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Vanhempainneuvoston palaute Vaalijalan toiminnasta 

Vaalijalan toimintaa on kehitetty pitkään. Laitos on muuttunut osaamiskeskukseksi ja 
palvelujen tuottajaksi. Asumis- ja avopalveluille on muitakin tuottajia. Koska kunnat 
ostavat palvelunsa usein muualta ja siltikin tuottavat niitä myös itse, on Vaalijalan 
paras kilpailuvaltti ammatillinen osaaminen ja laatu kaikessa tekemisessä. 

Vaalijalan johtamisessa ollaan ajan tasalla. Tämä näkyy monessa toiminnassa. 
Esimerkiksi Linnan Cafessa ja Vaalijala-lehdessä. Myös hyvin hoidettu talous saa 
kiitosta vanhempainneuvostolta. 

Laadukkaita palveluja tuottavat vain ammatistaan ylpeät työntekijät palvelutuotannon 
jokaisessa vaiheessa. Työn tekemisessä fokus kannattaa asettaa siihen, miten 
asiakas saa tarvitsemansa palvelun parhaalla tavalla. Työntekijä viihtyy 
ammatissaan, jos hän kokee, että saa tehdä sitä työtä, johon hänet on koulutettu ja 
palkattu. Työn tekemisen puitteet pitää olla kunnossa ja sellaisen työn tekemisen, 
joka ei palvele ketään, määrä pidetään mahdollisimman alhaisena. 

Asumispalveluissa on hyvä käyttöaste. Paljonko on tarvetta väliaikaiselle ja nopeasti 
järjestettävälle asumispalvelulle? Voisiko näitä asuntoja hyödyntää tällaiseen 
tarpeeseen? Edullisen asumispalvelun tarve on otettu huomioon ja asumispalveluja 
ollaan tuottamassa. 

Uusi koulu on valmistunut. Se on tullut todelliseen tarpeeseen. Vammaisten 
koulunkäynti on tärkeä asia ja se pitää hoitaa parhaalla tavalla. 

Vaalijala on hyvä palvelujen tuottaja ja sen osaamiselle on kysyntää. Hyvät ja 
avoimet keskusteluyhteydet palvelujen käyttäjän ja ostajan välillä ovat tärkeä tekijä 
Vaalijalan menestymiselle myös jatkossa. 

Julkisia valtakunnallisia palveluja tuotetaan erityisen vaativille asiakkaille ja liikkuvia 
palveluita tuotettaisiin enemmän, jos niille olisi kysyntää. Nämä asiat ovat 

vanhempainneuvostolle tärkeä asia. 

Rekrytointikampanja sosiaalisessa mediassa näyttää hyvältä ja antaa Vaalijalasta 
realistisen kuvan. Osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen Vaalijalaan töihin 
ratkaisee palvelun lopullisen laadun ja mielikuvan työnantajana. 

Posivimma-kampanja sai näkyvyyttä ja loi omalla osallaan Vaalijalaa tunnetuksi. 
Kampanjan vaikutuksista kuulemme mielellämme lisää. 

Vaalijalan koulutukset koetaan tärkeänä ja toivoisimme, että vanhempainneuvosto 
käyttäisi koulutuksia ja myös palvelujen piirissä olevien omaisille järjestettäisiin 
koulutusta. 

Vaalijalan yleisesittely alleviivaa tarpeellisia ja tärkeitä asioita. Yleisesittely 
konkretisoi oikeita asioita ja kertoo Vaalijalan muutoksesta pitkällä aikavälillä. 

Vaalijalan julkaisujen graafinen ilme on laadukas. Se osaltaan luo lisää myönteistä 
mielikuvaa Vaalijalasta. 

Vaalijalan asemaa Sote-uudistuksessa on odotettu ja odottaminen jatkuu. 
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