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VAALIJALA on Vaalijalan tiedotuslehti

PÄÄKIRJOITUS

Koronaepidemia on muokannut elämäämme 
yli vuoden ajan. Vielä emme tiedä tämän 
ajanjakson pituutta ja mitä pysyvää se jättää 
jälkeensä. Nyt kesäkaudella epidemia pitäisi 
olla alhaisemmillaan ja rokotukset saavuttavat 
heinäkuun loppuun mennessä kattavuuden, 
jonka jälkeen voimme puhua laumasuojasta 
Suomessa. Euroopassa tilanne on pääosin 
Suomen kaltainen, mutta erojakin löytyy. Muualla 
maailmassa tilanne keväällä 2021 on osin hyvin 
vakava. Jos maailmamme on edelleen globaali, 
se ei tiedä Suomelle hyvää. Siksi kannattaa 
kesän vapaammista hetkistä nauttia, mutta 
vastuullisesti. Vaalijala kokonaisuudessaan on 
selvinnyt toistaiseksi korona-ajasta lievin vaurioin 
ja siitä pitää olla tyytyväinen. Henkilökunta 
ansaitsee kiitokset.

Soteuudistuksen toteutuksen aikataulu selviää 
eduskunnassa kesäkuun loppuun mennessä. Jos 
kireä aikataulu pitää, koittaa suuri päivä 1.1.2023. 
Muussa tapauksessa alku lykkääntyy, mutta uskon, 
että joka tapauksessa jonkinlainen soteuudistus 
Suomeen saadaan. Olennaisin asia lienee siinäkin 
rahoitus eli järjestämis- ja kustannusvastuun 
siirtäminen kunnilta pois.

Vaalijala suhtautuu soteuudistukseen myöntei-
sesti, kunhan sen asiakkaille turvataan riittävät ja 
laadukkaat palvelut. Kokonaisvaltaisesta kuntou-
tuksesta on pidettävä kiinni, koska lasten ja nuorten 
pahoinvoinnin satoa korjataan nyt. Kuntoutus on 
korjaavaa palvelua, jonka tarve kasvaa toistaiseksi. 
Uskon kuitenkin, että jatkossa vuosien kuluessa, 
saadaan palvelujen painopiste siirrettyä varhaiseen 
tukeen. Siinä työssä tarvitaan myös keskitettyjä 
ylimaakunnallisia asiantuntijapalveluita. 

Vaativat asumispalvelut ovat nousseet käsitteeksi 
Vaalijalassa viimeisten viiden vuoden aikana. 

Jännitys tiivistyy

Palvelujen piirissä on nuoria aikuisia, joilla on suuri 
ja jatkuva tuen tarve. Heillä on elämä edessä ja heillä 
on oikeus saada tarvitsemansa palvelut, vaikka ne 
kalliiksi koetaan. Yhteiskunnallinen hyöty palveluista 
saadaan kyllä aikaan, kun heille ikää karttuu ja 
vuorovaikutustaidot paranevat. Silloin myös tuen 
tarve kevenee ja kustannukset alenevat. 

Vaalijalan talous vuonna 2020 ja alkuvuodesta 
2021 on ollut hyvä. Tulemme jakamaan siitä osan 
jäsenkunnille ja muillekin kumppaneillemme. 
Voimme myös rahoittaa investointimme ja luomme 
elinvoimaa ympärillemme ja koko itäiseen Suomeen. 

Hyvää ja vastuullista kesää!

Ilkka Fritius
kuntayhtymän johtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia 
Vaalijalan toimintaan pohdittiin aivan kalkkiviivoilla 
7. kesäkuuta Nenonpellossa. Vaalijalan oma esitys 
on kahden tai neljän hyvinvointialueen omistama 
hyvinvointikuntayhtymä. Se turvaisi myös Sateenkaaren 
erityiskoulun tulevaisuuden, sillä nykyinen uudistus ei 
tunnista lainkaan erityishuoltopiirin ylläpitämää koulua. 

Vaalijalassa on kannettu huolta palveluiden tule-
vaisuudesta tulevassa sote-uudistuksessa jo vuoden 
ajan. Kuntayhtymä on yrittänyt yksin sekä yhdessä 
Pieksämäen kaupungin kanssa vaikuttaa monin eri 
tavoin Vaalijalan tilanteeseen. Tällä kertaa koolle oli 
kutsuttu muutamia SDP:n kansanedustajia, mukaan 
lukien kuntaministeri Sirpa Paatero, sekä Pieksä-
mäen kaupungin ja JHL:n edustajia keskustelemaan 
Vaalijalan palvelujen tulevaisuudesta. 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritiuksen mukaan 
Vaalijalan tilanne on monin tavoin ainutkertainen. 
Vaikka sen nykyiset omistajakunnat ovat Itä-, Etelä- 
ja Keski-Suomesta, ovat Vaalijalan palvelut valta-
kunnallisia. Jos muutoksia sote-lakiin ei tehdä, on 
edessä henkilöstön siirtyminen kolmen hyvinvoin-
tialueen palvelukseen, jossa he tuottavat jatkossa 
kunkin alueen tarvitsemia palveluja. 

– Hajottaminen on myrkkyä nykyiselle palvelu-
järjestelmälle. Siinä katkeaa yhteys osaajien välillä 
ja myös nykyiset valtakunnalliset palvelut katoavat, 
koska niiden tuottaminen ei enää ole mahdollista, 
muistutti synkästä tulevaisuudenkuvasta Ilkka Fritius. 

Synkkä on myös Vaalijalan ylläpitämän Sateen-

kaaren erityiskoulun tilanne. Tuleva sote-uudistus ei 
tunnista erityishuoltopiirien ylläpitämiä erityiskou-
luja. Uudistuksen toteutuessa koulun ylläpitäjästä ei 
ole tietoa. Palveluiden jatkuminen nykyisellään on 
epätodennäköistä. 

Ministeri ymmärsi huolen
Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) tunnisti ja tunnus-
ti Vaalijalan huolen erityispalvelujen säilymisestä. 
Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 
ei olla kuitenkaan tekemässä muutoksia palvelujen 
järjestämiseen eli vastuu on jatkossa niiden osalta 
hyvinvointialueilla. 

Sateenkaaren koulun kysymystä hän piti vähin-
tään mystisenä. Paatero piti hämmentävänä, ettei 
Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnasta ole tullut 
mitään tietoa asiasta valmisteluvaiheessa. 

– En ymmärrä, miten OKM ei ole ottanut tähän 
mitään kantaa. Toivon kuitenkin, että ministeriön 
suunnasta tulisi tähän koulukysymykseen ratkaisu 
sekä esitys, miten tällainen erityiskoulu voidaan 
tulevaisuudessa järjestää, Paatero sanoi. 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajä-
sen, kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) myönsi, 
että Vaalijalan näkökantojen pohjalta tulee tunne, 
ettei ministeriöissä ja lainsäädännössä valitettavasti 
tunnisteta erityisen vaativan kuntoutuksen kokonai-
suutta ja palveluja tarvitsevien ihmisten tarpeita. 

– Erityishuoltopiirien tilanne on kuitenkin valio-

kunnassa osin kesken. Emme ole lyöneet lopullisesti 
päätöstä lukkoon, vaan asian osalta on edelleen 
tarvetta keskustella, Kiljunen totesi. 

Yhden momentin muutos
Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen piti 
hassuna tilannetta, ettei periaatetta olemassa ole-
vien palvelujen säilyttämisestä pystytä kirjaamaan 
uudistuksessa sote-lakiin. 

– Mahdollisuus palvelujen järjestämisen ja tuot-
tamisen erottamiseen pitäisi ottaa huomioon. Jos se 
nyt pääsee livahtamaan nykymuodossa lainsäädän-
töön, on sitä vaikea sovittaa yhteen valmisteluvai-
heessa eri hyvinvointialueilla, Nykänen korosti. 

Hän muistutti, että jos erityisjärjestelyjä pystytään te-
kemään sairaalapalvelujen ja Uudenmaan osalta, sellai-
nen pitäisi pystyä tekemään myös Vaalijalan kaltaisessa, 
valtakunnallisesti tärkeässä palvelukokonaisuudessa. 

– Juridisesti asia ei ole iso. Ei tarvita yhtään uutta 
pykälää, ainoastaan poistetaan yksi momentti 
yhdestä pykälästä. Sillä päästään asiassa eteenpäin, 
totesi Ilkka Fritius. 

Hän muistutti, ettei Vaalijala vaadi palvelujen jär-
jestämistehtävää vaan aseman julkisten palvelujen 
tuottajana. 

– Vaativien erityspalvelujen ylläpito ja kehittämi-
nen ei voi pohjautua jatkossa pelkästään hyvin-
vointialueiden vapaaehtoiseen sopimiseen, vaan 
tarvitaan pysyvä organisointi, Ilkka Fritius totesi. 

Vaalijala herätteli päättäjiä  
hoksaamaan erityisaseman

SDP:n kansanedustaja 
ja 1. varapuheenjohtaja 
Niina Malm (vas.), JHL:n 
aluepäällikkö Sanna Kos-
kenranta, Vaalijalan kun-
tayhtymän hallituksen 
varapuheenjohtaja Veijo 
Koljonen sekä Vaalijalan 
työsuojeluvaltuutettu 
Jouni Vironen keskusteli-
vat tilaisuuden päätyt-
tyä sote-uudistuksen 
vaikutuksista Vaalijalan 
henkilöstöön. Suuri osa 
kuntayhtymän henki-
löstöstä työskentelee ja 
asuu Pieksämäellä. 
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Vaalijalan henkilökunnan koulutuksessa 
tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa. Oppilaitosyhteistyö jakautuu 
henkilöstökoulutuksen osalta kahteen 
osaan, lähihoitajien peruskoulutukseen 
sekä yksiköiden osaamisen 
vahvistamiseen ja kehittämiseen 
erilaisilla jatkokoulutuksilla.

Tämän vuoden alussa Vaalijala on vuokrannut 
käyttöönsä Pieksämäellä Nenonpellon 
vanhan alakoulun tilat ja aloitti yhteistyön 
Seurakuntaopiston kanssa lähihoitajien 
koulutuksessa. Entisessä alakoulussa opiskelee 
tällä hetkellä noin 40 tulevaa lähihoitajaa. 

– He opiskelevat työn ohessa oppisopimuksella 
lähihoitajan tutkintoa. Syksystä lähtien 
lähihoitajaopiskelijat voivat vammaistyön 
lisäksi valita osaamisalakseen mielenterveys- 
ja päihdetyön. Tarjoamme näitä opintoja 
myös jo valmistuneille lähihoitajillemme 
täydennyskoulutuksena, kertoo Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskuksen palvelupäällikkö 
Johanna Salkosalo. 

Oppisopimuskoulutuksessa olevat tekevät 
normaalia hoitotyötä aamupäivät ja opiskelevat 
iltapäivät. Koulutus kestää pääsääntöisesti 
kaksi vuotta. Johanna Salkosalon mukaan 
lähihoitajien oppisopimuskoulutus on ollut 
hyvä väylä saada Vaalijalaan koulutettua 
henkilökuntaa. 

Osaamisen 
vahvistamista
Jos osaamis- ja tukikeskuksessa korostuu 
lähihoitajien tarve, avopalveluiden puolella 
henkilöstön koulutus keskittyy yksiköiden 
osaamisen vahvistamiseen. Esimerkiksi 
ammattiopisto Spesian kanssa on kehitetty 
uudenlaista, etäyhteyksin toteutettavaa nepsy-
koulutusta.

– Meillä on viisi alueellista oppilaitos-
työryhmää, joissa käydään yksiköiden 
esimiesten kanssa läpi yksiköiden 
koulutustarpeita sekä suunnitellaan 
yhteistyötä alueiden oppilaitosten kanssa, 
kertoo avopalveluiden palvelupäällikkö Jenni 
Rytkönen. 

Avopalveluissa oli viime vuonna 67 työntekijää 
suorittamassa oppisopimuskoulutuksena eri 
koulutuksia lisä- tai täydennyskoulutuksena. 
Näissä yhteistyötä tehtiin 10 eri oppilaitoksen 
kanssa. 

Työharjoittelupaikkoja 
alan opiskelijoille
Yksi merkittävä oppilaitosyhteistyön muoto 
on opiskelijoiden työharjoittelu. Sitä pyritään 
lisäämään ja harjoittelupaikkojen saamista 
helpottamaan. Vaalijalassa on esimerkiksi 
otettu käyttöön ammattikorkeakoulujen 
harjoittelupaikkojen välityspalvelu Jobiili.

– Tätä kautta on saatu lähialueen 
ammattikorkeakouluista lisää harjoittelijoita. 
Viime vuonna välityspalvelun kautta tuli 
pelkästään Nenonpellon yksiköihin 16 
opiskelijaa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta, 
kertoo Johanna Salkosalo. 

Vastaavasti avopalveluiden puolella oli 
viime vuonna 15 opiskelijaa kolmesta eri 
ammattikorkeakoulusta työharjoittelussa. 

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevia 
oli viime vuonna Nenonpellossa 
koulutussopimuksilla 12 ja oppisopimuksella 
viisi. Avopalveluiden eri yksiköissä toisen 
asteen opiskelijoita on ollut suorittamassa eri 
tutkinnonosiin kuuluvia työssäoppimisjaksoja 
yhteensä 58. 

Vaalijalassa tuetaan myös opinnäytetöiden 
tekoa ja pyritään löytämään yhdessä 
opiskelijoiden kanssa Vaalijalaa ja oppilaitosta 
palvelevia aiheita. Samalla kehitetään Vaalijalan 
tutkimustyötä.

Vaalijalassa vahva  
ote henkilöstön  
koulutuksessa

Tehostettuun palveluasumiseen sopivia 
asuntoja kysytään enemmän kuin niitä 
on tarjolla. Suurin tarve Vaalijalan 
toimialueella on tällä hetkellä kaikkein 
vaativimmista palveluista eli erityisen 
vaativan tehostetun palveluasumisen 
asunnoista. 

– Kun erityisen vaativien tehostetun palvelun 
yksiköiden perustamisessa on ollut taukoa, eivät 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutuksessa 
olevat kehitysvammaiset aikuiset löydäkään sopivaa 
kotia avopalveluiden puolelta, sanoo Vaalijalan 
avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.  

Jyväskylään loppuvuodesta 2018 valmistunut 
Sääksvuoren palvelukoti on viimeisin erityisen 
vaativaan tehostettuun asumiseen tarkoitettu 
Vaalijalan asumisyksikkö. Tämän jälkeen ei vastaavia, 
uusia palvelukoteja ole valmistunut vaativimman 
palveluasumisen käyttöön. 

– Meille on valmistunut viime vuosina vain muu-
tama uusi asunto Rautalammin Kuutinharjuun, jossa 
uudisrakentamisella pääosin kuitenkin korvattiin 
kevyemmän palveluasumisen asuntoja, Kirsi Ruutala 
sanoo.

Paine kohdistuu 
kevyemmän tuen 
palvelukoteihin
Tilanne on nyt se, että erityisen vaativan tehostetun 
tuen tarvitsevia asukkaita tarjotaan jatkuvasti 
kevyempään palveluasumiseen tarkoitettuihin 
koteihin. Useassa palvelukodissa asukasprofiili on 
muuttunut ja henkilökunnan määrä tuen tarpeen 
muuttuessa kasvanut. 

– Fyysisiltä tiloiltaan näitä palvelukoteja ei 
ole rakennettu niin, että jokaisessa asunnossa 
voisi asua erityisen vaativaa tehostettua tukea 
tarvitsevia asiakkaita. Meidän on nyt joka kerta 
erikseen arvioitava, voiko tällainen asukas muuttaa 
kevyemmän tuen palvelukotiin, toteaa Kirsi Ruutala. 

Vaalijalassa on huomattu myös, että monet yksi-

Vaativimman tason tehostetun palvelun 
asuntoja tarvitaan nyt lisää
Vaalijala vastaa kasvaneeseen kysyntää avaamalla 
uuden palvelukodin Pieksämäelle

tyiset palvelukodit eivät pysty tarjoamaan erityisen 
vaativan tehostetun palveluasumisen asuntoja ja 
asukkaiden niissä tarvitsemia palveluja. 

– Tämä tarkoittaa, että asiakkaan on muutettava pois 
omasta kodistaan. Näissä tilanteissa kunta on sitten 
yhteydessä Vaalijalan uuden asunnon ja vaativamman 
tuen palvelujen saamiseksi, sanoo Kirsi Ruutala. 

Pieksämäelle avataan  
uusi vaativimman tuen 
palvelukoti
Asuntotilanteen parantamiseksi Vaalijalassa on 
tartuttu tänä keväänä toimeen. Kuntayhtymä on 
vuokrannut Pieksämäeltä Attendolta tyhjillään 

olleen uuden palvelukotikiinteistön. Se sattuu 
myös sijaitsemaan aivan Vaalijalan oman Lukkarin 
palvelukodin vieressä. 

Pappilanmäen palvelukodista tulee 15-paikkainen 
yksikkö. Ensimmäisen vuoden se tulee toimimaan 
12-paikkaisena. Parhaillaan on käynnissä henkilökun-
nan rekrytointi. Palvelukodin johtajaksi tulee Anne 
Kontro. Hän vastaa myös Pieksämäen Lukkarin, Pihla-
jarinteen sekä Marian palvelukotien toiminnasta.

– Pappilanmäen palvelukoti ei poista erityisen 
vaativan tehostetun tuen asuntojen tarvetta. Etenkin 
Pohjois-Savoon tarvitaan lisää asuntoja. Tästä 
tarpeesta olemme käyneet keskusteluja Kuopion ja 
Siilinjärven edustajien kanssa. Myös muita kuntia 

olemme pyytäneet esittämään tarpeitaan, Kirsi 
Ruutala toteaa. 

Ratkaisut ovat kuitenkin Pohjois-Savon osalta 
avoinna. Vaalijala on Kirsi Ruutalan mukaan 
kuitenkin halukas ratkomaan asumisongelmaa ja 
tarjoaa kunnille yhteistyötä. 

– Olemme valmiita tulemaan kuntien 
kumppaneiksi miettimään ratkaisuja. Tähän liittyy 
tietenkin myös työvoimakysymys. Tarvitsemme 
palvelukoteihin paljon osaavaa henkilöstöä, joten 
tätäkin joudutaan punnitsemaan uusien yksiköiden 
sijoittumista pohdittaessa, Kirsi Ruutala sanoo.

Erityisen vaativan tuen palvelukodit muodostuvat 
pienistä, 2-4 henkilön asuntoryhmistä. 

Pappilanmäen pal-
velukoti avautuu 
Pieksämäellä loka-
kuussa. Naapurissa 
sijaitsevan Vaali-
jalan Lukkarin pal-
velukodin punaisia 
rakennuksia näkyy 
taustalla. 
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Viime keväästä jatkunut korona-epidemia on 
vaikuttanut Vaalijalan palveluihin ja toimintaan 
monin eri tavoin. Vähiten vaikutusta sillä on 
ollut kuntoutukseen, kun taas avopalvelujen 
päiväaikainen tekeminen sekä työtoiminta on ollut 
osin suljettuna. Koronan myötä on kehitetty ja 
opeteltu myös uusia työskentelytapoja. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksiin koronalla 
on ollut hyvin vähän vaikutusta. Kaikki Nenonpellon 
kuntoutuspaikat ovat olleet täynnä. Alkuun ainoastaan 
lyhyitä intervallijaksoja peruuntui, mutta viime syksystä 
niidenkin osalta tilanne on ollut normaali. 

– Kokoontumisrajoitukset ovat olleet päällä koko ajan 
toiminnallisen kuntoutuksen sekä jatko-opetuksen 
ryhmien osalta. Toiminnallisen kuntoutuksen ryhmät ovat 
kokoontuneet jokaisen yksikön omalla asiakasryhmällä ja 
opetuksen osalta ollaan toimittu etäopetuksessa, kertoo 
Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko.

Hänen mukaansa korona on kasvattanut Vaalijalassa 
organisaatioresilienssiä. Takaiskuista on toivuttu nopeasti ja 
eteenpäin on menty toinen toista tsemppaamalla. 

– On opittu käyttämään etäyhteyksiä, mutta samalla 
olemme lisänneet tietoisesti sisäisessä yhteydenpidossa 
kuulumisten ja jaksamisen jakamista. Esimieskokouksiin on 
alkuun otettu aina jokin yhteinen aihe, vaihdettu kuulumisia 
tai käyty esimerkiksi läpi kolme hyvää asiaa kuluneelta 
viikolta, Maarit Rantakurtakko mainitsee. 

Kriisinturvaamisjoukko apuna 
yksikön kriisitilanteessa
Merkittävä töiden järjestelyyn ja henkilöstön 
riittävyyteen poikkeustilanteessa liittyvä uudistus on ns. 
kriisinturvaamisjoukko, joka luotiin yhdessä osaamis- ja 
tukikeskuksen yksikössä olleen karanteenitilanteen jälkeen. 

– Jokaisesta yksiköstä meillä on yksi tai kaksi nimettyä 
vapaaehtoista kriisinturvaamisjoukossa. Tämä joukko lähtee 
auttamaan yksikköön kriisitilanteessa. He voivat vaihtaa 
työvuoroa ja sijaistaa tarvittaessa myös pidempään. Krii-
sinhallintajoukkoon lähteneitä taas sijaistaa heidän omissa 
yksiköissään toiminnallisen kuntoutuksen henkilöstö, kertoo 
Maarit Rantakurtakko. 

Päivä- ja työtoimintaan 
koronalla suuri vaikutus
Eniten korona on vaikuttanut Vaalijalan avopalvelujen teke-
misen yksiköiden arkeen. Kokoontumisrajoitusten vuoksi on 
Vaalijalan neljä toimintakeskusta sekä kolme Savoset moni-
palvelukeskusta ollut osan aikaa suljettuina. Sulkujen aikana 
on palveluita tarjottu yksilöllisesti asiakkaiden kotikuntien 
kanssa. 

– Olemme halunneet yksilöllistä toimintaa tarjoamalla tur-
vata asiakkaan hyvinvointi ja tarjota virikkeitä arkeen. Ne, jot-
ka asuvat palvelukodeissa ovat olleet paremmassa asemassa, 
koska kodeissa on pystytty järjestämään enemmän toimintaa, 
sanoo Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.

Sen sijaan omissa asunnoissaan asuville ja esimerkiksi 
työtoiminnassa viitenä päivän viikossa käynneille asiakkaille 
muutos on ollut valtava. Heille on pyritty järjestämään mm. 
tapaamisia kotona, lenkkeilyä ulkona ja muuta toimintaa 
yhdessä. 

– Meillä on vieläkin voimassa turvavälit ja joudumme 
rajoittamaan ryhmien kokoa. Esimerkiksi Mikkelissä on 
monipalvelukeskukseen hankittu sermejä isoihin tiloihin 
ohjaamaan liikkumista ja rajaamaan tilaa. Vastaavasti 
kuntouttavaa työtoimintaa tehtiin Varkaudessa etäpalveluna, 
kertoo Kirsi Ruutala.

Palvelukodeissa järjestelty 
arkea uusiksi
Myös palvelukodeissa korona aiheutti isoja muutoksia 
arkeen. Kun kaikki asukkaat jäivät äkkiä kotiin, jouduttiin 
päiväohjelmia miettimään uudelleen ja tekemistä järjestettiin 
palvelukoteihin. 

– Palvelukotien varustusta kehitettiin myös korona-aikana. 
Osassa laitettiin pihoja kuntoon ja monissa yksiköissä etsittiin 
sopivia virikejuttuja, joita voidaan tehdä niin kodin sisällä 
kuin ulkonakin, Kirsi Ruutala toteaa. 

Turvavälien ohella Vaaliajassa on edelleen käytössä 
maskipakko. Työnantaja on myös antanut maskeja 
asiakkaiden lisäksi henkilökunnalle koti- ja työmatka-
käyttöön. Näin turvataan, ettei tartuntoja tulisi työ-
matkoiltakaan. Koronainfoa Vaalijalassa jakaa tietokoneiden 
näytöillä näkyvä koronaperhonen. 

Korona vaikuttanut 
monin tavoin  
arkeen Vaalijalassa Henkilöstön työssä jaksamisen ja ammatillisen 

kehittymisen sekä yksiköiden esimiestyön tueksi 
on Vaalijalassa lähdetty kehittämään menetelmiä 
työssä jaksamiseen. Hurraa, nyt luodaan työurraa 
-hankkeessa tavoitteena on luoda mentorointiin 
toimintatapa, jota voidaan hyödyntää jatkossa 
kaikissa Vaalijalan yksiköissä. 

– Meillä on paljon nuoria työntekijöitä 
hyvin haasteellisessa työssä. Haluamme 
tukea kaikkia työntekijöitä omassa työssään 
ja etenkin uusia tulijoita kotoutumisessa 
Vaalijalaan. Haluamme heidän myös jaksavan 
työssään heti alusta lähtien, sanoo Vaalijalan 
henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara. 

Varsinaista hanketyötä tekee Vaalijalassa 
yhteisötyönohjaajana ja sovittelijana työskentelevä 
Seppo Kakkonen. Hän on jo pari vuotta koulut-
tanut yksiköitä yhteisöhoidossa. Koulutukseen on 
kuulunut myös mentoreiden kouluttaminen.

– Tavoitteena on nyt luoda tässä hankkeessa 
mentoroinnista arkinen toimintatapa yksiköille. 
Liikkeelle lähdimme viidellä pilottiyksiköllä, joista 
saatiin jokaisesta yksi tai kaksi mentoria mukaan, 
kertoo Seppo Kakkonen. 

Mentoroinnin 
toimintamalli
Mentorin on tarkoitus olla uudelle työntekijälle 
enemmän kuin perehdyttäjä. Seppo Kakkonen 
puhuu rinnalla kulkijoista ja tukijoista. Taustalla 
on myös perinteistä mestari-kisälli -ajatusta. Toki 
pohjalla on selkeä toimintatapa. 

– Lähtökohtana on mentoroitavien omat 
tarpeet ja tilanne, mutta tässä niin mentoreille 
kuin mentoroitaville sekä molempien esimiehelle 
luodaan yhteisiä pysähdyshetkiä, joissa käydään 
läpi sitä, missä mennään, missä ollaan ja onko 
mentoroitava ymmärtänyt, missä vaiheessa 
perehdytystä ollaan, sanoo Seppo Kakkonen. 

Mentoroinnin toimintamallissa mentoreilla on 
myös oma vertaisryhmänsä, jossa asioita voidaan 
käydään läpi työnohjauksellisesti. Vertaisryhmä 
on tärkeä foorumi, joka luo pohjaa koko 
toiminnalle sekä tukee mentoroinnin piiriin tulleita 
työntekijöitä. 

– Kuunteleminen, ymmärtäminen, 
kannustaminen, motivointi sekä tiedon siirtäminen 
mentoroitavalle ovat mentorin tärkeimmät 

ominaisuudet. On hienoa, jos mentori myös itse 
oppii uutta sekä saa jotain myös ammattillisesti, 
Seppo Kakkonen toteaa. 

Esimiehille tulossa lisää 
koulutusta 
Hurraa, nyt luodaan työurraa -hankkeen puitteissa 
on Vaalijalassa luotu yksiköiden esimiehille 
matalan kynnyksen malli puuttumiseen ja puheeksi 
ottamiseen. Tämä malli auttaa myös työhön 
sopeutumisen ongelmakohtien purkamisessa 
työntekijöiden kanssa. 

– Myötätuuleen on tulossa esimiehille myös 
koulutusta esimiesten vuosikellon pohjalta. 
Koulutuksessa käydään läpi esimiestaitoja, kuten 
kohtaamista, keskustelua ja korjaamista. Näin 
helpotetaan esimerkiksi ristiriitatilanteiden 
esiin ottamista ja vaikeista asioista puhumista 
henkilöstön kanssa. Esimiehillä järjestetään myös 
aamukahveja, joissa aiheina on työssäjaksamisen 
teemat, sanoo Päivi Salovaara. 

Hurraa, nyt luodaan työurraa -hanketta 
toteutetaan Vaalijalassa osin julkisen alan 
työeläkevakuuttaja Kevan myöntämällä työelämän 
kehittämisrahalla. Hanke päättyy kesäkuussa 2022. 

Vaalijalan mentoroinnin malli koostuu 
mentorin, mentoroitavan, esimiehen sekä 
vertaisryhmien yhteisistä tapaamisista.  

Yhteinen 
tapaaminen

Mentorin ja 
mentoroitavan 

tapaamiset

Esimiehen, 
mentorin ja 

mentoroitavan 
tapaamiset

Mentorien 
vertaisryhmä

Vertaisryhmän 
tapaaminen

Mentoroinnista apua 
työssä jaksamiseen

Kuvapoiminnat Vaalijalan  
Facebook-sivulta keväästä 2020 
kevääseen 2021.
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Osatyökykyisten edellytyksiä palkkatyöhön 
kehitetään Vaalijalassa tämän vuoden 
alussa käynnistyneessä Homma haltuun – 
Toiveista työhön -hankkeessa. Tavoitteena 
on löytää uusia menetelmiä palkkatyöhön 
pääsemiseksi sekä löytää uusia työpaikkoja 
osatyökykyisille. 

Vaalijalan hallinnoima hanke on osa valtakunnallista 
sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
Työkykyohjelmaa. Siihen kuuluu kaikkiaan 22 
hanketta eri puolilla Suomea. Ohjelman painopiste 
on osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja 
toimintakyvyn vahvistamisessa sekä työllistymisen 
edistämisessä. 

– Vaalijala on mukana tuetun työllistymisen 
menetelmät toimenpidekokonaisuudessa, jossa 
kehitetään ja mallinnetaan valtakunnallinen 
laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen 
työhönvalmennus, kertoo Vaalijalan hankkeen 
projektikoordinaattori Tiina Hiltunen. 

Tämän lisäksi Vaalijalassa haetaan konkreettisia 
malleja osatyökykyisten työllistämiseksi 
palkkatyöhön. Mikkelissä pilotoidaan Job 
center -mallia, kehitetään alihankintamallia 
sekä organisoidaan avotyötoimintaa uudelleen. 
Pieksämäellä kehitetään palkkatyömallia Vaalijalan 
kuntayhtymässä, jossa tavoitteena on vuoden 2022 
loppuun mennessä luoda 100 palkkatyöpaikkaa 
kehitysvammaisille. Varkaudessa puolestaan 
kartoitetaan osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia.

– Tuettuja osuuskuntia löytyy Suomesta jonkin 
verran, mm. Tampereella toimiva Omillaan 
osuuskunta, joka on kehitysvammaisten ja heidän 
läheisten perustama. Varkaudessa teemme  
pohjatyötä ja selvitämme, millaisia mahdollisuuksia 
tuettu osuuskuntatoiminta toisi osatyökykyisten 
työllistymiseen, projektityöntekijä Henna 
Kautovaara kertoo.

Osuuskunta  
yksi vaihtoehto
Osuuskunta on Kautovaaran mukaan 
yritysmuodoista helpoin ja riskittömin, mutta 
kehitysvammaisten kohdalla on tarkkaan mietittävä, 
millainen osuuskunnan hallitus on, sillä se kantaa 
vastuun toiminnasta työantajan ominaisuudessa. 

– Osuuskunnassa työtä tekevät kehitysvammaiset 

Palkkatyöhön matalampi kynnys

tarvitsevat myös tukea, jolloin on mietittävä kuka 
sitä tarjoaa ja miten, Henna Kautovaara toteaa. 

Sekin on vielä avoinna, kuka tai ketkä tulevan 
pilottiosuuskunnan perustavat, mikäli siihen 
hankkeen aikana ryhdytään. Teoriassa Kautovaaran 
mukaan perustaja voisi olla Vaalijalan kuntayhtymä. 
Mitään päätöksiä tästä ei kuitenkaan ole vielä tehty. 

Työtoiminnasta  
polku palkkatyöhön
Mikkelissä käynnissä olevassa pilotissa muutetaan 
avotyötoimintaa määräaikaiseksi. Näin luodaan 
selkeä polku työtoiminnasta palkkatyöhön saakka. 

– Aluksi olisi esimerkiksi kolmen kuukauden 

kokeiluaika, jonka jälkeen henkilö olisi enintään 
kaksi kuuden kuukauden vastikkeellista 
avotyötoimintajaksoa yrityksessä. Maksimissaan 
vuoden vastikkeellisen avotyötoiminnan 
jälkeen henkilö siirtyisi työnantajalle tuettuun 
palkkatyösuhteeseen, kertoo pilottia vetävä 
projektityöntekijä Reijo Pöyry. 

Alihankintatyötä kehitetään myös tavoitteelliseksi 
toiminnaksi. Kehitteillä on arviointilomake 
avotyötoimintaan, jota pilotoidaan hankkeen aikana. 
Reijo Pöyryn mukaan jatkossa alihankintatyötä 
voitaisiin tehdä omana ryhmänä asiakasyrityksen 
tiloissa tai Savosetissa, kuten tähänkin saakka. 

– Alihankintana työtä voitaisiin tehdä osin niin, 

että Savosetin asiakkaat ovat palkkasuhteessa 
työllistävään yritykseen tai Vaalijalaan, selvittää 
Reijo Pöyry. 

Sata työpaikkaa 
tavoitteena 
Ehkä kunnianhimoisin tavoite on Pieksämäen 
pilotissa, jonka yhteydessä on tarkoitus luoda 100 

uutta palkkatyöpaikkaa kehitysvammaisille 
henkilöille Vaalijalan kuntayhtymässä ensi 
vuoden loppuun mennessä. Tätä ennen on vielä 
kuitenkin luotava selkeä kuva työn sisällöistä ja 
ehdoista. 

– Odotamme vielä Vaalijalan johtoryhmän 
lopullista siunausta mukaan lähdöstä. Esiselvitystä 
on tehty kevään aikana. Olemme selvittäneet, 
mitä palkkatyö tarkoittaa työllistyvän kannalta, 
mitä vastuita ja etuja se tuo, sekä työnantajan 
näkökulmaa osatyökykyisen palkkaamiseen, kertoo 
Pieksämäen pilotin projektityöntekijä Hanna Tirri.  

Palkkatyö ei kehitysvammaisen kohdalla aina 
tarkoita täysiä työpäiviä tai täyttä työviikkoa. 
Työaika voi osatyökykyisellä olla muutamia 
tunteja päivässä tai joitakin työpäiviä viikossa. 

Valtakunnallinen Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia. 
Hankkeen taustalla on jo esimerkiksi kolme vuotta sitten päättyneen Osatyökykyisille tie 
työelämään (OTE) -kärkihankkeen tulokset. Tuolloin Vaalijalan hallinnoima Savon OTE-hanke oli 
vahvasti mukana kehittämässä malleja osatyökykyisten työllistämiseen.   

-- Vaalijalan OTE-hanke oli ainoa kuudesta kärkihankkeesta, jossa tarkasteltiin 
avotyötoimintaa. Selvitimme silloin myös avotyön merkitystä asiakkaan näkökulmasta 
ja kehitimme vertaistukiryhmätoimintaa, kertoo Savon OTE-hankkeen vetäjänä toiminut 
palvelupäällikkö Jenni Rytkönen.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta avotyötoiminnan kehittämisestä 
on lähdetty viemään eteenpäin olemassa olevan pohjalta. Jenni Rytkösen mukaan työ- ja 
elinkeinoministeriön Jaana Paanetojalla teettämästä selvityksestäkin kuuluu pitkään 
kehittämistyössä mukana olleiden tahojen ääni. 

-- Meiltä on puuttunut tähän saakka yhtenäinen valtakunnallinen malli sekä yhtenäinen 
rahapolitiikka osatyökykyisten työllistämisestä, Jenni Rytkönen toteaa. 

Uuden hankkeen yhteydessä oli luontevaa lähteä kehittämään myös Vaalijalan omaa 
palkkatyön mallia. Sen selvittämistä oli jo pari vuotta sitten esittänyt kuntayhtymän johtaja 
Ilkka Fritius. 

-- Sadan työpaikan tavoite tuli puolestaan minulta itseltäni. Jos mietitään Vaalijalan 
yksiköiden määrää ja niissä olevien sopivien aputöiden määrää, niin periaatteessa töitä löytyy 
hyvin muutama tunti viikossa kahdelle osa-aikaiselle työntekijälle joka yksikössä, Jenni 
Rytkönen laskee. 

Hänen mukaansa kyse on ennen muuta tahtotilasta. 
-- Kehitysvammaliitto on tutkinut vammaisten työllistymistä ja suuri osa niistä on yksityisellä 
sektorilla. On siis korkea aika saada vammaisille palkkatyöpaikkoja myös julkiselle sektorille. 
Tässä Vaalijala on suunnan näyttäjä muille. 

Vaalijalan johtoryhmän on tarkoitus käsitellä asiaa kevään aikana. Mikäli palkkatyöhanke saa 
vihreän valon, alkaa työpaikkojen kartoitus yksiköittäin sekä sopivien työntekijöiden etsiminen 
niihin kesän aikana.  

Työkykyhanke pohjaa  
aiempaan selvitystyöhön

Palkkatyön lisäksi työntekijä voi osallistua myös 
työllistymistä tukevaan tai osallisuutta edistävään 
toimintaan. 

– Tavoitteena meillä on luoda Vaalijalassa 
tuetun työllistymisen palkkatyön malli, jota 
voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa 
ja yrityksissä. Vaalijala on siis tässä kehittäjänä ja 
suunnan näyttäjänä, Hanna Tirri toteaa. 

Kaikissa kolmessa pilotissa keskeistä on 
työhönvalmentajan tuki, joka on niin työllistettävän 
kuin työllistävän yrityksen käytettävissä koko 
työllistymisen polun ajan. 

– Tuki kulkee rinnalla kaikissa vaiheissa siitä 
lähtien, kun henkilö ilmoittaa haluavansa 
palkkatyöhön ja kun hän on palkkatyössä, kuvaa 
Tiina Hiltunen. 

Hanketyötä korona-aikaan. Tiina Hiltunen 
(oik.) ja Hanna Tirri sekä Teams-yhteyden  
kautta Reijo Pöyry ja Henna Kautovaara 
pitämässä yhteistä palaveria. 
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VAALIJALAN NENONPELLON  
YKSIKÖIDEN KUULUMISIA

Toiveikas alkukesä on käsillä. Henkilöstö on saanut ainakin ensimmäiset 
koronarokotteet ja rajoitteita höllennetään. Maskeja kuitenkin edelleen 
pidetään kuntoutuksen asiakkaiden kanssa toimiessamme. 

Elämme edelleen ”uutta normaalia”, vältämme kokoontumisia, toimimme 
etänä ja olemme oppineet jouhevasti käyttämään uusia neuvotteluvälineitä, 
kuten Teamsia, niin kokouksissa kuin koulutuksissakin. Silloin, kun 
kokoonnumme ”livenä” jostain syystä, käytetään maskeja. Siihenkin tottuu, 
että näkee toisesta vain silmät. Niistä on oppinut lukemaan ja kuvittelemaan 
ilmeitä ja hymyjä. 

Nenonpellon yksiköissä tapahtuu 
Lasten ja nuorten kuntoutuksen kysyntä vain kasvaa ja kuntoutus tarvitsee 
uusia ajanmukaisia tiloja. Lasten ja nuorten kuntoutus vaatii sekä yksilöllisyyttä 
että yhteisöllisyyttä ja osaamista. Myös perheet ovat yhä enemmän keskiössä 
lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Uuden Kompassin peruskorjausprojekti on 
valmis ja lapset ovat muuttaneet Vilperttiin, Vekkuliin ja Viikariin eli viiden 

lapsen pienyksikköihin. Kovasti tiloista on tykätty ja tilat mahdollistavat 
monipuolisen toiminnan, esimerkiksi tilojen kellarikerroksessa sijaitsee 90 
neliön suuruinen Satumaailma, jossa voidaan viettää aikaa yhdessä, harrastaa 
ja tiloja voidaan käyttää toimintaterapian ja etäopetuksen tiloina. Kompassin 
yhteydessä sijaitsee myös Vaalijalan uimahalli. 

Tiloihin on valmistunut Pesue-yksikkö eli perheiden yksikkö oppilaskotien 
yhteiseen käyttöön, jossa on perheiden vastaanottoon ja vierailuihin kolmio, 
perhekuntoutuksen ohjaajia sekä muita asiantuntijoiden ja terapeuttien tiloja 
sekä kokoustiloja. Pesueen tiloissa on maaliskuussa 2021 aloitettu Vaalijalan 
perhekuntoutus. Perhekuntoutusta toteutetaan perheelle, jonka lapsi aloittaa 

myös kuntoutuksen jossain Nenonpellon oppilaskodissa tai lapsi on voinut jo 
olla kuntoutuksessa. Oppilaskotien henkilöstö on saanut laajalti koulutusta 
perhetyöhön, joten valmiuksia perhekuntoutukseen on sen lisäksi, että 
konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön ohjaajat ja koordinaattori ovat 
jo vuosia toimineet Vaalijalassa, tehden myös konsultaatiokäyntejä hyvin 
laajalla alueella mm. Savossa, Etelä-Karjalassa sekä Keski-Suomessa. 

Lasten ja nuorten kuntoutuksen viitekehysmalliin tulee lisäystä siten, että 
Vaalijalassa ollaan ottamassa käyttöön Lapset puheeksi -toimintatapamalli 
sekä oppilaskodeissa että Sateenkaaren koulussa. Ensimmäiset opiskelijat 
opiskelevat menetelmää ja syksyllä aloitetaan yhdessä Essoten eli Etelä-Savon 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa. 

Aikuisten vaativan erityisen tuen kuntoutuksen kysyntä on edelleen 
kasvanut valtakunnallisesti. Kriisikuntoutukseen on tulossa uusia asiakkaita. 
Vaalijalassa on tahdosta riippumattoman erityishuollon asiakkaita enemmän 
kuin koskaan. Palvelukysyntään on pyritty vastaamaan. 

Samoin aivan yksilöllisen kuntoutuksen kysyntä on kasvanut, jolloin 
asiakkaan vointi on sellainen, että muut ihmiset häiritsevät tai häiriintyvät 
ja hänen haasteensa ovat sellaiset, että hän tarvitsee aivan oman rauhallisen 
asunnon myös toisten kuntoutujien kuntoutumisen mahdollistamiseksi. 
Nämä kaksi tarvetta ovat nyt akuutteja Nenonpellossa. 

Kriisiyksikkö Sataman tilat ovat tulleet elinkaarensa päähän monelta osin. 
Olemme aloittaneet uuden 12-paikkaisen kriisiyksikön suunnittelun, joka 
korvaa nykyisen kriisiyksikön. Kriisiyksikkö on valmis elokuussa 2022. Suun-
nittelun tueksi on perustettu 10-jäseninen suunnitteluryhmä tilojen osalta. 
Ryhmään kuuluu johtoa, nykyisen Sataman henkilöstöä ja muita asiantunti-
joita. Pohjapiirrokset on saatu yhteistyössä valmiiksi ja prosessisuunnittelun 
noin 10-jäseninen työryhmä on aloittanut valmistelemaan erityisen vaativan 
tuen kriisityön viitekehysmallia sekä henkilöstökoordinointia ja koulutustar-
peiden suunnittelua. 

Nenonpellon vaativan erityisen tuen kuntoutus tarvitsee osaavia tekijöitä. 
Näin rekrytoimme edelleen henkilöstöä Nenonpellon yksiköihin. Meillä on 
mahdollisuus palkalliseen lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen sekä meillä 
on omat sairaanhoitajaopiskelijaryhmät. Mikäli olet alan ammattilainen tai 
haluat opiskella ammattilaiseksi ja haluat työurallesi uutta mielenkiintoista 
haastetta sekä etenemis- ja kouluttautumismahdollisuuksia, niin ota ih-
meessä yhteyttä, jutellaan enemmän asiasta. Seuraa ilmoituksiamme www.
vaalijala.fi, facebook.com/vaalijala, instagram; @vaalijalainsta. 

Maarit Rantakurtakko 
kuntoutuksen johtaja

Sateenkaaren koulu on mukana vaativan 
erityisen tuen  Vaatu-yhteistyössä 
pilotoimassa moniammatillista 
konsultaatiopalvelua esi- ja 
perusopetukseen lähikouluille. Varsinainen 
pilotointi tehdään yhteistyössä Iisalmen 
kaupungin kanssa.

– Kokeilussa meillä toimii KYS-Erva-alueella 
asiantuntijaryhmä, jossa on mukana edustajat 
kustakin neljästä Vaatu-toimijasta. Pilotti 
on vasta alkuvaiheessa, joten toimivan 
konsultaatiomuodonkin rakentaminen yhdessä 
on vasta alussa, kertoo Sateenkaaren koulusta 
ryhmään operatiiviseksi toimijaksi nimetty 
erityisluokanopettaja Kati Valve. 

Vaatu-toimijoita ovat Elmeri-koulut, Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valtteri, sairaalaopetus sekä Valtion 
koulukoti. Sateenkaaren koulu tuo yhteistyöhön 
Elmeri-kouluna vaikeasti vammaisten, autismin 

Lähikouluille kehitetään 
vaativan erityisen tuen  
konsultaatiota

kirjon sekä psyykkisesti oireilevien näkökulmaa. 
Käytännössä moniammatillisessa konsultaatiossa 

on kyse siitä, että vaativan erityisen tuen asian-
tuntijat auttavat lähikoulua tilanteissa, joissa kaikki 
koulunkäyntiä tukevat lähipalvelut on jo käyty läpi, 
eivätkä esimerkiksi opintojärjestelyt ole auttaneet.

Konsultaation tarkoituksena on löytää yhdessä 
lähikoulun kanssa ratkaisuja oppilaan erityisen 
vaativiin kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä 
haastaviin tilanteisiin sekä vahvistaa paikallista 
pedagogista tukea ja monialaista yhteistyötä. 

Tuki annetaan  
oppilaan lähikoulussa
Pilottivaiheessa kaikki konsultointipyynnöt 
saapuvat Vaatu-koulujen operatiivisista toimijoista 
koostuvalle asiantuntijaryhmälle Iisalmen 
kaupungin alueelta. Konsultointihakemusten 
tekoon on tulossa myöhemmin omat kotisivut. 
Niiden kautta konsultointipyynnöt on toiminnan 

laajentuessa helppo tehdä. 
– Pyrimme siihen, että vaativan tuen oppilaat 

ohjautuisivat heti oikeanlaisen tuen piiriin ja oikeaan 
aikaan. Varsinainen tuki annetaan aina oppilaan 
omassa lähikoulussa, Kati Valve sanoo. 

Asiantuntijaryhmälle on tullut jo yksi 
konsultaatiopyyntö. Kati Valve oli myös mukana 
tässä konsultaatiossa Valterin edustajan työparina. 

– Tähän mennessä työ on ollut todella 
mielenkiintoista, Kati Valve toteaa.

Erityisosaaminen 
yleisopetuksen käyttöön
Sateenkaaren koulun rehtori Satu 
Varpaisen mukaan moniammatillisessa 
konsultaatiopalvelussa on kyse oppilaiden 
yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. 
Vaativan erityisen tuen asiantuntijoita kun on 
varsin vähän koko maassa. 

– Näin vaativan erityisen tason palvelut ja korkea 
ammattitaito saadaan laajemmin yleisopetuksen 
koulujen käyttöön. Palvelut ovat myös paremmin 
kaikkien saatavilla riippumatta siitä, mitkä ovat 
kunnan mahdollisuudet ostaa palveluja. Jatkossa 
olisi toivottavaa, että valtiolta tulisi kunnille 
korvamerkittyä rahaa konsultatiivisten palvelujen 
hankkimiseen, sanoo Satu Varpainen. 

Hän muistuttaa, että yhä enemmän tukea ja 
ohjausta tarvitaan jo varhaiskasvatukseen, jotta 
päästään puuttumaan mahdollisiin ongelmiin sekä 
tuen tarpeisiin aikaisessa vaiheessa. 

– Vaatu-koulut eivät myöskään voi yksin vastata 
kaikkeen erityisen tuen tarpeeseen. Sateenkaaren 
koulunkin kapasitetti on jo täydessä käytössä, 
muistuttaa Satu Varpainen. 

Vaativan erityisen tuen toimijoiden VIP-verkoston 
uudella toimintakaudella Vaatu-yhteistyön lisäksi 
toiminnan painopisteitä ovat ennaltaehkäisy ja 
varhainen tuki, alan toimijoiden täydennyskoulu-
tus sekä monialainen yhteistyö mm. yliopistojen 
kanssa. 

Rehtori Satu Varpaisen (oik.) ja 
erityisluokanopettaja Kati Valveen 

mukaan yleisopetukselle tarjottava 
moniammatillinen konsultaatio vahvistaa 

oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.
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Vuoden alussa voimaan tullut oppi-vel-
vollisuuden laajennus tuo myös Vaalijalan 
Sateenkaaren koulun yhdeksännen luokan 
oppilaille tänä keväänä velvollisuuden ha-
keutua jatko-opintoihin heti elokuun alussa. 
Sateenkaaren koulun vastuulla on puoles-
taan seurata ja varmistaa, että peruskoulun 
päättävä oppilas myös hakeutuu jatko-
opintoihin. 
– Oppivelvollisuuden laajennuksen yksi tavoitehan 
on, että jatkossa ei synny koulupudokkuutta 
peruskoulun jälkeen. Itse haluan kääntää tämän 
niin, että nyt kaikista oppilaista huolehditaan ja 
jokainen pääsee varmasti jatko-opintoihin, toteaa 
Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen. 

Hän muistuttaa, että aikaisemmin ei ollut itsestään 
selvää, että kehitysvammainen tai autismin kirjon 
oppilas pääsi aloittamaan jatko-opinnot heti perus-
koulun jälkeen. Tämän vuoden alusta lukien kaikilla 
peruskoulun päättävillä on oikeus päästä jatko-opin-
toihin. Lisäksi oppilaan asuinkunnalla on velvollisuus 
järjestää jatkokoulutuspaikka. 

Kunnat joutuvat syksyllä uudessa tilanteessa 
koville. Lisätyötä uudistus tuo myös oppilaan 
vanhalle koululle. Sateenkaaren koulussakin 
seurataan jokaisen oppilaan jatko-opintotilannetta 
syksyllä elokuun loppuun saakka. Mikäli oppilas 
ei ole saanut opintopaikkaa tai hän ei sitä ota 
elokuussa vastaan, ollaan entisestä koulusta 
yhteydessä oppilaan asuinkuntaan. 

– Asuinkunnalla on lain asettama velvoite 
osoittaa jokaiselle oppilaalle opiskelupaikka 
kahden kuukauden kuluessa. Tässä otetaan koppia 
jokaisesta nuoresta, että joka ainoa nuori saisi jatko-
opinnot suoritettua, sanoo Satu Varpainen. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa myös 
maksutonta toisen asteen koulutusta elokuun alusta 
lukien. Maksuttomuus koskeen niitä oppilaita, jotka 
ovat opiskelleet peruskoulun 9. luokalla ja ovat 
olleet oppivelvollisina vuoden alussa. 

Oppilaitoksissa 
varauduttu yhteistyössä
Pieksämäen alueella uudistukseen on varauduttu 
hyvin. Paikkakunnalla toimii laajennetun opetuksen 

Kaikista oppilaista otetaan nyt koppi
Oppivelvollisuuden laajentuminen on hyvä asia

Sähköinen työvuorosuunnittelu on otettu 
Vaalijalassa käyttöön vuoden vaihteen 
jälkeen jo 22 yksikössä. Siirtyminen uuteen 
järjestelmään on edennyt suunnitellusti. 
Loput Vaalijalan noin 50 yksikköä ottavat 
uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän 
käyttöönsä vuoden loppuun mennessä. 

– Aluksi mukaan tulevat jaksotyössä olevat yksiköt 
osaamis- ja tukikeskuksesta sekä avopalvelujen 
puolelta. Loppuvaiheessa myös tukipalvelut sekä 
asiantuntijapalvelut siirtyvät uuteen järjestelmään, 
kertoo palvelupäällikkö Johanna Salkosalo. 

Joulukuussa 2020 alkanut sähköisen 
työvuorosuunnittelun hanke käynnistyi pilotilla 
kolmessa yksikössä. Vajaan puolen vuoden jälkeen 
palaute on ollut positiivista. Henkilöstö kokee 
pääsevänsä nyt vaikuttamaan paremmin omiin 
työvuoroihinsa. 

Työvuorojen suunnittelu 
on yhteistyötä
– Toki vielä tarvitaan lisää ohjausta sekä aikaa, että 
yksiköissä yhdessä tehtävä yhteisöllinen työvuorojen 
suunnittelu alkaa sujua paremmin. Varsinkin 
kolmivuorotyössä yhteisöllinen suunnittelu on 
haastavaa, myöntää Johanna Salkosalo. 

Vuorojen suunnittelu vaatiikin hänen mukaansa 
jatkossa joustamista sekä enemmän yhdessä 

tekemistä. Myös yhteisistä pelisäännöistä pitää 
yksiköissä keskustalle entistä enemmän.

Keskittäminen helpottaa 
työntekijöiden liikkuvuutta
Seuraavaksi Vaalijalassa ryhdytään pilotoimaan 
keskitettyä työvuorosuunnittelua kahdessa 
yksikössä. Se mahdollistaa jatkossa henkilöstön 
sekä osaamisen entistä joustavamman 
liikkumisen eri yksiköiden välillä. Esimiehille uusi 
keskitetty järjestelmä tuo puolestaan helpotusta 
paineeseen saada riittävästi henkilökuntaa 
työvuoroihin. 

– Tavoitteena tässä on se, että voimme joustavasti 
siirtää osaavaa henkilöstöä eri yksiköiden 
välillä. Henkilöstön näkökulmasta se tuo myös 
mahdollisuuden työnkiertoon sekä lisätä omaa 
osaamista, sanoo Johanna Salkosalo.  

Keskitetty työvuorosuunnittelu on tulossa 
käyttöön osaamis- ja tukikeskuksen yksiköissä 
sekä muissa nykyisinkin keskitettyä suunnittelua 
käyttävissä yksiköissä. Keskitettyyn suunnitteluun 
liittyen Vaalijalassa on keväällä ollut avoinna 
työvuorosuunnittelijan paikka. 

– Keskitetyssä suunnittelussa henkilökunta näkee 
yksikön vahvuuden ja mihin vuoroihin tarvitaan 
lisää porukkaa. Kun jokainen työntekijä on esittänyt 
omat toiveensa työvuorojen suhteen, tekee 
työvuorosuunnittelija lopullisen työlistan, Johanna 
Salkosalo kertoo. 

Sähköisen työvuoro- 
järjestelmän käyttöönotto  
etenee hyvää vauhtia

työryhmä, jossa on pohdittu eri oppilaitosten 
edustajien kesken hyvissä ajoin, miten kasvavaan 
kysyntään voidaan oppilaitoksissa vastata. 

– Olemme kartoittaneet yhdessä, millaisia 
oppilaita on syksyllä tulossa ja mitä tarpeita toisen 
asteen oppilaitoksilla on vaativan opetuksen 
oppilaiden opetuksen järjestämisen osalta, kertoo 
Satu Varpainen. 

Tilanne Pieksämäellä on tänä keväänä se, että 
kaikille alueella asuville oppilaille on olemassa 
jatko-opintopaikat syksyksi 2021. 

– Jatkokoulutusten räätälöinti omille oppilaille 
muiden oppilaitosten kanssa on ollut mukavaa. On 
hienoa, että kuntoutuksessa olevat oppilaat saavat 
esimerkiksi lähiohjaajan käyttöönsä myös toisen 
asteen opintoihin, Satu Varpainen toteaa. 

Jatkossa Pieksämäellä voidaan hänen mukaansa 
hyvillä mielin markkinoida vaativaa jatko-opetusta, 
sillä paikallisten oppilaitosten valmiudet sitä antaa 
erityistä tukea tarvitseville oppilaille on hyvät. 

Uusi tutkintoon 
valmentava koulutus
Eivätkä uudistukset jää tähän. Satu Varpainen 
kertoo, että vuoden päästä tulee uusi TUVA eli 
tutkintoon valmentava koulutus. Se yhdistää 
nykyisen lisäopetuksen, VALMA-koulutuksen sekä 
lukioon valmentavan koulutuksen. 

– Syksyllä 2022 peruskoulunsa päättävällä nuo-
rella on vaihtoehtoina lukio, ammatilliset opinnot, 
TUVA-koulutus tai työelämään valmentavat opinnot. 

Myös lähettävissä kouluissa, kuten Sateenkaaren 
koulussakin, haasteena on jatkossa se, miten 
voidaan parantaa oppilaan mahdollisuuksia 
selviytyä jatko-opintoihin. 

– Olemme suunnitelleet toisen asteen oppi-
laitosten kanssa tutustumisia jo seitsemännellä 
ja kahdeksannella luokalla oppilaitoksiin. Näin 
totutetaan oppilaat jatko-opintopaikkoihin ja 
oppilaitoksetkin tutustuvat jo tuleviin opiskeli-
joihinsa ja näkevät varhain, millaista tukea oppilaat 
jatkossa tarvitsevat, sanoo Satu Varpainen. 

Vaalijalan kuntayhtymän johtaja on nykyisin 
nimeltään Ilkka Fritius. Entinen Ilkka Jokinen otti 
tänä keväänä käyttöön isoisänsä peruja olevan 
sukunimen.

Ilkka Fritiuksen isän isän suku tuli Suomeen 
Alankomaista Friisinmaalta 1600-luvun lopulla. 

Sukunimestä oli käytössä muutamia eri versioita 
ja lopulta käyttöön vakiintui nykyinen Fritius. 
Jokiseksi sukunimi muutettiin 1800-luvun lopulla. 

Lupa sukunimen muuttamiseen tuli Ilkka 
Fritiukselle digi- ja väestötietovirastolta 30. 
huhtikuuta. 

Ilkka Jokisen sukunimi vaihtui  
– kuntayhtymän johtaja  
on nyt Ilkka Fritius

Sateenkaaren koulun oppilas Reima 
viihtyy  koulun uudessa rentoutuskeinussa. 
Sateenkaaren koulun opetustiloissa on 
huomioitu hyvin erilaiset tavat oppia ja eri 
aistien kautta tapahtuva oppiminen.
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Toiminnassa koiran kanssa liikutaan luonnossa, 
pelataan pelejä ja rentoudutaan. Pelkkä koiran 
läsnäolo voi auttaa kuntoutuksessa olevaa asiakasta 
valmistautumisessa etukäteen jännittäviin 
tilanteisiin. Koira-avusteisessa toiminnassa voidaan 
esimerkiksi haastavia vuorovaikutustilanteita 
harjoitella yhdessä koiran kanssa. 

– Koiran kanssa voidaan harjoitella myös tunnetai-
toja pelien avulla. Toiminta antaa lisäksi elämyksiä 
ja aistikokemuksia koiran hoitamisen, silittämisen ja 
harjaamisen kautta. Koira on hyvä kuuntelija, jonka 
kanssa voi tehdä yhdessä myös läksyjä tai vain lukea 
kirjaa, Jessica Putkonen kertoo. 

Vaalijalassa koira-avusteisessa toiminnassa on 
tällä hetkellä mukana kolme toimintaan koulutettua 

Koirat apuna  
kuntoutuksessa

Koira-avusteinen toiminta on uutta Vaalijalan jo varsin kattavassa 
Green Care -pohjaisessa kuntoutustoiminnassa. Vuoden alusta lähtien 
Nenonpellossa on ollut kuntoutustyössä neljä koulutettua koiraa niin ikään 
toimintaan koulutetun ohjaajansa Jessica Putkosen kanssa. 

koiraa. Samaan aikaa kaikki koirat eivät ole paikalla, 
vaan eri päivinä toiminnassa ovat mukana eri koirat. 

– Meillä asiakas saa valita itselle sopivan koiran ja 
myös koira saa valita asiakkaan, jonka kanssa haluaa 
olla, sanoo Jessica Putkonen. 

Koiratoimintaa  
kehitetään edelleen
Aivan tyhjästä ei koira-avusteinen toiminta 
ole Vaalijalassa alkanut. Jessica Putkonen on 
nimittäin käynyt jo pari vuotta Puistolan yksikössä 
kerran viikossa koirien kanssa. Koiratoiminnan 
kehittäminen on kuitenkin laajemmin vasta alussa. 

– Koira voi olla avuksi myös esimerkiksi 

fysioterapiassa tukemassa motoristen taitojen 
harjoittelua. Koirapelkoiset asiakkaat taas voivat 
käydä täällä siedätyshoidossa, jotta koirapelko 
lievenisi, sanoo Jessica Putkonen. 

 Vuoden alusta lähtien koira-avusteisella toiminnalla 
on ollut oma tilat osaamis- ja tukikeskuksessa. Näin 
korona-aikaan toiminta on ollut yksilötoimintaa, 
mutta jatkossa on tarkoitus touhuta yhdessä koirien 
kanssa myös pienryhmissä.

– Koirien kanssa toimiminen voi olla monenlaista. 
Se voi olla myös keksien leipomista koirille tai vain 
pelkkää koirien kanssa olemista. Liikkeelle voidaan 
lähteä vaikka vain koiran taluttamisesta ulkona, 
Jessica Putkonen kertoo. 

Mäyski pyörittää 
mielellään onnen-
pyörää. Eri värisiin 
sektoreihin voidaan 
liittää esimeriksi 
tehtäviä, joita 
terapiaan tulevan 
asiakkaan pitää tehdä. 
Näin vaikean valinnan 
tekee asiakkaan 
puolesta koira.  

Jessica Putkonen (oik.) seuraa, 
kun Milja Villberg harjoittelee 
temppuja Jalmarin kanssa. 
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Koulutettuja koiria
– Kaikki mikä liittyy eläimiin, on kivaa. Tykkään 
hoitaa koiria, antaa keksejä, silittää, leikkiä, pelata 
pelejä ja ulkoiluttaa, luettelee Milja Villberg. 

Hän käyn koira-avusteissa toiminnassa kerran 
viikossa, kuten suurin osa koiratoiminnan 
asiakkaista. Aikaa koirien kanssa kuluu yleensä pari 
tuntia kerralla. Milja auttaa välillä  Jessica Putkosta 
myös koirien koulutuksessa. 

– Yhdessä sisään ajamme uusia temppuja, kertoo 
Milja Villberg. 

Koira-avusteissa toiminnassa mukana olevat 
koirat Perry, Mäyski, Keijo ja Jalmari ovat 
suorittaneet Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä 
ry:n soveltuvuuskokeen. Yhdistys edistää 
tietoisuutta ammatillisesta ja tavoitteellisesta 
koira-avusteisesta työstä sekä järjestää 
täydennyskoulutusta. Jessica Putkonen on 
puolestaan suorittanut koira-avusteisen kasvatus- ja 
kuntoutustyön täydennyskoulutuksen Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa.

Koira-avusteisessa työskentelyssä yhdistyykin aina 

Vaalijala on tänä keväänä liittynyt Green Care 
Finland ry:n yhteisöjäseneksi. Jäsenyys on 
ensimmäinen askel tiellä, jonka päässä on Green 
Care -laatumerkin hakeminen Vaalijalan omalle 
green care -toiminnalle. 

Vaalijalan eläintoiminta siirtyi osaksi 
Toiminnallista kuntoutusta alkuvuodesta 2019. 
Siitä lähtien green care -toimintaa on kehitetty 
Vaalijalassa ammattimaiseen, laadukkaaseen ja 
vastuulliseen suuntaan. 

– Haluamme kehittää toimintaa entisestään, 
joten on luontevaa hakea creen care 
-toiminnalle sosiaali- ja terveyspalveluiden 
Luonto Hoiva -laatumerkkiä, sanoo Vaalijalan 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja 
Susanna Gråsten. 

Laatumerkin haku tulee olemaan iso 
prosessi. Se edellyttää laatukäsikirjan, 
turvallisuussuunnitelman sekä 
omavalvontasuunnitelman tekemistä Vaalijalan 
Green Care -toiminnalle. 

– Laatukäsikirja tuo lisäarvoa, sillä sen avulla 
osoitamme toiminamme vastuullisuuden, 

turvallisuuden sekä korkean laadun. Laatu-
käsikirjatyöhön kuuluu myös, että Green Care 
Finland käy sitä läpi prosessin aikana ja antaa 
työn aikana suoraan palautetta, Susannan 
Gråsten kertoo. 

Laatukäsikirja on tarkoitus tehdä yhteistyössä 
kolmen Diakonia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijan kanssa. He tekevät laatukäsikirjan 
Vaalijalalle opinnäytetyönään. Kahdella 
opiskelijoista on kokemusta eläinavusteisesta 
kuntoutuksesta ja he myös tuntevat Vaalijalan 
toiminnan entuudestaan. 

– Meillä on tehty hyvää pohjatyötä 
laatuun liittyen. Esimerkiksi Minna Pessa on 
hygieniahoitajan täydennyskoulutukseen 
liittyen laatinut Hyvät hygieniakäytännöt 
eläintoiminnassa -oppaan, mainitsee Susanna 
Gråsten. 

Green Care -toiminnan laatukäsikirjan lisäksi 
Vaalijalan sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
tulee saamaan oman laatukäsikirjansa. Sitä 
Susanna Gråsten ryhtyy tekemään oman 
työn ohessa. Pohjalla on sosiaalipedagogisen 
hevostoimintayhdistyksen laatima, tuore 
valtakunnallinen alan laatukäsikirja, joka on 
jatkossa pakollinen asiakirja nimikkeen omaaville 
spht-ohjaajille.

Vaalijalan Green Care -toiminnalle 
lähdetään tekemään laatukäsikirjaa

ammattihenkilön sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 
osaajuus sekä vahva eläinavusteisen työmuodon 
ja eläimen lajityypillisten käyttäytymistarpeiden 
tuntemus. Työmuodossa koiraa hyödynnetään 
yhtenä toiminnallisena menetelmänä. 

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 
budjetoinnin kokeiluhanketta on viety  
Etelä-Savossa eteenpäin yhteis-
kehittämisenä tänä keväänä. Näkemyksiä ja 
ajatuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista 
on kerätty kyselyllä sekä kaikille avoimella 
kyselyllä, haastatteluilla sekä kaikille 
avoimissa Kehittämö- ja Kohtaamo- 
verkkotilaisuuksissa. 

Kevään aikana on tehty avoin kysely sekä haastateltu 
vammaispalvelujen käyttäjiä, heidän läheisiään, 
sote-alan ammattilaisia sekä muita asiasta 
kiinnostuneita. Heiltä on kysytty mihin toivotaan 
muutosta, mitä henkilökohtainen budjetointi voisi 
olla omalla tai omaisen kohdalla sekä mitä uutta 
budjetointi voisi tuoda vammaispalveluihin.

– Olemme järjestäneet verkossa myös kaikille 
avoimia kehittämistilaisuuksia, joissa asiantuntijat 
ovat alustaneet ennakkoon sovitusta aiheesta. 
Tämän jälkeen on ideoitu yhdessä ja kerätty tietoa 
henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen, 
kertoo Vaalijalan suunnittelijana hankkeessa 
työskentelevä Heidi Laurila. 

Tavoitteena 
valtakunnallinen malli
Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke 
on osa sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamaa 
valtakunnallista kokeiluhanketta, jota Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa. Maakunnallista 
hanketta hallinnoi Essote. Vaalijala on hankkeessa 
osatoteuttajana. 

Alueellisen kehittämistyön tavoitteena on luoda 
henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vastaa 
maakunnan ja sen asukkaiden tarpeisiin. Oman 
alueellisen mallin kehittäminen on samalla osa val-

takunnallista, koko Suomen henkilökohtaisen 
budjetoinnin kehittämistyötä. 

Vaalijalan rooli Heidi Laurilan mukaan on 
tuoda hankkeeseen kommunikaation sekä 
tuetun päätöksenteon näkökulmia. Niitä on 
tuotu mukaan myös aivan käytännön hanke-
työhön. 

– Olemme olleet selkokielistämässä ja kuvit-
tamassa viestejä sekä mukauttamassa toimintaa 
Kehittämö-tilaisuuksissa, jotta mahdollisimman 
moni asiakas ymmärtää, mitä niissä on kysymys 
ja ylipäätään pystyy niihin osallistumaan, Heidi 
Laurila kertoo. 

Tietoa on, työtavoissa 
kehitettävää
Vaalijalassa on tehty myös oma kysely, 
millaista on tuen tarve henkilökohtaiseen 
budjetointiin liittyen. Kysely tehtiin kuntayh-
tymän asiantuntijoille, Vaalijalan yksiköiden 
kuntoutuskoordinaattoreille sekä Essoten ja 
Pieksämäen vammaispalvelujen henkilös-
tölle. Kysely koski tuetun päätöksenteon osaamista, 
asenteita sekä siihen liittyvää tuen ja koulutuksen 
tarpeen kartoittamista. Tuettu päätöksenteko liittyy 
kiinteästi henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön 
toteuttamiseen asiakkaiden kanssa.

Vastausten perusteella työntekijät tietävät hyvin, 
mistä saa tietoa sekä tarvittaessa apua ja eri ma-
teriaaleja päätöksenteossa tukemiseen. Sen sijaan 
kehittämisen varaa on vielä asenteissa sekä yleensä 
tavoissa työskennellä vammaisten henkilöiden 
kanssa. 

– Ehkä on niin, että kun on totuttu hoivaamaan 
ja hoitamaan, on äkkiä vaikeaa ottaa vammainen 
ihminen huomioon itsenäisenä omista asioistaan 
päättävänä henkilönä, sanoo Heidi Laurila. 

Henkilökohtaista budjetointia tai muita hen-

kilökohtaisia ratkaisuja 
vammaisen asiakkaan 
palvelujen järjestämisessä 
ja asiakkaan itsemäärää-

misoikeuden toteutta-
miseksi käytetään jo, 

mutta soveltamisessa on 
paljon kuntakohtaista vaihtelua. 

– Toinen osa Etelä-Savon henkilökohtaisen budje-
toinnin hanketta onkin kehittää valta- 
kunnallisesti koko Suomeen yhteiset henkilö-kohtai-
sen budjetoinnin periaatteet ja ohjeet. Työ on myös 
kytköksissä sote-uudistukseen  sekä siihen liittyvään 
vammaispalvelulain uudistukseen, kertoo Vaalijalan 
asiantuntijapalvelujen päällikkö Mari Niinivirta. 

Henkilökohtaista budjetointia on kehitetty Suomessa 
aiemminkin eri hankkeissa ja projekteissa. Selkeitä yh-
teisiä  ja koko maan kattavia pelisääntöjä ei kuitenkaan 
ole tähän mennessä saatu luotua.  Nyt työtä tehdään 
sekä yhdeksällä alueella alueellisissa hankkeissa että 
valtakunnallisena yhteiskehittämisenä yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi.

Henkilökohtaisen  
budjetoinnin  
kokeiluhanke  
etenee  
Etelä-Savossa

Ovella olevat kuvat jo kertovat koira-
avusteiseen terapiaan tulevalle, ketkä koirista 

ovat työvuorossa sillä kertaa. 
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Älypuhelimet ja tabletit sekä erilaiset arkea 
ja kommunikaatiota parantavat sovelluk-
set ovat jo jokaisen arkipäivää. Digitaalisia 
ratkaisuja hyödynnetään pitkälle myös 
Vaalijalan kuntayhtymän yksiköissä mm. 
etäohjauksessa, etätuessa sekä yhteydenpi-
dossa asiakkaiden perheisiin. 

– Laitteiden ja sovellusten lisääntyvän käytön 
myötä on Vaalijalassa tullut tarve saada yksiköihin 

omia digivastaavia, kertoo Vammaisalan vetovoima 
ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeen 
tekninen asiantuntija Maarit Luojus. 

Osana VAVE-hanketta käynnistyi Vaalijalassa 
joulukuussa 2020 digi- ja hyvinvointitekno-
logiaosaaminen -koulutus. Siinä koulutetaan 
digivastaavia kuntayhtymän eri yksiköihin. 

– Koulutus on ollut varsin laaja, joten uudet 
digivastaavat saavat samat valmiudet kuin 
esimerkiksi kommunikaatio- ja AVEKKI-vastaavat. 
Ajatuksena on tuoda digivastaavien kautta 

Vaalijalan yksiköihin vahvasti digitaalisuuden ja 
hyvinvointiteknologian osaamista, Maarit Luojus 
sanoo. 

Lisättyä todellisuutta 
arkeen
Toukokuussa päättynyt koulutus on pitänyt sisällään 
mm. videoiden hyödyntämistä osana kuntoutusta, 
VR- ja AR-sovellusten käyttöä kuntoutuksen, 
oppimisen ja hyvinvoinnin tukena, etäohjausta, 

etäopetusta sekä tekijänoikeuksia, yksityisyyden 
suojaa ja saavutettavuutta. 

– Koulutus on ollut hyvin monipuolista ja 
mielenkiintoista. Olen saanut jo ideoita, miten voisin 
omassa työssäni hyödyntää 360-kuvaa ja siihen 
lisätyn todellisuuden ratkaisuja esimeriksi ensiavun 
koulutuksessa liikenneonnettomuustilanteessa. 
Myös QR-koodia voi soveltaa omissa koulutuksissa, 
kertoo Vaalijalan ensiapukouluttaja, sairaanhoitaja 
Anne Janhunen. 

Taidepesulan ohjaaja Venla Väisänen kertoo 
oppineensa paljon uutta ja nyt pitäisi päästä 
nopeasti hyödyntämään opittua käytännössä.

– Voisimme käyttää esimerkiksi QR-koodia 
Taidepesulan töiden yhteydessä antamaan 
lisätietoa. Koodin taakse voisin hyvin lisätä myös 
sopivaa äänimaisemaa teoksen yhteyteen, Väisänen 
pohtii. 

Asiakkaille myös 
osaamista
Yksi keskeinen tavoite digivastaavien koulutuksessa 
on kehittää Vaalijalaan ja laajemminkin 
vammaisalalle modernia teknologiaa arjen työssä 
hyödyntävää työkulttuuria. Samalla parannetaan 
ja vahvistetaan työntekijöiden ammatillista sekä 
digitaalista osaamista. 

– Haemme digivastaavien koulutuksen kautta 
myös uusia keinoja erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten kuntoutukseen ja aistitoimintaan. Yhtä 
tärkeää on lisätä asiakkaiden omaa tietoteknistä 
osaamista, jotta he voisivat käyttää laitteita entistä 
enemmän ja paremmin, toteaa Maarit Luojus.  

Jatkossa digivastaavat tulevat omissa 
yksiköissään opastamaan ja perehdyttämään 
asiakasta sekä hänen lähipiiriään teknologisiin 
ratkaisuihin. Vaalijalan kuntayhtymän 
vanhempainneuvoston kautta tehdyn kyselyn 
mukaan monissa perheissä toivotaan lisää teknisiä 
ratkaisuja, jotka helpottavat yhteydenpitoa 
Vaalijalan työntekijöiden suuntaan. 

Ensimmäisen koulutuksen päätyttyä Vaalijala 

on saanut 20 aivan uutta digivastaavaa. Jatkossa 
tarkoituksena on kouluttaa lisää digivastaavia 
niin, että Vaalijalan jokaisessa yksikössä olisi 1-2 
vastaavaa. 

– Toivomme myös, että koulutuksen myötä 
yksiöissä syntyy arjen innovaatioita, miten 
digimahdollisuuksia voidaan hyödyntää entistä 
enemmän koko yhteisön tasolla sekä yksilötasolla 
arjen työssä, sanoo Maarit Luojus. 

Digitaaliset ratkaisut haltuun  
yksiköiden digivastaavien avulla

Savonia-ammatti-
korkeakoulun kouluttaja 
Tiina Arvola (seisomassa) 
opastaa Anne Janhusta 
lisätyn todellisuuden 
sovellus Thinglinkin 
käyttöön. Sovelluksella 
voidaan 360-kuvaan lisätä 
ääntä, videota, tekstiä sekä 
linkkejä. 

Kouluttaja Harri Kauhanen näyttää 
kännykältä, miltä näyttää 360-kameran kuva. 

Tältä näyttää 360-kamera. 

Arloopa-sovellus tuo tabletin tai kännykän näytöllä lisätyn todellisuuden kameran 
kuvaamaan tilaan. Tässä panssaroitu auto tupsahtaa kännykän näytössä 
kolmiulotteisena keskelle koulutustilaa. Sovellusta voi hyödyntää myös mm. eläimiin 
tai maailman suuriin taideaarteisiin tutustumisessa. 
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Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan 
kuuntelemaan kehon tuntemuksia sekä 
havainnoimaan, mitä tuntemukset 
kehossa aiheuttavat. Kyse on oman 
kehotuntemuksen kehittämisestä erilaisten 
harjoitusten avulla. Vaalijalassa terapeutti 
auttaa asiakasta myös sanoittamaan oman 
kehon tuntemuksia. 

-- Oman kehon kuuntelu on monelle asiakkaalle 
vaikeaa. He eivät usein osaa aistia, miltä omassa 
kehossa tuntuu. Nämä tuntemukset voivat sitten 
purkautua epätoivotulla tavalla, kertoo Vaalijalan 

fysioterapeutti Taru Schulz.
Hän on yhdessä fysioterapeutti Sanna-Mari 

Leväsen kanssa käynyt vuonna 2016 puolen vuoden 
mittaisen psykofyysisen fysioterapian koulutuksen. 
Sen jälkeen kumpikin on suorittanut lyhyempiä 
syventäviä koulutuksia eri aiheista. 

Yhdessä fysioterapeutin kanssa asiakas opettelee 
kuuntelemaan omaa kehoaan, mitä se kertoo ja 
mitä eri tuntemukset kehossa aiheuttavat. Jos 
asiakkaalla on huono olo, mietitään yhdessä, millä 
hyvillä keinoilla oloa voisi purkaa ja helpottaa. Usein 
asiakkaan jännittynyt tila näkyy jo hengityksestä.

-- Jokaiselle yritämme löytää oman vapaan 
hengityksen tavan. Joka kerta sitä ei ehkä löydy, 

joten huomio kiinnitetään siihen, miltä minusta 
tuntuu, kun hengitys ei kulje. Yhdessä sitten etsitään 
keinoja, joilla hengitys saadaan taas kulkemaan 
vapaammin, sanoo Sanna-Mari Levänen. 

Alustatuntemus 
maadoittaa 
Psykofyysisessä fysioterapiassa kehotuntemusta 
lähdetään etsimään alustatuntemuksen kautta. 
Tässä yhteydessä puhutaan myös maadoittamisesta. 

-- Helpointa on aloittaa jalkapohjista. Miltä 
tuntuu, kun seisoo jaloilla? Miltä tuntuu, jos 
tömistää jaloilla vähän? Näin saadaan tuntemus 

siitä, että jalat ovat alustalla, Taru Schulz kuvaa. 
Maadoitusta voidaan hakea myös käsillä seinään 

nojaamalla tai terapeuttia vasten. Istuminen on 
myös monelle asiakkaalle helppo tapa olla ja aloittaa 
maadoittaminen jaloilla alustaa vasten. 

Tärkeää on myös luoda luottamuksellinen suhde 
asiakkaan ja terapeutin välille. Silloin asiakas myös 
kokee, että tilanne on turvallinen. 

-- Läsnäolo ja kuunteleminen ovat tärkeitä. 
Psykofyysisessä fysioterapiassa harjoitellaan myös 
pysähtymistä ja olemista. On tärkeää osata vain olla 
yhdessä juuri tässä hetkessä, Taru Schulz sanoo. 

Toisinaan apuna omien tuntemusten 
havainnoinnissa voidaan käyttää käsiä tai sopivia 

apuvälineitä, kuten sivellintä tai palloa. Hengityksen 
havainnointiin voidaan taas käyttää painopussia. 

-- Lasten kanssa työskennellessä rentoutus ja 
omaan kehoon keskittyminen on usein hankalaa. 
Heidän kanssaan harjoitukset voivat olla hyvinkin 
pieniä hetkiä. Aluksi voidaan pelata jotain peliä tai 
venytellä, ja kun aika on kypsä, tehdään jokin sopiva 
harjoitus, kertoo Sanna-Mari Levänen. 

Pahan olon purkua 
kehotuntemuksen kautta
Psykofyysisellä fysioterapialla pyritään löytämään 
asiakkaalle sopivia keinoja purkaa omaa pahaa oloa 
tai ahdistusta. Näitä keinoja asiakas voi hyödyntää 
omatoimisesti tai lähiohjaajan avustamana arkisissa 
tilanteissa. 

-- Kun asiakas huomaa, että tunnetila lähtee 

Kehon tuntemukset  
haltuun terapiassa

ahdistuksen puolelle tai oma hengitys 
alkaa kiihtyä, voi näitä yhdessä 
opeteltuja säätelykeinoja ottaa avuksi, 
kertoo Sanna-Mari Levänen. 

Asiakkaan kehotuntemuksen 
lisääminen, rentoutuminen ja 
muutokset toiminnassa vaativat 
kuitenkin paljon aikaa. Muutokset 
voivat olla hyvin pieniä ja niiden 
harjoittelu ottaa oman aikansa. 

-- Tarvitaan asiakkaan oma oivallus 
asiasta, eikä se tapahdu ensimmäisillä tapaamisilla, 
Taru Schulz sanoo. 

Vaikka asiakas on psykofyysisessä fysioterapiassa 
tekijä ja kokija, usein myös terapeutin omassa 
läsnäolossa tapahtuu harjoituksia tehdessä muutos. 

-- Esimerkiksi kiireisen aamun jälkeen sitä 
itsekin pysähtyy ja keskittyy, kun tekee harjoitusta 
asiakkaan kanssa. Samalla asiakas voi peilata 
ohjaajan tunnetta ja hengitystä itseensä ja sitä 
kautta oppia oivaltamaan asioita omasta kehostaan, 
Sanna-Mari Levänen toteaa. 

Kiireessä ja ahdistuksessa  on jokaisen vaikea 
vaikuttaa omiin ajatuksiinsa. Ne kulkevat omana 
virtanaan. Ajatukset kuitenkin tuntuvat myös 
kehossa, johon onneksi voimme vaikuttaa. 
Niinpä kehon kautta voimme vaikuttaa myös 
omaan mielenmaisemaamme. Siinä kiteytettynä 
psykofyysisen fysioterapian ajatus. 

Psykofyysiseen 
fysioterapiaan 
kuuluu kokemus 
omasta tilasta eli 
terapiaan kuuluu 
opetella ja mieltää 
millaisen tilan 
minä itse tarvitsen 
ympärilleni. 

Oman kehon tuntemusta auttaa 
kehon ääriviivojen havainnointi, 
kuten tässä tehdään pallon 
avulla. Kehon tuntemukseen 
kuuluu myös kehon keskilinjan 
havainnointi (keskimmäinen 
kuva).

Maadoittaminen voidaan tehdä 
myös, kun asiakas istuu. Tässä 
terapeutti auttaa painamalla 
kevyesti hartioista (viereinen 
kuva). 
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Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Pieksämäen yksikössä sosionomiksi 
opiskeleva Anne Laakkonen ei ole 
päätynyt opintojen pariin aivan tavallisinta 
tietä. Hän on alan vaihtaja, ja uusi työura 
löytyi tänä keväänä vammaisalalta. Anne 
aloitti opinnot Diakissa työn ohessa 
työskennellessään kaupan alalla.  

– Kaupan alan työ on fyysisesti raskasta. Kun 
täytin 50 vuotta, niin oma kroppa oli sitä mieltä, 
että voisiko kevyemminkin leipänsä tienata. Myös 
henkisesti alkoi tuntua, että 30 vuotta samaa työtä 
riittää, kertoo Anne Laakkonen. 

Hän aloitti opiskelut avoimen ammattikorkeakou-
lun opintoina, sillä ei heti päässyt sisään tutkinto-
linjalle. Vuoden kuluttua tärppäsi ja nyt opinnot 
ovat loppuvaiheessa. Valmistuminen siintää tämän 
vuoden lopulla. Jäljellä on enää opinnäytetyö ja 
muutama kurssi.

– Opiskelu työn ohessa on ollut välillä haastavaa. 
Itsellä on menossa jo kolmas vuosi.

Anne Laakkonen kertoo opiskelleensa kaiken 
vapaa-aikansa. Se on onnistunut hyvällä 
motivaatiolla ja tahtotilalla. Tärkeintä on ollut taito 
aikatauluttaa opinnot ja työ yhteen. 

– Opiskelu on ollut se prioriteetti ykkönen 
elämässä. Haluan tehdä töitä sen eteen, että 
työtilanne muuttuu, hän sanoo. 

Oma polku ammattiin
Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen 
kehittäminen (VAVE) -hankkeessa on kehitetty 
ratkaisuja vammaisalan vetovoiman lisäämiseksi. 
Yhtenä kohderyhmän ovat alanvaihtajat. Heille on 
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen amk:n 
puolelle kehitetty osana hanketta Osaamista 
vammaistyöhön -opinnot. 

– Nämä opinnot ovat alanvaihtajille sekä omaa 
alaansa etsiville joustava mahdollisuus kurkistaa, 
millaista työ on vammaisalalla. Koulutus on myös 
suunnattu avoimen amk:n kautta koko valtakunnan 
alueelle, kertoo hankkeessa sairaanhoitajamentorina 
toimiva Johanna Lipsanen Vaalijalasta. 

Osaamista vammaistyöhön -opintoja voi suorittaa 
2-30 opintopistettä oman osaamistarpeen mukaan. 
Osa opinnoista on kokonaan itsenäisesti suoritettavia 

Uusi ura löytyi sosiaalialalta
VAVE-hake kasvattaa vammaisalan vetovoimaa 

verkko-opintoja, osassa on aikataulutettuja opetus- 
ja ohjaustunteja verkkoyhteydellä.

Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi sote-
alan ammattikorkeakoulututkintoa myöhemmin 
tutkinto-opiskelijana.

– Itse opiskelin ensimmäisen vuoden avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoja täysin yhdessä 
Diakin varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa, 
Anne Laakkonen kertoo. 

Työ yksiköissä antaa 
kokemusta
Vammaisalaa Anne Laakkonen pitää mielen-
kiintoisena ja monipuolisena alana. Hän pääsi 
aloittamaan uudessa työssä toukokuun lopulla 
ohjaajana Leväniemen toimintakeskuksessa 
Heinävedellä. 

Opintojen ja työharjoittelun aikana omat ajatukset 
suuntautumisen suhteenkin ehtivät muuttuivat.

– Aluksi ajattelin, että perhetyö voisi olla 

kiinnostavaa, mutta ensimmäisen työharjoittelun 
jälkeen eritytyistä tukea tarvitsevien asumis-
yksikössä todella innostuin tästä alasta. Kun opinto-
ohjaajakin suositteli vammaisalaa, päätin kokeilla, 
Anne kertoo. 

Hän suositteleekin lämpimästä alan vaihtoa 
sitä pohtiville. Kun on valmis tekemään töitä 
ja näkemään vaivaa uuden työuran eteen, se 
kannattaa. 

– Ainahan voi palata entiseen, jos tuntuukin 
etteivät siivet kannakaan. Mutta, jos et ole 
tyytyväinen nykyiseen, kannattaa uutta kokeilla. 
Itselläni on hyvä fiilis. Kannatti lähteä tälle tielle 
kokeilemaan. 

Vaalijalan kuntayhtymä on yhtenä osatoteuttajana 
Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen 
kehittäminen (VAVE) -hankkeessa. Lue lisää 
hankkeesta ja opintomahdollisuuksista osoitteesta 
vetoavammaisalalle.fi. Lisätietoa koulutuksista myös 
osoitteessa opintopolku.fi. 

Kynnys aloittaa sosiaali- ja terveysalan opinnot sekä niiden myötä tutustuminen vammaisalaan 
on tehty Anne Laakkosen (oik.) ja Johanna Lipsasen mukaan hyvin matalaksi DIAKissa. 

Vaalijalan Taidepesula sai vastaanottaa tänä keväänä Etelä-Savon rahaston kulttuuri-
palkinnon tunnustuksena upeasta ja pitkäjänteisestä työstä eritystä tukea tarvitsevi-
en taiteentekijöiden ilmaisuvapauden tukemiseksi. 

Vuonna 2005 perustettu Taidepesua on mahdollisuuksien tila, jossa erityistä tukea 
tarvitsevat taiteentekijät voivat toteuttaa luovia ideoitaan ammattilaisten ohjauk-
sessa. Asiakkaita tuetaan monimuotoisissa taiteellisissa ja elämänprosesseissa myös 
osana kuntoutusta. 

Taidepesulassa suhtaudutaan vakavuudella ja kunnioittaen taiteen tekemiseen ja 
taideteoksiin. Ideoita ja työskentelytapoja kunnioitetaan ilman luovan prosessin lop-
putuloksen ohjailua. Viikoittain Taidepesulassa käy noin 30 taiteentekijää Pieksämä-
eltä ja lähikunnista sekä kuntoutuksessa olevia asiakkaita eri puolilta Suomea. Osalla 
erityistä tukea tarvitsevista taiteilijoista on alan ammattitutkinto. 

Taidepesulassa kehitetään jatkuvasti taiteen menetelmiin, materiaaleihin ja taiteel-
listen prosessien ymmärtämiseen liittyvää osaamista. Taidepesula toimii myös osana 
suomalaista ja kansainvälistä taidemaailmaa sekä erityistaidetoiminnan verkostoa. 

Näkyvyyttä lisää myös Pieksämäen Keskuskadulla toimiva Linnan Galleria -taide-
galleria, joka esittelee erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden tuotantoa vaihtuvissa 
näyttelyissään. 

Tänä vuonna kolme Taidepesulan studiotaiteilijaa valittiin Kettukin taiteilija-
matrikkeliin. Se on valtakunnallinen ikkuna ja tietokanta erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden taiteeseen. 

Etelä-Savon rahaston kulttuuripalkinnon suuruus on 10 000 euroa. 

Taidepesulalle Etelä-Savon  
rahaston kulttuuripalkinto

Taidepesulan taidekasvattaja Irina Leino ja ohjaaja Venla Väisänen 
esittelevät kulttuuripalkinnon kunniakirjaa. 

Taiteilija Olli Kanninen esittelee työtään Taidepesulan ohjaaja Venla Väisäselle (vas.), Etelä-Savon rahaston asiamies Päivikki 
Eskelinen-Röngälle, rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Päivi Majoiselle sekä taidekasvattaja Irina Leinolle ja Vaalijalan työ- ja 
päivätoiminnan johtaja Juha Hemmingille. 
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Mindfulness eli tietoisuusharjoitukset 
ovat olleet apuna Sateenkaaren koulun 
F-luokalla tämän lukuvuoden ajan. 
Erityisopettaja Birgitta Taavitsainen 
kertoo, että tietoisuusharjoituksia 
on käytetty apuna rauhoittumisessa, 
tietoisen läsnäolon sekä tunnetaitojen 
kehittämisessä. 

– Lähdimme syksyllä liikkeelle hyvin lyhyistä 
rauhoittumisen hetkistä. Keväällä olemme 
tehneet jo vanhimpien oppilaiden kanssa 
jopa 15 minuutin mittaisia rauhoittumis- ja 
keskittymisharjoituksia.

Sateenkaaren koulun F-luokalla mindfulness-
harjoituksia tehdään aamupiirissä, tuntien 
vaihtuessa tai vaikkapa ruokailuun lähtiessä. Lyhyt 
keskittymisharjoitus voi olla paikallaan myös 
kesken oppitunnin, jos luokan äänitaso nousee 
liiaksi. 

– Harjoituksiakin voidaan tehdä eri tavoin. 
Voidaan seisoa tai kävellä luokassa ympäri ja 
miettiä omaa kehoa sekä sitä, miltä tuntuu painaa 
jalkapohja lattiaa vasten, Birgitta Taavitsainen 
kertoo. 

Toisinaan oppilaat menevät pitkälleen koulun 
motoriseen tilaan tai luokan lattialle patjojen 
päälle. Siinä pötkötellessä opettaja voi lukea 

tarinaa satuhieronnan tyyliin. 
Mindfulness-harjoituksessa voidaan myös istua 

omalla paikalla ja keskittyä vain olemaan, minkään 
häiritsemättä. Keskittymisessä auttaa myös tabletilla 
toimiva ohjelma, jossa pieni hiiri syö omenoita 
päästäkseen juuston luo. Ohjelmasta voi valita 
tilanteeseen sopivan pysähtymisen. 

– Kun keskittymisharjoitus päättyy, tilanne luokassa 
ei enää palaa ennalleen, vaan se rauhoittuu ja äänitaso 
laskee. Keskittymisessä oppilaat ovatkin edistyneet 
vuoden aikana todella huimasti, kehuu Birgitta 
Taavitsainen. 

Lepohetket auttavat
Tietoisuusharjoitukset alkoivat säännöllisinä Birgitta 
Taavitsaisen luokalla samalla, kun hän itse aloitti 

Kehitysvammaisten asumisessa käytetään apuna erilaisia teknologisia ratkaisuja. 
Näitä turva-, hälytin- ja seurantalaiteratkaisuja on markkinoilla runsaasti ja niitä 
myös kehitetään koko ajan lisää. 

Teknologisten ratkaisujen käyttö kuitenkin herättää paljon kysymyksiä 
ja pohdintaa. Näitä käytännön haasteita ratkottiin keväällä Vammaisalan 
vetovoima ja kehittäminen -hankkeen ja Vaalijalan verkossa järjestämässä 
koulutus- ja informaatiotilaisuudessa.

Erilaisia teknologisia ratkaisuja on käytössä paljon kehitysvammaisten 
asumispalveluiden yksiköissä. Hyvin yleisiä ovat epilepsiamatot, henkilökunnan 
käytössä olevat hälytinrannekkeet sekä turvapuhelimet. Esimerkiksi 
Pihlajarinteen palvelukodissa Pieksämäellä on asukkaiden käytössä yhteinen 
turvapuhelin, joka sijaitsee kerrostalossa toimivan kodin rappukäytävässä.

– Puhelimen käyttö on ollut vähäistä, mutta se tuo turvaa asukkaille, kertoi 
Pihlajarinteen johtaja Anne Kontro tilaisuudessa. 

Hän myönsi, että erilaisten ratkaisujen ja tarpeiden keskellä mietityttää, 
millaisia ratkaisuja on mahdollista käyttää muun muassa yksityisyydensuojan 
näkökulmasta. Pihlajarinteelläkin on pohdittu, voiko rappukäytävään tai ulko-
ovelle asentaa valvontakameraa, joka näyttää toisen palvelukodin hoitajille, kuka 
on pyrkimässä sisälle.  

Kodin kuvaaminen on valvontaa
– Korkein hallinto-oikeus on todennut, ettei yksityistiloissa saa olla valvontaa. 
Ulko-ovella puolestaan voi olla. Valvonnasta on kuitenkin aina tiedotettava. On 
ehkä perusteltuakin, että voidaan kameran avulla tarkistaa, kuka on tulossa 

Teknologisten ratkaisujen harkinta kannattaa asumispalveluissa

Tietoisuusharjoituksilla  
haetaan opiskeluvirettä

viime syksynä mindfulness-ohjaajan opinnot. 
Opiskelu kesti reilun puoli vuotta. Jo ennen 
opintojaan Birgitta Taavitsainen oli käyttänyt 
erilaisia keskittymisharjoituksia opetuksen apuna. 
Opiskeluaikana hän teetätti harjoituksia myös 
opettajakollegoillaan. 

– Luin neljä vuotta sitten lehtiartikkelin, jossa ker-
rottiin helsinkiläiskoulun 15 minuutin päivittäisen 
lepohetken tuoneen 2-3 tunnin hyvän opiskeluvi-
reen oppilaille. Aloitimme tuolloin omassa luokassa 
lyhyet lepohetket ilman, että siinä oli ajatustakaan 
mindfulnessista. Ja näitä lepohetkiä on jatkettu 

sisään, totesi tilaisuudessa puhunut Valviran ylitarkastaja Sari Vuorilampi.
Hän muistutti, ettei kameralla saa kuvata asiakkaan yksityistilaa eli kotia. 

Asukkaan valvontaan ei myöskään voi käyttää esimerkiksi itkuhälytintä. Myös 
erilaiset liiketunnistimet ovat valvontaa ja kuuluvat valvottuun liikuntaa. Se taas 
edellyttää tiettyjen lakiin kirjattujen edellytysten täyttymistä ja kyse on aina 
rajoitustoimesta.

Sen sijaan erilaiset hyvinvointia mittaavat laitteet, jotka toimivat sykkeen 
ja lämpötilan mittauksen pohjalta, luokitellaan apuvälineiksi. Niissä kyse on 
yleensä henkilön hyvinvoinnin parantamisesta.

– Nämä laitteet voivat tuoda paljon positiivista vaikeavammaistenkin elämään. 
Olisi kuitenkin varmasti hyvä käydä asiantuntijatiimin kanssa läpi, onko käytössä 
kyse valvonnasta vai asiakkaan hyvinvoinnista, korosti Sari Vuorilampi. 

Älysormus on apuväline
Esimerkiksi VAVE-hankkeessa on ajateltu älysormuksen käyttöä vaikea-
vammaisille henkilöille, joiden tunnetiloja on vaikea muuten tulkita. 
Älysormuksen käyttöä Sari Vuorilampi ei katso valvonnaksi, jos sillä ei tarkkailla 
asiakkaan tekemisiä. 

– Unen ja mieltymysten seuranta ei ole nähdäkseni perusoikeuksiin 
puuttumista, hän korosti. 

Sari Vuorilampi suositteli kuitenkin aina miettimään teknologioiden käyttöä 
normaalin asumisen kautta. Asiakkaat eivät ole kehitysvammaisuuden vuoksi 
erityisessä asemassa, joten heilläkin perusoikeudet turvaavat oikeuden 
vapauteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

edelleen, Birgitta Taavitsainen kertoo. 
Meillä on luokan kanssa käytössä kolme 

perusvahvuutta: itsesäätely, sinnikkyys ja 
ystävällisyys. Näitä on myös mietitty luokan kanssa 
yhdessä, mitä ne tarkoittavat käytännössä. 

– Olemme hakeneet oppilaiden omaa 
mielipaikkaa, johon voi mennä ajatuksissa, kun 
mieli kiihtyy liiaksi. Sinne johdatetaan aina samalla 
tavalla, eli pyydetään oppilaita ajattelemaan omaa 
mielipaikkaa. Miltä siellä näyttää, mitä siellä kuuluu 
ja onko siellä muita paikalla, kuvailee Birgitta 
Taavitsainen. 

Teemana hyvinvointi
Mindfulness-harjoitusten tekeminen oppilaiden 
kanssa vaatii heittäytymistä myös heidän 
henkilökohtaisilta ohjaajiltaan. Jos ohjaajat 
eivät olisi mukana tekemässä harjoituksia, ei 
tietoisuusharjoitusten hyödyntäminen onnistuisi. 
Ohjaajien näyttämä malli on siis tärkeää. 

Ensi vuonna Sateenkaaren koulussa on yhteisenä 
teemana hyvinvointi. Birgitta Taavitsaisen 
mukaan mindfulness tulee mahdollisesti olemaan 
menetelmänä laajemmassakin käytössä. 

– Nykyisin mindfulnessia on tutkittu paljon ja 
havaittu, että jo 4x30 minuutin harjoitus kahdeksan 
viikon ajan, saa aikaan näkyviä muutoksia aivoissa. 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan juuri aivojen 
harmaa alue kasvaa, sanoo Birgitta Taavitsainen. 

Myös opetushallitus pitää tietoisuustaitojen 
harjoittelua hyvänä ja tärkeänä asiana aina 
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka. 
Opetushallituksen sivuilta löytyy myös hyviä 
harjoituksia tietoisuustaitojen kehittämiseen. 

Mindfulness-harjoituksessa keskitytään 
tässä oman kehon tuntemuksiin sekä 
hengitykseen. Birgitta Taavitsaisen 
vetämässä aamupiirissä Ville (oik.), 
Alexander, Lenni ja Tino.



26 27

Irma Suuronen on ehtinyt näkemään 36-vuotisen 
työuransa aikana ison muutoksen Vaalijalan päivä- ja 
työtoiminnassa. Tullessaan 80-luvun puolivälissä 
Juvan silloiseen suojatyökeskukseen ohjaajaksi 
toiminta oli paljolti kehitysvammaisille suunnatun 
erilaisen tekemisen ja työtoiminnan ohjaamista. 

– Tänä päivänä työ on monipuolisesti osallisuutta 
tukevaa toimintaa ja siihen liittyy usein työtoimin-
nan lisäksi asiakkaan kuntoutus ja valmennus, sanoo 
Irma Suuronen. 

Tuore ohjaaja sai pian pestin tuuraamaan vastaa-
vaa ohjaajaa ja kun tehtävä tuli 80-luvun lopulla 
avoimeksi, haki Irma Suuronen tehtävää. 90-luvulle 
tultaessa pesti muuttui johtajan tehtäväksi. Vuosien 
saatossa myös asiakaskunta on laajentunut. Kehitys-
vammaisten rinnalle ovat tulleet työkokeilussa olevat 
nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät. 

– Juvalla olemme pystyneet tarjoamaan monipuo-
lisesti työtehtäviä pesulassa sekä autopuhdistuksen 
puolella. Pesulassa pesemme Koivulan ja Kuharan-
nan palvelukotien sekä Laatulomien vuokramökkien 
pyykkejä. Palvelemme myös yksityisasiakkaita, 
kertoo Irma Suuronen. 

Työvuosien saatossa tutuiksi ovat käyneet myös 
monet Juvan Savoset monipalvelukeskuksen asiak-
kaista. Joukossa on myös asiakkaita, jotka ovat olleet 
talossa yhtä pitkään kuin Irma Suuronen. 

– Heistä on tullut tuttuja ja näin pienellä paikka-
kunnalla monia on saanut auttaa myös ihan arjen 
askareissa, Suuronen toteaa. 

Hän on itse pitänyt asiakastyöstä ja asiakkaiden 
kanssa työskentelystä. Työn haasteissa on pärjännyt, 
kun on ollut oma itsensä. 

– Rehellisesti sanottuna tietokoneet ovat olleet 
melkoinen haaste, mutta siitäkin on selvitty ja 
erilaisten ohjelmien kanssa on tottunut työskente-
lemään. 

Syksyllä varsinaisesti eläkkeelle siirtyvä Irma Suu-
ronen on jo jäänyt lomalle töistä. Tekemistä kesäksi 
ja tuleville eläkepäiville tarjoaa oma puutarha sekä 
mieluisat liikuntaharrastukset. 

– Olen aktiivinen liikkuja. Käyn jumpassa ja pila-
teksessa sekä pyöräilen ja talvella hiihdän. Lisäksi 
pidän käsitöiden tekemisestä ja lukemisesta, kertoo 
Irma Suuronen.  

Irma Suuronen jättää  
Juvan monipalvelukeskuksen  
hyvillä mielin 

Puutarhatyöt ovat aina olleet Irma Suuroselle mieluista puuhaa. Työssäoloaikana ne toivat mu-
kavasti vastapainoa työlle. 

Vaalijalan uusin lastenyksikkö Kompassi 
aloitti toimintansa vuoden alusta Ei uusi 
yksikkö uudet tilat. Uusi 15-paikkainen yk-
sikkö korvasi entisen 9-paikkaisen yksikön. 
Uusi Kompassi on toteutettu lasten ehdoilla 
ja perheitä ajatellen. Se näkyy tiloissa sekä 
toimintamallissa.

– Lapset, jotka ovat osanneet sen ilmentää ja kertoa, 
pitivät muuttoa hienona asiana. Kaikki ovat myös 
olleet tyytyväisiä omaan huoneeseen, kertoo vastaa-
va sairaanhoitaja Anna-Stina Jantunen. 

Muutto sujui osan kohdalla hyvin, osalla lapsista 
taas sopeutuminen on vienyt pidemmän ajan. Kom-
passissa annetaan pitkäaikaiskuntoutusta 12-17-vuo-
tiaille psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille. 
Tavoitteena on opettaa ja ohjata lapsia turvalliseen, 
mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen 
arjessa selviytymiseen ja hyvään aikuisuuteen. 

– Ensimmäiset kuukaudet olivat varsin vauhdik-
kaat. Nyt arki alkaa jo asettua uomiinsa, sanoo Kom-
passin kuntoutusyksikön johtaja Reetta Kosola. 

Kompassin johtotähtenä  
ovat lapset ja perheet

Kodikas pesue perheille
Kompassin perhetyötä korostava toimintamalli 
näkyy selvemmin erillisenä perheiden yksikkönä. 
Pesue-niminen yksikkö on kodikas kolmio, jossa 
perheet voivat tavata ja viettää aikaa kuntoutukses-
sa olevan lapsen sekä häntä kuntoutuksessa tukevan 
henkilöstön kanssa 

– Pesue on helpottanut paljon lasten ja vanhempi-
en viikonlopputapaamisia. Meillä on kuntoutuksessa 
lapsia hyvinkin pitkien matkojen takaa, jolloin ko-
dinomainen tukikohta perhetapaamisille on tärkeä, 
Reetta Kosola kertoo. 

Siitä vanhemmat ovat erityisesti pitäneet, että 
ammattitaitoinen henkilökunta on koko ajan tarvit-
taessa tavoitettavissa aivan vierestä. 

– Pesue on mahdollistanut sen, että lapsi on 
voinut esimerkiksi yöpyä oman perheensä kanssa. 
Kaikkien kohdalla se ei lapsen voinnin vuoksi onnistu 
kotioloissa. Pesueessa saa apua ja tukea niin paljon 
kuin haluaa, mutta on myös mahdollisuus olla täysin 
omillaan, korostaa kuntoutuskoordinaattori Anna 
Lappalainen. 

Pesueessa on ollut tänä keväänä perhetyön 
puolelta yksi perhe pidempikestoisella perhekun-
toutusjaksolla. Kesäksi Pesue palaa taas lyhyempien 
perhetapaamisten käyttöön. 

– Molemmille on selkeästi tarvetta, joten Pesuees-
sa järjestetään jatkossakin pidempiä perhekuntou-
tusjaksoja lyhyiden perhetapaamisten ohella, sanoo 
Reetta Kosola. 

Auto helpottaa arkea
Pesueen lisäksi perhetyötä helpottaa Kompassin 
käytössä oleva oma auto. Sitä käytetään kun lapsia 
saatetaan kotilomille ja noudetaan kuntoutusjaksolle. 

– Kotimatkat ovat osalla meidän lapsilla tosi pit-
kiä, joten oma auto on tarpeen. Samalla pääsemme 
tapaamaan perheitä, mikä on erittäin tärkeää kun-
toutuksen kannalta, Reetta Kosola toteaa. 

Kompassin kuntoutus on hyvin yksilöllistä ja kun-
toutuksen kulmakivenä on DDP eli kiintymyssuhde-
perusteinen kuntoutuksellinen viitekehys. Uuttakin 
on tulossa, nimittäin Anna Lappalainen on juuri 
valmistunut hyvinvointitaitojen valmentajaksi.

– Opiskelin positiivista pedagogiikkaa ja hyvin-
vointitaitoja, joita on tarkoitus ryhtyä juurruttamaan 
oppilaskotiin ja laajemminkin Nenonpellon kuntou-
tusyksiköiden käyttöön. 

Lapset tarvitsevat hyväksyntää ja kannustusta. Vaik-
ka on haasteita, Kompassin kuntoutuksessa pyritään 
hyödyntämään lapsen omia vahvuuksia. Näitä asioita 
jo huomioidaan paljon Kompassin arjessa. Anna Lappa-
laisen mukaan se näkyy hyvin henkilöstön asenteissa. 

Kaverivierailut suosiossa
Uudet tilat eroavat merkittävästi edellisistä. Jos 
ennen lapset ja henkilökunta olivat melko lailla 
samassa tilassa, nyt huoneet jakautuvat kolmeen 
pienyksikköön, joilla on hauskat ja leikkisät nimet: 
Vilpertti, Viikari ja Vekkuli. Yksiköt ovat viisipaikkaisia 
ja enintään kaksi lasta jakaa yhteisen oleskelutilan 
omien huoneiden yhteydessä. 

– Arki pyörii omissa pienyksiköissä, mutta jos 
lapsella on kavereita toisessa pienyksikössä, niin 
vierailuja kaverien luo tehdään tiiviisti. Lapset 
tykkäävät sopia myös treffejä koulun pihalle, joka on 
nyt huomattavasti lähempänä kuin aiemmin, Anna-
Stina Jantunen kertoo. 

Kompassissa on paljon erilaisia leikkitiloja, 
pehmeitä tiloja ja aistitiloja sekä pieniä majoja. 
Kellarikerroksessa on 90-neliöinen Satumaail-
ma, jossa on ilmajoogakankaita, pehmeitä suuria 
majanrakennuselementtejä ja mukavia säkkituoleja 
oleskeluun, pelaamiseen, elokuvien katseluun ja 
musiikin kuunteluun. 

– Ulkoilu on lisääntynyt kesää kohti mentäessä 
merkittävästi. Lapset ovat Kompassin omalla pihalla 
ja kesällä tietenkin Nenonpellon uimarannalla, 
mainitsee Anna Lappalainen. 

Erityisen suosittu on ollut Kompassin oman spa-
osaston poreallas. Lisäksi Kompassin yhteydessä on 
Vaalijalan uimahalli. 

Luovuus saa kukkia. Rentoutushuone on 
muuttunut lasten koristamana varsinaiseksi 
Halloween-huoneeksi peitettyine ikkunoineen 
ja tehostevaloineen. 

Satumaailman tilassa voi pitää esimerkiksi omaisten tapaamisia. Tilaan voi mennä  myös vain oman ohjaajan kanssa kahdestaan rauhoittumaan 
tai vai oleilemaan. Anna Lappalainen (oik.), Reetta Kosola ja Anna-Stina Jantunen ovat tyytyväisiä tilan monikäyttöisyyteen. 
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Koulutuskeskus Myötätuuli  
KOULUTUSKALENTERI  syksy 2021 ja kevät 2022

Seija Manninen, toimistosihteeri,  
seija.manninen@vaalijala.fi,  
gsm. +35850 3899213

KOMMUNIKAATIO- JA VUORO-
VAIKUTUSKOULUTUSTA

MOTIVOIVA HAASTATTELU 
15.09.2021 klo 09.-15.30   
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana Heikki Puukko, psykologi, 
Vaalijala 
Hinta: 155,00 €

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja terapian 
lähitavoitteiden määrittämiseen 
26.-27.1.2022 klo 9-16.00 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
puheterapeutit Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila, Tmi 
Puheterapia Hannele Tanskanen. Hinta: 380,00 € (hinta 
sisältää työkirjan, arvo 30 e) 

TYÖYHTEISÖKOULUTUSTA

MITEN KEHITÄN HYVÄN YHTEISÖN, yhteisö- 
hoidon koulutus esimiehille, syksy 2021 
10.9.2021 klo 9-15.30 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala 
Hinta: 160,00 €

MITEN KEHITÄN HYVÄN YHTEISÖN, yhteisöhoidon 
koulutus esimiehille, kevät 2022
14.1.2022 klo 9-15.30
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala
Hinta: 160,00 €

TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja  
-kasvatuksen PERUSTEET syksy 2021 
17.- 18.11.2021 klo 9-15.30 
Partaharjukeskus, Pieksämäki Kouluttajana 
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala. 
Hinta: 260,00 €

TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja  
-kasvatuksen PERUSTEET kevät 2022 
10.- 11.2.2022 klo 9-15.30 
Partaharjukeskus. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja 
Seppo Kakkonen, Vaalijala. 
Hinta: 260,00 €

PROSESSIKESKEINEN KEHITTÄMINEN  
YHTEISÖHOIDOSSA, syksy 2021
15.10.2021 klo 13.-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja 
Seppo Kakkonen, Vaalijala
Hinta: 85,00 €

PROSESSIKESKEINEN KEHITTÄMINEN  
YHTEISÖHOIDOSSA, kevät 2022
25.2.2022 klo 13.-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja 
Seppo Kakkonen, Vaalijala
Hinta: 85,00 €

MIELENTERVEYS, NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT  
ja KEHITYSVAMMAISUUS, perusteet
23.9.2021 klo 8.30-16.00 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana Markus 
Sundin, johtava psykologi, psykoterapeutti, Vaalijala 
Hinta: 170,00 €

MIELENTERVEYS, NEUROPSYKIATRISET  
HÄIRIÖT JA KEHITYSVAMMAISUUS, syventävät
16.2.2022 klo 8.30-16.00 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana Heikki 
Puukko, psykologi, Vaalijala 
Hinta:  170,00 €

SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN
7.10.2021 klo 9-16.00 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana Mari 
Niinivirta, seksuaaliterapeutti (NACS), Vaalijala  
Hinta: 170,00 €

AUTISMIKIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY 
08.3.2022 klo 12.30-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana toimintaterapeutti Kati 
Auvinen, Vaalijala 
Hinta: 80,00 €

OMAN ERITYISYYDEN KÄSITTELY  
LAPSEN JA NUOREN KANSSA
18.3.2022 klo 12-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana Sari Kujanpää, psykologi ja 
psykoterapeutti (VET) 
Hinta: 115,00 € 

STRESSIKUPPI ETÄKOULUTUS, miten auttaa arjessa 
selviytymään?
23.3.2022 klo 8-11.30 
Etäkoulutus- Kouluttajana Birgit Vuori-Metsämäki, 
Nepsy-valmentaja, erityisluokanopettaja, KM, AmO 
Hinta: 115,00 € 

AUTISMIKIRJON koulutuskokonaisuus
Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä järjestyksessä.

AUTISMIKIRJO, perustietoa autismista
4.11. ja 26.11.2021 klo 8-15.30 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajina 
autismikuntoutusohjaajat Nina Kallio ja Martti 
Hakkarainen, Vaalijala 
Hinta: 335,00 €

AUTISMIKIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEET, 
syventävät opinnot
09.2.2022 klo 9-15.30 
Partaharjukeskus, Pieksämäki. Kouluttajana johtava psy-
kologi ja psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijala 
Hinta: 170,00 €/henkilö

AUTISMIKIRJO, VUOROVAIKUTUS ja 
KOMMUNIKAATIOMENETELMÄT, syventävät opinnot
6.4. 2022 klo 9-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana Silja Ikonen, puheterapeutti 
Hinta: 200,00 €

AUTISMIKIRJO, DIAGNOSTIIKKA ja LÄÄKEHOITO, 
syventävät opinnot
5.5.2022 klo 13.-15.30 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki. Kouluttajana Anu Hirvonen, psykiatrian 
erikoislääkäri 
Hinta: 100,00 €

•  Ensiapukoulutukset (Hätä- tai päivityskoulutus 8h, EA 1 (16h)
•  Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI-menetelmässä, 2-päiväinen 12 h
•  Motivoiva haastattelu, 6 h

•  Autismikirjon – 4-osainen koulutuskokonaisuus
•  AVEKKI-koulutukset
•   Lisäksi Koulutuskeskus Myötätuuli tarjoaa työnohjauspalveluita

Kysy meiltä myös koulutuksia ...

Katso sisällöt ja ILMOITTAUDU 
www.vaalijala.fi/Koulutus/Koulutuskalenteri

Koulutuksien hinnat sis. 24 % alv:n


