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Kuntayhtymän johtajan katsaus
Valtakunnalliset suuntaukset

Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelu jatkui vielä alkuvuodesta, mutta uu-
distus kuitenkin raukesi eduskunnassa 8.3.2019.  Vaalijalan linjaus uudistuksessa 
oli, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä 
kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa, samoin Vaalijalan palvelutoiminta säilyy 
maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Sillä tavalla ne palvelevat parhaiten maakuntia 
ja erityisosaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi. 

Maaliskuun jälkeen jäätiin odottamaan uutta eduskuntaa ja hallitusta, joka käyn-
nistikin sote-uudistuksen valmistelun loppuvuodesta alkaen Uudenmaan tulevasta 
järjestämismallista. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisopetuksen kehittämisen 
VIP-verkosto jatkoi toimintaansa läpi vuoden ja siinä Vaalijalalla on merkittävä rooli. 
Maaliskuussa 2020 alkanut koronavirusepidemia on jonkin verran valmistelua minis-
teriöissä ja maakunnissa hidastanut.

Kun maakunta- ja soteuudistus raukesi, pysähtyi myös siihen kytketty sosiaali- ja 
terveydenhuollon laaja lainsäädännöllinen uudistus. Valmistelutyö on osin jatkunut 
ja lainsäädäntöaikataulu odottaa tulevan sote-uudistuksen aikataulua, joka pitäisi 
kesäkuussa vahvistua.

Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisesti on virallisesti toteutunut melko hyvin. Jäljelle jäävät 
laitospalvelut ovat lyhyt- tai määräaikaisia kuntouttavia palveluja. Viime vuosina on 
kuitenkin rakennettu uusia avopalvelujen hoivakeskittymiä ympäri Suomea, joten 
voidaan kysyä, paljonko asia on oikeasti muuttunut. 

Savon erityishuollon kehityksestä

Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla heikenty-
neestä kuntataloudesta huolimatta.

Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma jatkui. Rautalammilla valmistui Kuutin-
harjun palvelukodin uudet rakennukset, joissa on 17 asuntoa. Rautalammin kunta 
purkaa vanhat rakennukset sopimuksen mukaisesti vuoden 2020 aikana. Yhteistyö 
palvelujen järjestämiseksi kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa toimi hyvin, tosin 
hintaneuvotteluissa oli osin kiristynyt tunnelma. 

Uutta asumista suunniteltaessa asiakkaan kaikki elämän tarpeet huomioidaan 
päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Kunta tai sote-kuntayhtymä 
on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä palve-
luissa. Palvelujen käyttäjänä tuleva asukas pitäisi olla suunnittelun keskiössä. Vuoden 
aikana suunniteltiin uutta kevyempää asumista niin Etelä- kuin Pohjois-Savoon.
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Luodon kuntoutus- 
yksikössä Rita Rinneaho  

harjoittelee arkisia kodin aska- 
reita sekä arjenhallintaa. 
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Päiväaikaisen toiminnan (tekemisen) tuottamista on kehitetty kohti suurempaa 
yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuul-
lisena. Vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan 
asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa, mutta tämä ei kaikkien asiakkaiden 
osalta toteutunut.

Asumispalveluissa oli noin 440 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 400 asia-
kasta.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  
valtakunnalliseksi palvelujentuottajaksi 

Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä merkitsi sitä, että 
Pieksämäen yksiköissä keskityttiin lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaati-
vaan ja erityisen vaativaan kuntoutukseen. 

Kuntoutuksen asiakasmäärä on vähentynyt ja vaativuustaso kasvanut. Jäsenkun-
tien ulkopuolelle kuntoutuksen palvelumyynti Nenonpellon yksiköissä oli noin 40 % 
kapasiteetista. Kaikkiaan palveluja myyntiin 15 maakuntaan. 

Vaalijala on muodostunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon erityis-
palvelujen tuottajaksi Suomessa. Ostajakunnan laajeneminen tukee omistajakuntien 

käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuoli-
suutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia 

omistajakuntien alueelle. Kehitys näyttää jatku-
van samaan suuntaan alkuvuodesta.

Kuntoutuksen sisällöllinen kehittämi-
nen on jatkunut. Jokaiselle kuntoutus-
yksikölle on suunniteltu kuntoutuksen 
viitekehys, joka koostuu tutkituista tai 
näyttöön perustuvista kuntoutusmene-
telmistä. Kuntoutuksen kysyntä on toisi-

naan ylittänyt tarjonnan, jonossa on ollut 
10 - 20 asiakasta. Liikkuvien kuntoutuspal-

velujen määrä on vähentynyt. Haasteellisten 

tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulisi tapahtua asiakkaan omassa toimintaym-
päristössä, mutta näin ei ole riittävästi tapahtunut. Perhekeskeisen työn osuutta on 
pyritty kasvattamaan ja varhaisen vaikuttamisen tärkeyttä on korostettu.

Nenonpellon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui Uuden Kompassin tilojen pe-
ruskorjauksen aloittamisella. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 M€ (alv 0). Perus- 
korjaus valmistuu joulukuussa 2020, hanke tulee lisäämään lasten kuntoutuksen 
paikkoja viidellä.

Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 80 oppi-
laalle, joiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Uusi koulurakennus ja liikuntapuis-
to valmistuivat syyslukukaudeksi Nenonpeltoon. Siellä on tilat kuudelle opetusryh-
mälle. Koulurakennuksen viereen rakennetaan lisärakennusta, jossa on tilat kahdelle 
opetusryhmälle. Lisärakennus valmistuu syyslukukaudelle 2020. Sen jälkeen Ne-
nonpellon kaikki perusopetus toteutetaan uusissa tiloissa. Rakennukset on rahoitet-
tu kiinteistöleasingilla.  Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen 
asteen opetusta asiakkaille yhteistyössä nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö  
on toiminnan perusta

Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1 364 (1 279) työntekijää. 
Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. 
Erityistason kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstö-
resursseja kuin aikaisempi laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarvetta on 
myös eläköitymisestä johtuen. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa 
heikentynyt. Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskou-
luttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta 
tarjotaan myös muiden työnantajien työntekijöille.

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

Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifioinnin ensimmäinen ylläpitoaudi-
tointi vuoden 2019 aikana suunnitelman mukaisesti. Laatutyötä on tehty järjestel-
mällisesti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on IS0 9001:2015 
standardi. Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja se kattaa 
toiminnanohjauksen laajasti. 

Vuoden aikana johdon organisointi muutettiin toimintasektoripohjaiseksi. Joh-
toryhmä muodostuu viidestä sektorien johtajasta ja henkilöstöpäälliköstä, muutos 
vietiin loppuun maaliskuussa 2020.

Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 15,3 % (9,4 %). Kasvun selittävä tekijä 

on vaativien kuntouttavien asumispalvelujen laajentuminen ja valtakunnallinen pal-
velutoiminta. Kuntoutuksen uusi palveluhinnoittelu otettiin käyttöön vuodesta 2019 
alkaen, jolla voitiin edellisen vuoden alijäämä oikaista. Hinnoittelu on kokonaisuu-
dessaan voimassa 2020.

Vuoden 2019 tulos on + 3 333 000 euroa. Uusia investointivarauksia ei tehty. 
Vuoden 2019 tilikauden ylijäämä on 3 441 000 euroa poistoerokirjausten ja varausten 
muutoksen jälkeen.  Ylijäämä johtuu pääosin lisääntyneestä ulkokuntamyynnistä. 

Vuoden 2019 ylijäämää palautetaan poikkeuksellisesti jäsenkunnille 1,5 M€ pe-
ruspääoman suhteessa vuoden 2020 aikana.

Ilkka Jokinen 
Kuntayhtymän johtaja

Sateenkaaren koulun 
oppilas Tino kulkee  
motorisen tilan  ryö-
mintään tarkoitetussa  
putkessa.
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Juha ja Hanna-Leena Niskanen  
pelaavat tietovisaa osaamis- ja tuki- 

keskuksen mediakasvatuksen ryhmässä. 
Visassa vastataan median käyttöön  

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

Kuntoutusyksiköissä ja oppilaskodeissa oli vuoden aikana keskimäärin 166 (178) 
asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 203 (196) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 221 
(222). Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 366 (398) asiakasta kuntoutusjaksojen 
määrä oli 1110 (1169). Suluissa on vuoden 2018 luvut. 

Kuntoutuksen ”kotikenttä” on KYS:n erityisvastuualue, jonka muodostavat Pohjois-
Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, jonne myydään palveluista yli 80 %. 
Palveluja myytiin kaikkiaan 15 (12) eri maakuntaan Suomessa, uusina maakuntina 
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Kehityssuunta toteutui viime vuonna hyvin 
kuutena vuotena peräkkäin, palvelutoiminnan myynti jäsenkuntien ulkopuolelle kas-
voi edelleen 15,17 % (20 %). Kuntoutuspalvelujen myynnistä noin 40 % menee jäsen-
kuntien ulkopuolelle. Ostajakunnan laajeneminen tukee jäsenkuntien käytettävissä 
olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia 
vaikutuksia alueelle.

Vuoden aikana lopetettiin aikuisten kuntoutusyksikkö Silta kysyntätilanteen muut-
tuessa. Vuoden aikana perustettiin aikuisten psykiatrisen kuntoutuksen kolmepaikkai-
nen Luoto-yksikkö Pieksämäelle Anolanrantaan vuokrattuun omakotitaloon. Sataman 
yläkertaan Luodon entisiin tiloihin perustettiin aikuisten psykiatrisen kuntoutuksen 
nelipaikkainen yksikkö Koski. Lisäksi perustettiin aikuisten naisten seitsemänpaikkai-

nen yksikkö Maininki oppilaskoti Luotaimelta vapautuneisiin tiloihin, joka taas muutti 
entisen Sillan tiloihin. Maininkiin muuttivat sekä Sataman että Kaislan naisasiakkaat, 
joten kummassakaan yksikössä tämän jälkeen ei ole naisasiakkaita toistaiseksi. Uuden 
lasten ja perheiden kuntoutusyksikön (Uusi Kompassi) suunnittelu ja peruskorjaus 
aloitettiin, hanke tulee lisäämään lasten kuntoutuksen paikkoja kuudella.

Oppilaskoti  
Jollan nuoren  
kuntoutujan  
vahvuuspuu
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Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Kuntoutuksessa mm. käyt-
täytymisanalyyttiset menetelmät sekä lapsilla ja nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan 
perustuva DDP-viitekehys, voimavaralähtöiset menetelmät ja vihan hallintaan liittyvä 
ART-menetelmä ovat päivittäisessä käytössä. Kuntoutuksen kysyntä on toisinaan ylit-
tänyt tarjonnan ja vasteaikojen kanssa on aika-ajoin kamppailtu lasten palveluissa. 
RAI-arviointi on käytössä kaikissa Nenonpellon yksiköissä arviointimenetelmänä. 

Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpel-
lon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui pienillä korjauksilla. Hankkeet toteutettiin 
kassarahoituksella. 

Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen asteen opetusta yhteis-
työssä nuorten oppilaskotien kanssa.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita tiiviissä yhteistyössä 
Vaalijalan eri toimintayksiköiden ja asiakkaiden sekä heidän lähiympäristönsä kanssa. 
Asiantuntijat tuovat moniammatilliseen työskentelyyn oman ammattialansa osaami-
sen. 

Asiantuntijapalvelut tarjosivat vuoden 2019 aikana palveluita osaamis- ja tuki-
keskuksessa, alueellisilla poliklinikoilla ja asiakkaiden omissa toimintaympäristöis- sä liikkuvina kuntoutuspalveluina. Palvelumuotoina oli mm. erilaiset arvioinnit ja 

tutkimukset, ohjaus ja neuvonta, kuntoutuksen suunnittelu, terapiat, tukikeskustelut, 
konsultaatiot ja koulutukset sekä työnohjaus. Lisäksi Vaalijalan asiantuntijoita tilattiin 
useiden muiden toimijoiden tilaisuuksiin ja palveluihin kouluttamaan ja konsultoi-
maan. 

Alueellista poliklinikkatoimintaa järjestettiin Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja 
Keski-Suomessa. Toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä, Pieksämäellä, Kuopiossa ja Muu-
ramessa. Alueellisilla poliklinikoilla tarjottiin palveluita vastaanotoilla ja asiakkaiden 
omissa toimintaympäristöissä liikkuvina kuntoutuspalveluina. 

Liikkuvien kuntoutuspalvelujen avulla on pyritty viemään palveluita mahdollisim-
man lähelle asiakasta. Se on palvelumuoto, jossa Vaalijalan kuntoutuksen asiantun-
tijat menevät asiakkaan omaan toimintaympäristöön (esim. koti, päivähoito, koulu, 
palvelukoti tai päivä- ja työtoiminta) asiakkaan, vanhempien ja lähityöntekijöiden 
tueksi erilaisissa tilanteissa. Myös erilaisia kuntoutukseen liittyviä arviointeja ja tutki-
muksia voidaan tehdä asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Laavukurssilla  
kesällä tehtiin  
hirsilaavu  
Nenonpeltoon
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Sateenkaaren koulun oppilas 
tutustumassa Nenonpellon 

eläintoimintaan. 
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Vaalijalan avopalveluja  
kehitetään ja laajennetaan

Vaalijalan avopalvelut

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon kunnille kehitysvammaisten avopalveluja, 
asumista, perhehoitoa sekä tekemisen palveluita (työ- ja päivätoimintaa, kuntout-
tava työtoiminta, tuettu työ, työhönvalmennus, työ- ja toimintakyvynarviointipal-
velut). Avopalvelujen toimintayksiköitä on 15 paikkakunnalla:  asumisyksiköitä 22, 
toimintakeskuksia 9 ja Savoset monipalvelukeskuksia 4 yksikköä. Perhehoitokoteja 
on 19. 

Vaalijalalla on erilaisissa asumispalveluissa noin 460 asiakasta. Yövalvotun te-
hostetun palveluasumisen lisäksi tarjotaan palveluasumista ilman yövalvontaa sekä 
tuettua asumista. Tuetun asumisen palvelussa ohjaaja jalkautuu asiakkaiden omiin 
koteihin auttamaan arjen asioissa. Tekemisen palveluissa on noin 430 asiakasta.

Vammaisten ihmisten asumisratkaisujen 
monipuolistaminen jatkuu

Vuodesta 2007 lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksel-
la on valmistunut 229 uutta asuntoa vammaisille ihmisille. Rakentamisohjelmaan on 
kuulunut 15 uuden palvelukodin rakentaminen vuosien 2007 - 2019 aikana. Palvelu-
kotien rakentaminen liittyy valtioneuvoston KEHAS-ohjelman tavoitteeseen lopettaa 
laitosasuminen ja tarjota laitoksessa asuville vammaisille ihmisille koti normaalissa 
asuinyhteisössä. 

Rautalammilla valmistui syyskuussa 2019 ARA:n tuella rakennetun Kuutinharjun 

palvelukodin uudisrakennukset. Rakennushankkeessa korvattiin Kuutinharjun vanhat 
ja huonokuntoiset palvelukotirakennukset. Palvelukodissa on 17 asuntoa. 

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin ARA:n investointiavustushakemuksia Män-
tyharjun Mäkirinteen palvelukodin tilojen uudistamiseen ja Siilinjärven Kihmulan 
palvelukodin toiminnan laajentamiseen. Jos avustushakemukset ovat myönteisiä 
molempiin kohteisiin päästään rakentamaan vuoden 2021 aikana. Mäntyharjulla 
korvataan vanhoja tiloja uudisrakentamalla viisi asuntoa. Siilinjärvellä lisätään nykyi-
sen palvelukodin pihapiiriin seitsemän asuntoa. 

Savonlinnassa Laavunrinteen palvelukodin huonokuntoiset rakennukset korva-
taan uusilla vuokratiloilla. Uudet tilat löytyivät Savonlinnan Pääskylahden alueelta 
esteettömästä kerrostalosta. Sprinkleriremontin jälkeen muuttamaan päästään syk-
syllä 2020. Palvelukodin nimi vaihtuu muuton yhteydessä Pääskylahden palveluko-
diksi. Palvelukodissa on 20 asuntoa, asuntojen määrä 
lisääntyy muutoksessa kuudella asunnolla.

Varkauteen käynnistettiin vuosien 2019 ja 
2020 vaihteessa uuden yövalvotun 18-paik-
kaisen palvelukodin toiminta. Asiakkaat 
pääsivät muuttamaan Vattuvuoren palve-
lukotiin helmikuussa 2020. Tarve uudelle 
palvelukodille syntyi yksityisen palveluko-
din päätettyä toimintansa. Vuokratilat löy-
tyivät Varkauden ydinkeskustan tuntumasta 
kaksikerroksisesta hissillisestä talosta. 
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Antti Raak (vas.)  
auttaa Seppo Marjoa vertais- 

asukkaana arjen asioissa, kuten  
kirjeiden lukemisessa ja  

kaupassa käynnissä. 



Vuosikertomus 201914

Perhehoitoa tarjotaan tilapäisiin  
ja pitkäaikaisiin asumisen tarpeisiin 
Vaalijalassa on tehty työtä perhehoidon kehittämiseksi pitkäaikaisen ja tilapäisen 
asumisen muotona. Vuosittain toteutetaan ainakin yksi uusien perhehoitajien val-
mennusryhmä. Vuonna 2019 perhehoidossa oli 30 lasta, nuorta ja aikuista asiakasta. 
Asiakkaista 14 oli pitkäaikaisessa ja 16 lyhytaikaisessa perhehoidossa. Perhehoitosi-
joituksia oli 19 kodissa. 

Perhehoitajat toimivat toimeksiantosuhteessa Vaalijalaan. Vaalijala koordinoi ja tu-
kee perhehoitajia työssään ja huolehtii perhehoitajien työnohjauksesta, vertaistuesta ja 
osaamisen kehittämisestä. Vaalijala on profiloitunut vaativan perhehoidon tuottajaksi 
erityistä tukea tarvitseville vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 

Mielekäs tekeminen ja työ  
ovat osa hyvää elämää
Päivä- ja työtoimintapalvelun lisäksi kuntouttava työtoiminta on merkittävä palvelu-
muoto monipalvelukeskuksissa. Päivätoimintaa järjestävät toimintakeskukset teke-
vät tiivistä yhteistyötä palvelukotien kanssa. Paljon tukea tarvitsevien ja ikääntyvien 
henkilöiden päiväaikainen toiminta järjestetään lisääntyvässä määrin palvelukodin 
yhteydessä asumiseen liittyvänä lisäpalveluna. 

Sipulin, Siekkilän ja Sääksvuoren palvelukotien yhteyteen on 
perustettu erilliset toimintakeskukset, jotka tarjoavat yk-

silöllistä, jalkautuvaa päivätoimintaa palvelukodeissa 
asuville ja tarvittaessa myös palvelukodin ulkopuoli-

sille asiakkaille. Työhönvalmennusta ja tuetun työn 
palvelua tarjotaan kunnille vammaispalveluna.

 Vuoden 2019 aikana käynnistettiin use-
amman vuoden tauon jälkeen Etelä-Savon 
ELY-keskukselle ja työhallinnolle työhönval-

mennus- sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi-
palvelujen tuottaminen. 

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Mielekäs tekeminen koostuu työn lisäksi osallisuudesta ympäröivän yhteiskunnan 
toimintoihin ja mahdollisuudesta toteuttaa omia toiveita myös vapaa-ajalla. Itsenäi-
sesti omissa kodeissa asuville on Vaalijalassa käynnistetty yhteisötoiminta palveluko-
dissa sekä laajennettu klubitoimintaa.

 Yhteisötoiminnassa henkilö voi liittyä lähellä sijaitsevan palvelukodin yhteisöön 
ja saada sieltä sosiaalista tukea sekä tarvitsemiaan palveluita (esim. ateriat, hygie-
nia- ja pyykkihuollon palvelut). Klubitoiminta on tavoitteellista sosiaalista kuntou-
tusta, jossa ryhmätoiminnan keinoin tuetaan itsenäisesti asuvaa henkilöä osallis-
tumaan vapaa-ajallaan mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan. Klubitoimintaa 
toteutetaan tällä hetkellä Varkaudessa ja Pieksämäellä.

Asiantuntevilla palveluilla on kysyntää

Vaalijalan roolina on usean vuoden ajan ollut lisätä asumismahdollisuuksia vahvaa 
tukea ja vaativaa kuntoutusta tarvitseville laitoksesta muuttaville henkilöille. Pitkä-
aikaisen laitosasumisen purkaminen ei olisi edennyt ilman avopalveluihin suunnitel-
tuja vahvemmin resursoituja palvelukoteja. 

Viime vuoden aikana Vaalijalle on esitetty jäsenkunnista tarpeita myös kevyem-
min tuetun palveluasumisen lisäämisestä, tarpeisiin on lähdetty vastaamaan käyn-
nistämällä uusia palveluita ja laajentamalla vanhoja palvelukotikohteita. 

Asumispalveluiden lisäksi uusina tarpeina on esitetty vaativan tilapäishoitopalve-
lun ja yksilöllisen päivätoimintapalvelun lisäämisestä Pohjois-Savoon ja Keski-Suo-
meen. Vaalijala on toimijana luotettava ja osaamista on kehitetty vahvaksi kehitys-
vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien palvelujen tuottajana. 

Vaalijalan liikkuvat asiantuntijapalvelut ja oma koulutuskeskus Myötätuuli huo-
lehtivat työntekijöiden osaamisen vahvistamisesta ja varmistavat asiakkaille asian-
tuntevat palvelut.
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Kehittämishankkeissa  
uudistetaan toimintaa

Vaalijala käynnisti elokuussa 2019 kaksivuotisen Suunta yhdessä-hankkeen toi-
minnan. Hanke toteutetaan Etelä-Savon ELY:n myöntämän ESR-rahoituksen avulla. 
Hankkeessa kehitetään sosiaalista kuntoutusta ja matalan kynnyksen palvelumuotoja 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kehitettävien palvelujen avulla tuetaan pääsyä 
kohti mielekästä tekemistä ja työmarkkinoita. Hankkeessa toimii projektikoordinaat-
tori ja projektityöntekijä.

Vuoden 2019 lopulla tuli tieto, että Vaalijala on päässyt osatoteuttajaksi mukaan 
Diakin hallinnoimaan kaksivuotiseen VAVE-hankkeeseen. Hanke toteutetaan Etelä-
Savon ELY:n ESR-rahoituksella. Hankkeen avulla vaikutetaan vammaisalan vetovoi-
maisuuteen, työurien ja osaamisen kehittämiseen vammaisalalla sekä teknologisten 
ratkaisujen käyttöönottoon vammaisalan työssä ja asiakkaiden apuna. Vaalijalan osa-
hankkeessa toimii kaksi työntekijää, sairaanhoitajamentori ja tekninen asiantuntija.

Itsemääräämisoikeuden toteutumista 
tuetaan YKS-menetelmillä

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

IMO-tietoutta on levitetty asiakkaille, työntekijöille ja läheisille yksikkö- ja paik-
kakuntakohtaisesti. Vuoden 2019 aikana on koulutettu Vaalijalan avopalveluihin YKS-
menetelmäkouluttajia, jotka levittävät itsemääräämisoikeuden tukemista vahvistavaa 
yksilöllisen elämän suunnittelun menetelmäosaamista yksiköihin. Levittämistyötä on 
tarkoitus jatkaa pitkäjänteisesti ja kouluttaa omista työntekijöistä lisää osaajia koulut-
tamistyöhön. Pitkäjänteisen työn avulla varmistetaan, että asiakkaiden itsemäärää-
misoikeuden tukemisen keinot säilyvät ja kehittyvät.

Savoset Mikkelin  
avajaisissa jaossa oli  

punaisia ämpäreitä. Niitä  
oli vieraille jakamassa Eelis. 

Kuutinharjun palvelukodin  
uudisrakennukset on suunnitellut  
arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy:n  

arkkitehti Wim Havinga.
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Asiakkaat ja läheiset  
kehittämiskumppaneina

Vaalijalan palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja läheisten kanssa. Vaalija-
lan palveluyksiköissä kootaan vuosittain yhtenäinen asiakaspalaute teemakysymys-
ten avulla. Yksiköiden yhteisökokouksissa ja asiakasraadeissa käsitellään asiakkaiden 
antama palaute ja kuullaan asiakkaiden näkemyksiä yhteisiin asioihin. Yksiköt kehit-
tävät toimintaansa palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että asiakkaiden suunnittelu- 
ja arviointiosallisuus palveluissa mahdollistuu. Läheisiltä kerätään palaute vuosittain 
palveluyksikön toimintaan liittyen. Palautteesta keskustellaan läheisten illoissa. Yksi-
kön toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. 

Vuoden 2019 aikana Vaalijalan asiakkaiden ja läheisten palautejärjestelmät on 
viety sähköiseen muotoon, joka helpottaa tietojen keräämistä ja analysointia. Läheis-
yhteistyön muotoja on myös kehitetty palautteen perusteella monipuolisemmiksi. 
Läheisille tiedottamisessa on otettu käyttöön säännölliset uutiskirjeet. Läheisten ilta-
käytäntöjä on lisätty ja monipuolistettu sekä järjestetty yhteisiä läheisten ja asiakkai-
den toiminnallisia tapahtumia.

Elokuussa 2019 juhlittiin Pisan 
palvelukodin 10-vuotistaivalta. 
Tässä  nautitaan pihapelien  
voittajan maljaa. 

Latukadulla asuva Kari Hiltunen  
kertoo ohjaajalle päivän  
kuulumisia kahvikupin äärellä 
omassa keittiössään. 
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Eläintoiminta 
eri muodois- 
saan on 
suosittua.
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Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, 
perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulun 
palveluja käyttävät oppilaskotien sekä lähikuntien lapset ja nuoret. 

Sateenkaaren koulussa on käynyt koulua viikoittain 70-75 oppilasta. Lähikunnat 
ovat löytäneet erityiskoulun palvelut hyvin ja ohjanneet enenevässä määrin oppilaita 
kouluun. Koulupaikat ovat olleet täynnä koko vuoden ja moni tukea tarvitseva onkin jou-
tunut jonottamaan koulupaikkaa pidempään. Koska koulupaikkoja on rajallinen määrä, 
koulu pyrkii tulevaisuudessa tukemaan konsultaatiopalveluin lähikuntien kouluja.

 Koulu sai uudet opetustilat Nenonpeltoon kuudelle opetusryhmälle syksyllä 2019. 
Tiloissa on huomioitu erityisesti aistiystävällisyys ja muunneltavuus oppilaiden yk-
silöllisiin tarpeisiin. Lisäksi koululta löytyy oppimismajoja ja aistitiloja, joita voidaan 
hyödyntää koulupäivän aikana sekä oppimisessa että rentoutumisessa, oppilaiden 
tarpeiden mukaisesti. 

Ensimmäisen osan valmistumisen jälkeen alkoi välittömästi koulun toisen osan 
rakentaminen, johon tulee tilat kahdelle opetusryhmälle. Nämä tilat on suunniteltu 
palvelemaan erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisten, liikuntavammaisten ja autis-
minkirjon oppilaiden tarpeita. Tilat ovat oppilaiden käytössä syksyllä 2020. 

Näiden lisäksi koululla on Pieksämäen keskustassa kaksi luokkaa. Näissä luokissa 
annetaan opetusta niille oppilaille, joilla on taitoja toimia kevyemmällä tuella ja jotka 
ovat siirtymässä lähivuosina jatko-opintoihin tai palaamassa omaan lähikouluunsa. 
Näin ollen oppilailla on mahdollisuus siirtyä tuetuimmista opetusjärjestelyistä kevyem-
piin oman toimintakyvyn kehittyessä.

Sateenkaaren koulu mukana  
VIP-verkostossa

Sateenkaaren koulu on ollut vahvasti mukana KYS-alueen VIP-verkostossa toimimalla 
alueen puheenjohtajan roolissa koko vuoden. VIP-verkosto on kerännyt yhteen ammat-

tilaiset eri aloilta ja tiivistänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kehittämistoiminnan 
tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen 
vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja.  

Kehittämistyö keskittyy ennaltaehkäisevien mallien kehittämiseen ja varhaisen 
tuen antamiseen. Sateenkaaren koulu tulee olemaan vaativan erityisen tuen kehittä-
mistyössä tiiviisti mukana ja tarjoaa konsultoivia opetuspalveluita kuntien lähikouluil-
le. Yksilöllisillä opetusratkaisuilla voidaan usein tukea vaativan erityisen tuen oppilaan 
koulunkäyntiä omassa lähikoulussa. Konsultaatioilla voidaan tukea myös lähikoulujen 
opettajia heidän vaativassa työssä. 

Sateenkaaren koulu tarjoaa tukea vaativaa  
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille
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Sateenkaaren uuden koulun  
luokkatilat ovat muunneltavia. Luokka- 
tila voidaan jakaa matalilla seinäkkeillä  

tai paljeovilla.  Luokkien yhteydessä  
on myös  pienempiä huoneita yhden tai 

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

Vakanssien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 989 (2018/859), jotka kaikki olivat koko-
aikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkä-
rit) oli yhteensä 68 (2018/73), muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan 
kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä oli 44 
vuotta (v. 2018/43 vuotta). 

Henkilöstöstä noin 60 % työskentelee osaamis- ja tukikeskuksessa ja 40 % avopal-
veluissa.

Myötätuulen koulutuskeskus

Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestetään täydennyskolutusta sekä omalle että 
organisaation ulkopuolisille henkilöille. Suurin käyttäjäryhmä on kuntoutusyksiköiden 
ja palvelukotien henkilökunta. Myötätuulen koulutuskeskukseen rekrytoitiin neljäs 
AVEKKI-kouluttaja, ensiapu- ja yhteisökouluttaja. 

Myötätuulen koulutusaiheita ovat pätevyyteen liittyvät koulutukset, joiden päi-
vittämistä ohjaavat lait ja asetukset tai työntekijäryhmien osaamisvaje. Eniten kou-
lutusta pidettiin AVEKKI- toimintatapamallista, peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö 
osallistuu säännöllisin väliajoin ylläpitokoulutuksiin ja yksikkökohtaisiin konsultaati-
oihin. Koulutusten muita aihealueita olivat ensiapu, alkusammutus, psykososiaalinen 
kuntoutus, autismi, yhteisöhoito, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä johtaminen. 
Lääkehoitoon liittyvät koulutukset päivitettiin LOVE-verkkokoulutuksena. 

Ikätaulukko

Vakanssit 
ammattiryhmittäin

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

Myötätuulen koulutuskeskus järjesti myös ulkopuolisia tilauskoulutuksia ympäri 
Suomea. Tilauskoulutuksia tilattiin mm. seuraavista aiheista: yhteisöhoidosta, erilai-
sista kommunikaatiomenetelmistä, motivoivasta haastattelusta sekä kehitysvammai-
sen itsemääräämisoikeudesta. Myötätuulessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui  
42 henkilöä Vaalijalan ulkopuolelta.

Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 3 322 koulutuspäivää eli 2,4 pv/
työntekijä (v. 2018 2,9 pv) vanhan tilastoinnin mukaisesti. Siinä ei ole mukana verkko-
koulutuksia, joita on järjestetty 2 070 laskennallista koulutuspäivää eikä Sateenkaaren 
koulun henkilöstön täydennyskoulutuksia. Ne huomioiden koulutuspäivien määrä per 
työntekijä oli noin 4 päivää. Lakisääteinen täydennyskoulutus koskee koko henkilös-
töä, vakituisia ja sijaisia.

Sisäisen täydennyskoulutuksen osuus on 56 % koulutuskustannuksista. Henkilöstö 
on siis osallistunut myös ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. Vaalijalassa koulu-
tukseen käytettiin 1,4 % palkkasummasta. 

Tutustu Myötätuulen 
koulutuksiin 

Yhteisötyönohjaaja  
Seppo Kakkonen  päivit- 

tää ja uudistaa Vaalijalan  
yksiköiden yhteisöllisyyttä  

ja toiminnallisia rakenteita. 

http://www.vaalijala.fi/koulutuskeskus_myotatuuli
https://vaalijala.fi/koulutuskeskus_myotatuuli
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Kommunikaatio-ohjaaja,  
viittomakielen ja puhevammaisten  

tulkki Outi Manunen kouluttamassa 
Koulutuskeskus Myötätuulessa.
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Tilinpäätös

Tuotot

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen 
yhteismäärä vuonna 2019 oli 68,8 miljoonaa euroa, jossa 
oli kasvua edelliseen vuoteen 7,7 miljoonaa. Toimintatuo-
toista suurin osa on kunnilta saatavia palvelujen myynti-
tuottoja, joita kertyi 61,8 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua 
edellisvuoteen 8,1 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien laskutus 
oli 43,4 miljoonaa, joka oli n. 1,8 miljoonaa edellisvuotta 
enemmän. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien laskutus 
kasvoi edellisestä vuodesta 6,2 miljoonaa euroa. 

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat 
maksut, joita kertyi 2,4 miljoonaa. Lisäksi kuntayhtymä saa 
vuokratuottoja ja tukia ja avustuksia sekä valtionosuutta 
perusopetuksen järjestämiseen.

Kulut

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 63,2 miljoonaa 
euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 3,4 miljoonaa 
euroa. Valtaosan kuluista muodostavat henkilöstökulut, 
jotka olivat yhteensä 50,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöku-
lut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,3 miljoonaa. Tili-
kauden tulos vuodelta 2019 oli +3 333 122,66. Varausten 
ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli  
+3 440 635,70. 

Lainaa Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 
17,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 
2,2 miljoonaa euroa. Lainat on otettu kokonaisuudessaan 
palvelukotien rakentamiseen.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa ja 
nettoinvestoinnit 3,8 miljoonaa euroa.

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

 Kuntyhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut  
 sisältää ulkoiset tuotot ja kulut

 1000 euroa

         2018      2018
Toimintatuotot          68796           61080
Toimintakulut                           - 63191                          - 59744

Toimintakate        5605       1336

Rahoitustuotot ja -kulut                  0                  0
Korkotuotot                   0                   0 
Muut rahoitustuotot                          32                   7  
Korkokulut            - 150            - 133
Muut rahoituskulut                                  - 27               -  0

Vuosikate        5460       1210

Poistot ja arvonalennukset                          - 2127         - 1452

Tilikauden tulos       3333       - 242

Poistoeron muutos            - 356                80
Varausten muutos                      464                                              27              

Tilikauden ylijäämä       3441      - 135

Tuloslaskelman tunnusluvut 
Toimintatuotot/toimintakulut %          108,9          102,2 

Vuosikate/poistot %           256,7             83,3

Tase-taulukko
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus   

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

Perusopetus
Sateenkaaren erityiskoulu  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto  050 389 9416

Palvelukodit/-asunnot
Haaparinteen palvelukoti  Kyläkouluntie 1, 50500 Mikkeli  015 335 421
Harjun palvelukoti  Urheilutie 1, 58500 Punkaharju  044 389 9672
Hongiston palvelukoti  Hongistonkatu 3, 78210 Varkaus  017 555 1866
Kahvimyllyn palvelukoti  Peltotie 2, 77600 Suonenjoki  044 389 9673
Kanervan palvelukoti  Asontie 2, 72210 Tervo   044 389 9674
Kihmulan palvelukoti  Kihmulantie 2, 71800 Siilinjärvi  044 389 9676
Koivulan palvelukoti  Tirrolantie 2, 51900 Juva   015 651 615
Kuutinharjun palveluasunnot Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi  017 530 090
Laavunrinteen palvelukoti  Laavunkuja 1, 57230 Savonlinna  015 476 0658
Latukadun palveluasunnot Latukatu 14, 78210 Varkaus  050 389 9341
Lukkarin palvelukoti  Ruustinnantie 3, 76130 Pieksämäki  050 389 9440
Marian palvelukoti  Soiseläntie 4, 76150 Pieksämäki  044 389 9772
Muurinkosken palvelukoti       Koskentie 14, 79600 Joroinen  044 389 9723
Mäkirinteen palvelukoti  Kangastie 2, 52700 Mäntyharju  044 389 9681
Oravin palvelukoti  Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli  044 389 9682 
Pihlajarinteen palvelukoti  Savontie 64 D 30, 76150 Pieksämäki  015 614 287
Pisan palvelukoti  Pappilankuja 2, 73300 Nilsiä  044 389 9684 
Puulan palvelukoti  Otto Mannisen tie 90 C, 51200 Kangasniemi 044 389 9685 
Siekkilän palvelukoti  Lugankatu 16, 50120 Mikkeli  044 389 9640 
Sipulin palvelukoti  Sipulikatu 4, 70820 Kuopio  044 389 9821 
Sääksvuoren palvelukoti  Välitie 2, 40530 Jyväskylä   044 389 9870 
Vattuvuoren palvelukoti  Vattuvuorenkatu 36 B, 78200 Varkaus  050 389 9444

Toimintakeskukset
Koivikko   Vanhankirkontie 11, 73300 Nilsiä 050 389 9465
Länsirinne   Niilontie 7, 76150 Pieksämäki 015 616 820 
Pihlaja   Pihlajakuja 19, 78210 Varkaus 050 389 9481 
Savoset Mäntyharju  Poitinkuja 2, 52700 Mäntyharju 015 685 655 
Savoset Tervo  Lohitie 3, 72210 Tervo  044 389 9686 
Linnan Café    Keskuskatu 20, 76100 Pieksämäki 044 389 9794

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

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

  - Pieksämäen toimipiste  Nenonpellontie 40, 
   76940 Nenonpelto  015 783 111  

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

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

VAALIJALAN TOIMIPISTEET
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Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet

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

vaalijala@vaalijala.fi

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

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

vaalijala.fi   –   facebook.com/vaalijala   –   vaalijalainsta

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