Taidepesulan taiteilijat ovat olleet myös näkyvä osa 
Pieksämäen Taidekatu-tapahtumaa. 

”Tärkeää on toki ollut myös valtakunnallinen yhteis-
työ. Verkoston kautta taidestudiomme ja taiteilijam-
me ovat saaneet monia osallistumisen, jakamisen ja 
ideoinnin foorumeja ja mahdollisuuksia. Tärkeää on 
ollut myös yhteinen arvopohdinta, kuten mitä on eet-
tinen erityistaidetoiminta”, Irina Leino sanoo. 

Hänestä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on pal-
jolti askel kerrallaan kulkemista yhä avoimempia ovia 
kohti. Se on taiteesta viestimistä, näkyväksi tekemistä 
ja esteiden poistamista. Toisaalta se on uppoutuvaa ja 
heittäytyvää asian äärellä olemista ja sen lähettämistä 
matkaan, mikä maailmalle pyrkii.  

”Kaikki ihmiset voivat jakaa taidekokemuksen. Siinä 
ollaan hyvin inhimillisten asioiden äärellä, eikä kenel-
läkään ole oikeita vastauksia”, pohtii Irina Leino. 

Hyvää elämää ja  
unelmien toteutusta
Taidepesulan taiteelle vapaa ja avoin toimintatapa tu-
kee myös Vaalijalan kuntoutuksellisia tavoitteita. Irina 
Leino uskoo, että silloin, kun ihminen saa kulkea kohti 
unelmiaan, tehdä asioita, jotka oikeasti kiinnostavat 
ja saa siitä rohkaisevaa palautetta, tämä kaikki tukee 
hyvää elämää kokonaisuudessaan. 

”Taidetoiminta ja kuntoutus tukevat siis hyvin toi-
nen toisiaan. Samaan aikaan taiteella on myös oma 
itseisarvonsa. Sanotaan myös, että taide on kieli ja 
taideteos voi olla puheenvuoro dialogissa. Tykkään 

siitä, että Taidepesula on yhteisö, jossa keskustelu on 
koko ajan taiteen kautta käynnissä sanoin tai sanoit-
ta”, Leino sanoo. 

Taide ei myöskään tarvitse välttämättä mitään 
liitteitä. Oman työn kannalta Irina Leino kokee, että 
erityistaidetoiminta kuvaa itse työn rakennetta. Pal-
jon puhutaan myös outsider-taiteesta tai tuetuissa 
taidestudioissa tehdystä taiteesta. 

”Pohdin itse paljon sitä, onko se lopulta tärkeää tuo-
da esiin, ketkä taidetta tekevät”, Leino kysyy.

Hän näkee, että on todella tärkeää tehdä työtä 
Taidepesulan taiteilijoiden taiteen näkyväksi tekemi-
seksi. Se tapahtuu esimerkiksi taidenäyttelyiden ja 
-tapahtumien kautta. Myös Kettukin oma taiteilija-
matrikkeli voi auttaa vaikkapa galleristeja löytämään 
uusia taiteilijoita. Matrikkelissa on mukana myös kol-
me Taidepesulan taiteilijaa. ”Osa taidepesulan taiteentekijöistä ei halua 

välttämättä töitään esille, mutta taidetiellä on niin 
monia reittivaihtoehtoja kuin on tekijöitäkin. Toi-
sille taiteen tekeminen voi olla mielekäs harrastus, 
toisille ammatti. Heitä, jotka haluavat osallistua tai-
demaailmaan rohkaisemme eteenpäin ja yhdessä 
järjestämme näyttelyitä, tilaisuuksia ja mitä moninai-
simpia tempauksia.”

Yksi tällainen uusi tilaisuus on ensimmäistä kertaa 
taidemuseossa järjestettävä Taidepesulan oma näyt-
tely. Varkauden taidemuseossa tammikuussa 2023 
avautuvassa näyttelyssä on esillä yhdeksän taiteilijan 
töitä. 

Mahdollistaja ja  
taiteen tekijöiden tuki
Oman työnsä Irina Leino näkee entistä enemmän 
mahdollistajana ja taiteilijoiden tukijana heidän 
omalla taidepolullaan. Työnkuva on toisaalta moni-
nainen ja myös monipuolistunut vuosien saatossa. 

”Samaan aikaan varsinaisen taidetoiminnan lisäksi 
Taidepesulassa on menossa eri projekteja, kirjoitetaan 
lausuntoja, järjestetään näyttelyitä ja ollaan mukana 
monissa verkostoissa. Tuntuu, että enemmänkin halu-

aisi ja pitäisi tehdä, jos vain aika riittäisi”, Irina Leino 
myöntää.

Vaalijalan kuntayhtymä on antanut koko Taidepe-
sulan toiminnan ajan sen työlle täyden tuen. Jo se, 
että projektina alkanut toiminta on juurtunut osaksi 
vakinaista toimintaa, on vaatinut Vaalijalan johdon ja 
päättäjien täyttä mukana oloa. 

”Se näkyy myös resursseissa. Toiminta alkoi pienestä 
huoneesta, sitten toimittiin vanhassa pesulassa ja nyt 
meillä on Nenonpellossa oma taidetalo ja studiotila 
kaupungissa. Suhtaudumme taiteeseen ja taidetiellä 
kulkemiseen vakavasti”, Irina Leino sanoo. 

Taiteen ilosanomaa on pyritty viemään myös ulos-
päin. Esimerkiksi taiteesta innostuneen asiakkaan 
kuntoutuksen päättyessä yhteistyö asiakkaiden koti-
kuntien ja palvelukotien kanssa on ollut tärkeää, jotta 
Taidepesulassa käynnistynyt luovan ilmaisun merki-
tyksellinen matka voisi jatkua. 

Taidepesula on myös saanut apurahoja sekä vuonna 2019 Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston kulttuuripalkinnon. Tällaiset tunnustuk-
set ja apurahat ajavat Irina Leinon mukaan taiteilijoiden asiaa, avaavat taas lisää uusia ovia ja mahdollistavat heidän taideunelmiaan Kuvassa Irina 
Leino ja ohjaaja Venla Väisänen. 

Kaikki ihmiset voivat  
jakaa taidekokemuksen. 
Siinä ollaan hyvin  
inhimillisten asioiden  
äärellä, eikä kenelläkään 
ole oikeita vastauksia”

Pohdin itse paljon  
sitä, onko se lopulta  
tärkeää tuoda esiin,  
ketkä taidetta tekevä

Taidepesula

Irina Leino kokee, että hän 
on mahdollistaja ja taiteili-
joiden tukija heidän omilla 
taidepoluillaan.
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”Olin ensimmäiset kesätyöt vuonna 1979 Anja 
Mannisen alaisena. Hän se minut briifasi ja sanoi, 
että kyllä sinusta vielä hoitaja tulee. Muistan, että 

ensimmäiset kolme päivää vain mietin, että huomen-
na en mene ollenkaan. Mutta, täällä sitä ollaan vielä-
kin”, naurahtaa Merja Vehmassalo. 

Mikä sitten sai kouluvuoden kesätyörupeamaa suo-
rittavan nuoren jatkamaan työntekoa? Merja Vehmas-
salo sanoo suoraan, että itsellä ei ollut kanttia jättää 
tulemattakaan. Ja muutaman päivän sinnittelyn 
jälkeen työ alkoi jo sujua, kun vähän alkoi jo jotain 
tehtävistä tietämään. 

”Aloin tunnistaa lapset, että kuka nukkuu missäkin 
sängyssä ja mitä heidän kanssaan pitää tehdä. Anja 
Manninen antoi minulle myös pieniä tehtäviä ja kan-
nusti, että kun sinä tässä toimit hienosti, niin jatka 
vain samaan tapaan, niin huomenna voit tehdä sa-
malla tavalla uudelleen”, Merja Vehmassalo muistelee. 

Kesätöiden kokemusten pohjalta Vehmassalo ha-
keutui opiskelemaan alaa, valmistui vajaamielishoita-
jaksi ja sai vuonna 1983 vakituisen työpaikan Vaalija-
lasta. Ensimmäinen osasto, johon hän tuli oli aikuisten 
vastaanotto-osastoi.

”Samalla tänne oli tullut omahoitajajärjestelmä 
käyttöön ja minäkin sain kolme omaa hoidettavaa. 
Varsin pian minä ja hoidettavani siirryimme sairas-
osastolle, jossa meni seuraavat 15 vuotta omien hoi-
dettavien kanssa”, kertoo Merja Vehmassalo. 

Omahoitajuusuransa aikana hän ehti hoitaa kolme 
omaa hoidettavaansa aina hautaan saakka ja kävi 
myös jokaisen hautajaisissa. 

Erikoistuminen  
autismiin tuli Ankkurissa
Työrupeaman päätyttyä sairasosastolla Merja Veh-
massalo opiskeli puhevammaisten tulkiksi ja siirtyi 
vuonna 1999 vain kolme vuotta aiemmin perustet-
tuun autististen lasten ja nuorten kuntoutus- ja tut-
kimusosasto Ankkuriin. Nykyisin Ankkuria kutsutaan 
oppilaskodiksi, mutta edelleen siellä kuntoutetaan 
autisminkirjon lapsia ja nuoria.

”Autismi sekä psykiatrinen puoli kannatteli Vaalija-
laa 1990-luvun alun lamassa, kun piti kehittää uutta 
ja erikoistua johonkin. Yhä edelleen näiden alojen 
kuntoutusta kehitetään ja ne ovat tärkeä osa Vaalija-
lan erikoisosaamista”, muistuttaa Merja Vehmassalo.

Hän kertoo olleensa ensimmäiset kaksi vuotta aivan 
hukassa Ankkurissa. Sairasosastolla tehtiin, mitä lää-
käri määräsi, mutta Ankkurissa piti omahoitajuuden 
lisäksi vastata lasten ja nuorten kuntoutuksesta sekä 
huolehtia muutenkin, että kaikki asiat hoituvat. 

”Pikku hiljaa, kun alkoi päästä kuntoutuksesta jy-
välle, asiat alkoivat sujua. Koulutusta oli minullakin 

Lasten ja nuorten kuntoutus  
on yhteistyötä kodin kanssa
Merja Vehmassalo sanoo kasvaneensa autismiin  
23 vuoden aikana Ankkurissa 

alkuun paljon ja on edelleen. Autismikuntoutuksessa 
koulutuksissa on ollut paljon mukana myös Kehitys-
vammaliitto ja Autismiliitto.”

Perheet lasten parhaita 
asiantuntijoita
Merja Vehmassalo sanookin kasvaneensa Ankkurin 
aikana autismiin. Nyt hän tuntee hyvin eri kuntoutus-
muodot ja on itsekin erikoistunut mm. aistipoikkea-
vuuksiin. Nykyisin yhteistyötä tehdään tiiviisti lasten 
perheiden ja vanhempien kanssa. 

”Jalkaudumme yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa 
tekemään ensikäyntejä asiakkaiden kotona. Alussa se 
vähän jännitti, mutta onhan se hyvä nähdä, millaises-
sa ympäristössä lapset ovat ja millaisia heidän arjen 
haasteensa ovat oikeasti”, Merja Vehmassalo sanoo. 

Yhteistyö kuntoutusyksikön ja kodin välillä on tär-
keää, sillä tänä päivänä kuntoutus on jokaisen asi-
akkaan kohdalla hyvin yksilöllistä. Kuntoutukseen 
pyritään luomaan mahdollisimman samanlainen ym-
päristö, mikä on kotona. 

”Meillä on samanlainen kommunikaattori, ruokava-
lio ja muutkin asiat aivan kuin siellä kotona. Jos ennen 
oli niin, että asiakas sopeutuu kuntoutukseen ja se oli 
samanlaista jokaiselle, niin nykyisin Ankkuri sopeutuu 
yksilöön”, toteaa Merja Vehmassalo. 

Nykyisin lasten ja nuorten vanhemmat ovat myös 
hyvin aktiivisesti mukana ja tietävät koko ajan, missä 
oman lapsen kuntoutuksessa mennään. Vehmassalo 
muistelee, että vielä 1980-luvulla perheitä ei juuri 

kannustettu osallistumaan kuntoutukseen, vaikka ei 
se kiellettyäkään ollut. 

”Nyt tiedetään, että perheet ovat lastensa parhaita 
asiantuntijoita. Vanhemmilla on myös paljon tietoa 
ja he osallistuvat aktiivisesti lastensa kuntoutukseen.”

Ankkurissa on hyvä  
henkilökunta
Ankkurissa on kuntoutuksessa tällä hetkellä yhdeksän 
lasta ja nuorta. Nuorin on viisivuotias ja vanhin täyttää 
pian 18 vuotta. Kuntoutuksessa yksikössä olevien ikä 
on noussut, sillä aikuisen kynnykselle tuleville nuorille 
ei ole riittävästi jatkopaikkoja. 

”Tänä päivänä asiakaskunta on muuttunut yhä 
enemmän tukea ja apua tarvitseviksi, eikä avopalve-
lujen puolelta tahdo löytyä paikkoja paljon tukea tar-
vitseville nuorille”, sanoo Merja Vehmassalo. 

Omat haasteensa työhön tuovat kriisiytyneet tilan-
teet sekä väkivaltainen käyttäytyminen. Näitä tilan-
teita luovat usein kommunikaatio-ongelmat. Onneksi 
apuna on AVEKKI-malli, johon Vaalijalassa jokainen 
työntekijä on koulutettu. AVEKKI on toimintatapamalli 
väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan. Mallia on 
alettu viime vuosina viemään Vaalijalan jalkautuvana 
toimintana koteihin myös vanhempien avuksi. 

”Onneksi meillä on hyvä henkilökunta. Lisääkin voisi 
ottaa, mutta hoitajia on vaikea saada, koska alalla on 
työvoimapula. Onneksi sijaisia on saatu tarvittaessa 
Vaalijalan omasta varahenkilöstöstä. Hienoa, että täl-
lainen järjestelmä, joka oli 80-luvulla käytössä, on taas 
otettu meillä käyttöön”, kiittelee Merja Vehmassalo. 

Niin ikään Vehmassalolle jo sairasosastolta tuttu 
yliyöhoitajamalli on otettu uudistettuna käyttöön. 
Ennen yliyöhoitaja kiersi sairasosastolta Nenonpel-
lon yksiköitä yöaikaan ja tuli apuun tarvittaessa. Nyt 
Ankkurin tukiyököt kiertävät tarvittaessa yöaikaan eri 
yksiköissä yöhoitajien apuna. 

”Saimme myös Ankkurin viereen jokunen vuosi sitten 
uuden leikkikentän. Siitä puhuttiin kymmen vuotta, 
että tarvitaan uusi. Monien perustelujen jälkeen saim-
me kentän ympärille aidan, mikä antaa turvaa lasten 
kanssa touhuamiseen”, sanoo Merja Vehmassalo. 

Vielä hän odottaa, että aikoinaan toiminut päivystä-
vä sairaanhoitaja, joka oli työssä iltaisin ja viikonlop-
puisin, saataisiin takaisin.Ehkäpä Eloisan hyvinvointi-
alue tuo sen tullessaan, pohtii Merja Vehmassalo.

Lasten ja nuorten autisminkirjon haasteet ovat tulleet hyvin tutuiksi 23 vuotta lasten ja nuor-
ten oppilaskoti Ankkurissa työskentelevälle lähihoitaja Merja Vehmassalolle. Viime vuosina 
työhön on uutta näkökulmaa tuonut jalkautuva perhetyö. Myös vanhemmat ovat nykyisin 
aktiivisesti mukana lapsensa kuntoutuksessa. Vaalijala on ollut myös hyvä työnantaja, sillä 
työuraa Nenonpellossa  Vehmassalolle on kertynyt jo yli 40 vuotta. 

Tänä päivänä  
asiakaskunta on  
muuttunut yhä  
enemmän tukea ja  
apua tarvitseviksi,  
eikä avopalvelujen  
puolelta tahdo löytyä  
paikkoja paljon tukea  
tarvitseville nuorille

Merja Vehmassalo on Ankkurin 
oppilaskodin harvoja pitkäaikaisia 
työntekijöitä. Yksikössä on paljon 
nuoria, mikä pitää Vehmassalon 
mukaan myös vanhemmat työnte-
kijät virkeänä. 
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”Muistan, miten erään kerran vuosia, vuosia sitten 
tulin aamulla töihin ja ihmettelin, miksi kaikkien ovet 
olivat käytävälle raollaan. Kun sitten astuin omaan 
työhuoneeseeni, niin kuulin kammottavan sammakon 
kurnutuksen pöydän alta. Samalla huusin säikähdyk-
sestä itsekin”, kertoo erikoisesta aamusta työpaikalla 
Sirpa Kinnunen. 

Hyvin pikaisesti hänen työhuoneensa ovelle saapui 
silloinen kuntayhtymän johtaja Erkki Paara ihmetellen 
mikäs täällä on hätänä, kun niin kova huuto kuului.  

”Eetun ilmeestä tiesin, että hän oli laittanut kur-
nuttavan leikkisammakon huoneeseeni ja muiden 
ovet olivat raollaan, että he kuulivat, miten reagoin 
yllätykseen”, Sirpa Kinnunen naurahtaa mukavalle 
muistolleen. 

Viime vuosina ei enää aikaa työkavereiden hauskoil-
le kujeille juuri ole ollut, sillä hallinnollinen työ pitää 
tukipalveluissa henkilöstön kiireisenä. Sirpa Kinnusen 

mukaan työ on nyt hyvin sirpaleista. Sähköposti sekä 
kiireiset työtehtävät rikkovat työpäivää, eikä etukä-
teen ehkä tehdyt suunnitelmat aina pidä. 

”Toisaalta pidän siitä, että työ on monipuolista. 
Tykkään, että päivän aikana on monenlaista tehtävää 
eikä aina tiedä, mitä päivä tuo tullessaan.”, Sirpa Kin-
nunen sanoo. 

Työura alkoi  
aakkostamisesta
Vaalijalaan Sirpa Kinnunen tuli aluksi töihin kolmen 
hengen toimistoon osa-aikaiseksi toimistoapulaiseksi. 
Vuosi on 1980.

”Aluksi eteen iskettiin iso aakkostaja ja hirmuinen 
nippu paperia ja sanottiin, että pistä aakkosiin. Siitä 
minun työura alkoi, aakkostamisesta. Ja sitä riitti.”

Toimistotöihin kuului postin jakelu kaksi kertaa 
päivässä toimistohuoneisiin. Posti haettiin nykyisen 
linja-autopysäkin luota. Kaikki uudet työntekijät ope-
tettiin Vaalijalassa myös puhelinvaihteeseen. 

”Siihen minutkin laitettiin istumaan ja sanottiin, 
että tässä on puhelin ja tuossa on puhelinnumerot. 
Ja sitten se vakituinen puhelinvaihteen hoitaja lähti 
muualle ja jäin vaihteeseen yksin”, muistelee Sirpa 
Kinnunen. 

Monipuolinen työ  
ja välitön ilmapiiri  
pitävät talossa
Hallinon sihteeri Sirpa Kinnunen  
on viihtynyt Vaalijalassa  
yli neljäkymmentä vuotta

Aluksi eteen iskettiin  
iso aakkostaja ja  
hirmuinen nippu  
paperia ja sanottiin,  
että pistä aakkosiin.

Välitön, mukava ja välillä vähän kujeilevakin työilmapiiri on 
saanut hallinnon sihteerinä työskentelevän Sirpa Kinnusen 
viihtymään talossa yli neljäkymmentä vuotta. Oma työnkuva on 
muuttunut paljonkin vuosien saatossa. Esityslistat ja pöytäkirjat 
ovat kuitenkin olleet keskeinen osa omaa työtä aina. 

Esityslistat ja pöytäkirjat 
ovat kuuluneet Sirpa 
Kinnusen työnkuvaan 
pitkään.
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Palkkaa kirjoitus- 
nopeuden mukaan 
Toimistoapulaisen työstä Sirpa Kinnunen haki avoinna 
olevaa konekirjoittajan paikkaa ja tuli valituksi. Tästä 
alkoi myös tähän päivään saakka jatkunut esityslisto-
jen ja pöytäkirjojen kirjoittaminen. Konekirjoittajan 
paikkaan liittyi sellainen erikoisuus, että palkka mak-
settiin kirjoitusnopeuden mukaan. 

”Jalkasen Leena piti minulle kokeita ja kun pääsin 
määrätyn merkkirajan yli, palkka nousi. Kirjoitettavaa 
oli tosi paljon ja vaikka minkälaisella käsialalla. Erkki 
Paara kirjoitti muuten melkein oman uransa loppuun 
saakka kaiken käsin”, Sirpa Kinnunen paljastaa. 

Tänä päivänä työntekijän edut ovat jo sitten ihan 
toista luokkaa. On Epassi, TYHY-toimintaa sekä kou-
lutusta. Vaalijala onkin ollut Sirpa Kinnusen mukaan 
erittäin hyvä työnantaja. 

”Muistan, miten aikoinaan silloinen talousjohtaja 
Jorma Kovalainen lähti tästä minun työhuoneesta ja 
tuhahti, että nyt minä kyllä lähden ja etsin sinulle so-
pivan koulutuksen, kun en ollut vähään aikaan käynyt 
missään koulutuksessa”, Sirpa Kinnunen kertoo. 

Osaamista ja ammatti- 
taitoa arvostetaan
Johtajat ovat talossa vaihtuneet reilussa neljässäkym-
menessä vuodessa. Samalla on muuttunut hallinnos-
sa työntekotapa. Tänä päivänä johtajat luottavat Sirpa 
Kinnusen mukaan siihen, että työt hoituvat vankalla 
ammattitaidolla ja osaamisella. Kun on ollut pitkään 
talossa, tietää paljon käytännön asioista. Tämän ovat 

huomanneet Sirpa Kinnusen kohdalla monet. 

”Minulle tulee paljon puheluja, joissa soittaja sanoo, 
ette kun en tiennyt kenelle soitan, niin soitin sinulle. 
Sinä varmaan osaat neuvoa. Ja minähän neuvon. Jos 
en osaa itse vastata, niin etsin henkilön, joka osaa”, 
toteaa Sirpa Kinnunen. 

Nykyisin hän saa olla neuvomassa myös eri tieto-
koneohjelmien käyttöä. Hän on pääkäyttäjä monissa 
ohjelmissa, mm. Vaalijalan intrassa, verkkosivuilla sekä 
Essi esityslista- ja pöytäkirjaohjelmassa. Myös VISO-toi-
mintajärjestelmästä ja Wordistä kysytään neuvoja.

Vielä tämän vuoden loppuun Sirpa Kinnunen tekee 
töitä hallinnon sihteerinä. Tämän tehtävänimikkeen 
hänelle hommasi naapurihuoneessa istunut entinen 
Vaalijalan johtava hoitaja Tuula Karvinen. Konekir-
joittajasta Sirpa Kinnusen tehtävänimike oli tuolloin 
muuttunut jo toimistosihteeriksi.

”Hän seurasi työntekoani ja totesi, että sinä et kyllä 
ole oikealla nimikkeellä. Et tee muuta kuin hallinnon 
töitä ja sinusta pitää tehdä hallinnon sihteeri.”

Iltapäiväkahvit ennen  
listan postitusta
Nykyisin on esityslistojen ja pöytäkirjojenkin teko hel-
pompaa kuin ennen. Enää ei tarvitse monistaa eikä 
kiirehtiä listoja Postin matkaan aikaisin iltapäivästä. 
Hallinnon sihteerikin ehtii hyvin käydä iltapäiväkah-
villa ennen uuden esityslistan postittamista sähköi-
sesti. 

”Ennen käsinkirjoitetut niput tulivat siinä järjestyk-
sessä, missä ne haluttiin kokouksessa käsitellä. Nyt 
asioita tulee tipottain ja katson sitten, mihin järjestyk-
seen ne listalle laittelen”, kertoo Sirpa Kinnunen.

Hän on nauttinut oman työnsä vapaudesta ja liuku-
vasta työajasta. Työssä on saanut myös olla tekemisis-
sä hyvin monenlaisten ihmisten kanssa. Verkostoon 
kuuluu niin Vaalijalan asiantuntijoita, yksiköitä avo-
palveluissa, päättäjiä sekä erilaisia sidosryhmiä.

Jatkossa työtehtävät Eloisan hyvinvointialueella 
pysyvät kutakuinkin samoina eli tehtäviin kuuluu 
esityslistojen ja pöytäkirjojen tekoa ja kokouksissa 
sihteerinä toimista. Uutena tulee kymmenen hengen 
tiimi, jossa Sirpa Kinnunen kollegoidensa kanssa hoi-
taa tarvittavat hyvinvointialueen hallintopalvelujen 
sihteeritehtävät.

”Jokaiselle on hahmoteltu vastuualueet, mutta 
tilanteen ja ajan mukaan teemme joustavasti kaik-
kia tarvittavia hallinnon sihteeritehtäviä. Ja nimike 
muuttunee jatkossa johdon assitentiksi”, sanoo Sirpa 
Kinnunen. 

Minulle tulee paljon  
puheluja, joissa soittaja 
sanoo, ette kun en  
tiennyt kenelle soitan,  
niin soitin sinulle.

Nykyisin Sirpa 
Kinnusen monet työt 
hoituvat tietokoneella 
ja etenkin sähköpos-
tilla. 

Vaalijalan kuntayhtymän 33 jäsenkuntaa: 
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Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Mikkeli, Muurame, Mäntyharju,  Pertunmaa, Pieksämäki, Pielavesi,  

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

Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet
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