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Hyppy-teatteriryhmän ja
soveltavan tanssin työpajalaisten
yhteisharjoitukset keväällä
Vuosikertomus 2018
2018 Mikkelissä.
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Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2018
Maakunta-soten taival jatkui ja päättyi
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelu jatkui edelleen vuoden 2018, mutta
ratkaisu uudistuksen hyväksymisestä eduskunnassa siirtyi kevääseen 2019. Uudistus
kuitenkin raukesi eduskunnassa 8.3.2019. Vaalijalan linjaus uudistuksessa on, että
sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa, samoin Vaalijalan palvelutoiminta säilyy maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Näin ne palvelevat parhaiten maakuntia ja erityisosaamisen ylläpito sekä kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi. Aktiivisimmin
Vaalijala pääsi osallistumaan Etelä-Savon maakunnan valmisteluun. Pohjois-Savon
valmistelutyöhön myös osallistuttiin. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPEssa osallistuttiin neljän maakunnan yhteistyöhön ja myös valtakunnallisesti, kuten
myös opetusministeriön erityisopetuksen kehittämisen VIP-verkostoon.
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen eteni vuoden aikana eduskuntakäsittelyyn, mutta se oli kytketty sote-uudistukseen, joten aikataulu jäi
nyt avoimeksi. Kehitysvammalain muutoksella kesäkuussa 2016 on ollut suuri käytännön vaikutus palvelutoiminnassa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tarvittaessa laissa vain säädetyin keinoin on lisännyt asiakaskirjauksia merkittävästi. Lakimuutos tarkoitettiin väliaikaiseksi kunnes yleinen itsemääräämisoikeuslaki
(asiakas- ja potilaslaki) saadaan säädettyä seuraavalla eduskuntakaudella.
Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukaisesti edellytti uusien erityisasuntojen jatkuvaa rakentamista ympäri Suomea. Savossa tavoite saavutetaan vuotta aikaisemmin. Kaupallinen
erityisasumisen rakentaminen on ollut Itä-Suomessa vilkasta ennakoiden tulevia
uudistuksia.
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Asumisen ja
tekemisen palvelut
Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma
eteni. Mikkelin Siekkilän palvelukodin
ja Jyväskylän Sääksvuoren palvelukodin
käyttöönotot tapahtuivat vuoden aikana. Yhteistyö palvelujen järjestämiseksi
kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa toimi hyvin. Asumista suunniteltaessa asiakkaan
kaikki elämän tarpeet huomioidaan päivittäisistä
aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon.
Kunta tai sote-kuntayhtymä on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asukas on kuitenkin keskiössä. Vaalijalan asunto-ohjelma jatkuu edelleen ja seuraava asuntokohde
valmistuu 2019. Se on Kuutinharjun palvelukoti Rautalammille, jolla korvataan
olemassa oleva vanhentunut rakennuskanta. Sen ohessa kohennetaan kevyempien
asumispalvelujen asuntokantaa.
Päiväaikaisen toiminnan (tekemisen) tuottamista on kehitetty kohti suurempaa
yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena. Vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa.
Asumispalveluissa oli noin 440 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 400 asiakasta.
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Päivi, Joonas ja Kare Norvapalo
mittaavat Joonaksen asunnon
ikkunoita Jyväskylän SääksvuoVuosikertomus
2018
ren palvelukodissa keväällä 2018.
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen
uudistumisprosessi
Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä merkitsee sitä,
että Pieksämäen yksiköissä keskitytään lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen
vaativimpaan kuntoutukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi on kestänyt 10 vuotta ja työtä tehty järjestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana keskimäärin 178 (190) asiakasta. Pitkäkestoisissa
palveluissa oli 196 (207) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 221 (222). Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 389 (398) asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä oli 1169 (1243).
Suluissa on vuoden 2017 luvut.
Kuntoutuksen ”kotikenttä” on KYS:n erityisvastuualue, jonka muodostavat
Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, jonne myydään palveluista
yli 90 %. Palveluja myyntiin kaikkiaan 12 eri maakuntaan Suomessa. Kehityssuunta toteutui viime vuonna hyvin viidentenä vuotena peräkkäin, palvelutoiminnan
myynti jäsenkuntien ulkopuolelle kasvoi 20 % (8 %). Kuntoutuspalvelujen myynnistä
noin 30 % menee jäsenkuntien ulkopuolelle. Ostajakunnan laajeneminen tukee jäsenkuntien käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo
myönteisiä taloudellisia vaikutuksia alueelle.
Vuoden aikana lopetettiin kaksi aikuisten kuntoutusyksikköä, Neliapila ja Saari.
Saaren toiminta loppui tammikuussa 2019. Syynä oli kuntoutuksen kysynnän painottuminen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen
on jatkunut. Kuntoutuksessa mm. käyttäytymisanalyyttiset menetelmät sekä lapsilla ja
nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan perustuva DDP-menetelmä, voimavaralähtöiset
menetelmät ja vihan hallintaan liittyvä
ART-menetelmä ovat päivittäisessä käytössä.
Kuntoutuksen kysyntä on toisinaan ylittänyt
tarjonnan ja vasteaikojen kanssa on aika-ajoin
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kamppailtu lasten palveluissa. Kuntoutuksen toteuttamisen muotoja on monipuolistettu. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus ei ole kuitenkaan kasvanut toivotulla
tavalla. Sen toiminnan vaikuttavuuden viesti ei ole mennyt perille palvelujen järjestäjille. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen sekä läheisten tuki tulisi
toteuttaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä entistä useammin.
Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpellon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui pienillä korjauksilla. Hankkeet toteutettiin kassarahoituksella. Uuden lasten ja perheiden kuntoutusyksikön suunnittelu
aloitettiin, hanke tulee lisäämään lasten kuntoutuksen paikkoja viidellä.
Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 75 oppilaalle. Oppilaiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Uuden koulurakennuksen ja
liikuntapuiston rakentaminen Nenonpeltoon aloitettiin. Uudisrakennukseen tulee
tilat kuudelle opetusryhmälle. Kahdelle opetusryhmälle vuokrattiin tilat Pieksämäeltä. Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottavat toisen opetusta yhteistyössä
nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö
on toiminnan perusta
Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1279 (1174) työntekijää. Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä.
Erityistason kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstöresursseja kuin aikaisempi laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarve säilyy
eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Laitosasumisen päättyminen toisaalta vapauttaa henkilöstöä kuntoutustoimintaan.
Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa heikentynyt huolestuttavasti.
Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskouluttamista. Se
on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta tarjotaan myös
muiden työnantajien työntekijöille. Tutkintoon johtavaa koulutusta toteutettiin oppisopimusten kautta.
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Vaalijalan työntekijät Amanda
Levy ja Jari Niskanen kertoivat
kokemuksiaan verkostomuotoisen koulutuksen aloituksesta
ja työn ohessa opiskelemisesta avoimessa yliopistossa ItäSuomen yliopiston tuottamalle
videolle.

Rekrytoinnin pitkäaikaiset haasteet kohdistuivat mm. pysyvän ja osaavan lääkärikunnan ylläpitämiseen. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä
Vaalijalalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi
omien resurssien täydentämiseksi.
Henkilöstön arvio työhyvinvoinnistaan selvitettiin henkilöstötutkimuksella syksyllä. Se osoitti, että asiassa on paljon tehtävää joka tasolla. Tulokset olivat sinänsä
sote-alalle tyypilliset. Parantavat toimenpiteet aloitettiin vuoden 2019 alussa ja niitä
jatketaan aina seuraavan tutkimukseen asti 2020.

Kehittäminen ja talous
Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifiointi vuoden 2018 aikana suunnitelman
mukaisesti ja sertifiointi saatiin kolmeksi vuodeksi. Laatutyötä on tehty järjestelmällisesti
vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on IS0 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja se kattaa toiminnanohjauksen
laajasti.

Vuoden aikana johtoryhmän jäsen vaihtui. Johtavan lääkärin virassa aloitti
1.11.2018 yleislääketieteen erikoislääkäri Juhani Keinonen.
Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 9,4 % (2,7 %). Kasvun selittävä tekijä
on vaativien kuntouttavien asumispalvelujen laajentuminen. Vuoden 2018 tulos on –
242 600 euroa ja alijäämä 135 000 euroa poistoerokirjausten ja varausten muutoksen
jälkeen. Alijäämä johtuu kuntoutustoiminnan henkilöstömenojen suuremmasta toteumasta suhteessa palvelutoiminnan tuottojen toteutumaan. Kuntoutuksen suoritehintojen yleiskorotusta ei tehty vuosien 2015-18 aikana, joka myös painoi tulosta.
Vuodelle 2019 Nenonpellon yksikköjen palvelukuvaukset ja suoritehinnoittelu
uudistettiin kokonaisuudessaan ja se astuu voimaan vuosien 2019 - 2020 aikana. Nenonpellon yksikköjen keskimääräistä käyttöastetta parannetaan vuoden 2019 aikana
ja palvelurakennetta muutetaan vastaamaan paremmin vähentynyttä aikuisten kuntoutuksen kysyntää ja kohonnutta lasten ja nuorten kuntoutuksen kysyntää.
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Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja
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Teknisen työn ohjaaja Sami Salmikuukka opastaa Jesse Nikulaa
puuosien työstämisessä Sateenkaaren koulun Pieksämäen yksiVuosikertomus
2018
kössä
Tahiniemessä.

Kuntoutus kehittymässä
valtakunnalliseksi toiminnaksi
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen Nenonpellon yksiköissä on edelleen kehitetty
kuntoutusta kysynnän mukaisesti. Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille toteutettiin
räätälöityjä kuntoutuspalveluja ja kuntoutusta kriisitilanteisiin. Lasten ja nuorten pidempiaikaisen kuntoutuksen tarve on ollut kasvussa edelleen ja tarpeeseen on pyritty
vastaamaan uusien kuntoutusyksiköiden suunnittelulla ja toiminnan kokonaisvaltaisella kehittämisellä.
Koko organisaatio sai kesäkuussa 2018 laatusertifikaatin ja laatutyö jatkuu edelleen.
Nenonpellon yksiköiden asiakkaat olivat pääasiassa kuntayhtymän alueelta Savosta, mutta palveluja saivat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ympäri eteläisen ja
Keski-Suomen aina Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen saakka.

Yksikköjen peruskorjaus ja uudisrakentaminen etenee suunnitellusti
Uuden koulun rakentaminen alkoi keväällä 2018 ja rakennus valmistuu heinäkuussa
2019. Koulurakennukseen tulee kuusi oppilasluokkaa, toiminnallisia tiloja ja musiikkiluokka. Lisäksi Sateenkaaren koulun tilatarpeeseen pyritään vastaamaan vuokraamalla tiloja Pieksämäen keskustasta.

Vuosikertomus 2018
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Nenonpellon yksiköiden siirryttyä kuntoutusyksiköiksi lakkasi Neliapila sekä Saari –
yksiköt vuoden 2018 aikana. Myös Silta-yksikön toiminta lakkaa keväällä 2019.

kien lasten ja nuorten yksiköiden käyttöön. Tilojen peruskorjaus alkaa syksyllä 2019 ja
tilat ovat valmiita loppusyksystä 2020.

Psykososiaalisen kuntoutuksen 9-paikkainen yksikkö Koralli valmistui tammikuussa
2018.

Yhteistoiminta edelleen kehittyy toimijoiden välillä ja pyritään tarjoamaan asiakkaiden osallistavaa ja valinnan vapautta tukevaa päiväaikaista toimintaa. Näitä asioita
tukemaan lanseerattiin www.vaalijala –sivustoille päiväaikaisen toiminnan ”tiekartta”, jossa esitellään mahdollisuuksia Pieksämäen päiväaikaiseen toimintaan asiakkaiden valinnan vapautta kunnioittaen. Green care -toiminta kehittyy edelleen ja Nenonpellon tallit saivat ilokseen minipossu Pulkkisen.

Vaalijalan Nenonpellon yksiköiden saneerausohjelma eteni siten, että uuden lasten
ja perheiden yksikön suunnittelu alkoi 2018. Uusilla tiloilla on tarkoitus korvata nykyisen oppilaskoti Kompassin tilat. Uuteen yksikköön tulee perheiden tilat lasten, nuorten
ja perheiden tapaamisia varten ja myös terapeuttien ja kuntoutusohjaajien tiloja kaik-

Minipossu Pulkkinen.
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Musiikkiterapeutti Ross Palmerja valtakunnallisen multisenso-verkoston
yhteyshenkilö Jaakko Salonen ”verkostoituivat” Nenonpellon aistituvalla
Multisenso-verkoston tapaamisessa
Vuosikertomus 2018kesällä 2018.
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Avopalvelut vastaavat entistä
vaativimpiin asiakastarpeisiin
Vaalijalan avopalvelut
Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon kunnille kehitysvammaisten avopalveluja,
asumista, perhehoitoa sekä tekemisen palveluita (työ- ja päivätoimintaa, kuntouttava työtoiminta, tuettu työ, ammatillinen kuntoutus). Avopalvelujen toimintayksiköitä
on 15 paikkakunnalla: asumisyksiköitä 21, toimintakeskuksia 6 ja Savoset monipalvelukeskuksia 4 yksikköä. Perhehoitokoteja on 20.
Vaalijalalla on erilaisissa asumispalveluissa n. 440 asiakasta. Yövalvotun tehostetun palveluasumisen lisäksi tarjotaan palveluasumista ilman yövalvontaa sekä
tuettua asumista. Tuetun asumisen palvelussa ohjaaja jalkautuu asiakkaiden omiin
koteihin auttamaan arjen asioissa.

Laitoksista muutetaan omiin asuntoihin
Vuodesta 2007 lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksella on valmistunut 229 uutta asuntoa vammaisille ihmisille. Rakentamisohjelmaan on
kuulunut 15 uuden palvelukodin rakentaminen vuosien 2007 - 2019 aikana. Palvelukotien rakentaminen liittyy valtioneuvoston KEHAS-ohjelman tavoitteeseen lopettaa
laitosasuminen ja tarjota laitoksessa asuville vammaisille ihmisille koti normaalissa
asuinyhteisössä.
Vuoden 2018 aikana toimintansa käynnisti Siekkilän palvelukoti Mikkelissä ja
Sääksvuoren palvelukoti Jyväskylässä. Molemmissa taloissa on 15 vuokra-asuntoa.
Suurin osa uusista asukkaista muutti laitoksesta omaan asuntoon. Rautalammilla
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käynnistettiin ARA:n tuella uuden palvelukodin rakentaminen Kuutinharjun vanhojen palvelukotirakennusten tilalle. Tavoitteena on, että uusi Kuutinharjun palvelukoti
olisi muuttovalmis vuoden 2019 lokakuussa. Vuoden 2018 aikana Vaalijalan uusiin
asumisyksiöihin rekrytoitiin yli 80 uutta vakituista sote-alan ammattilaista.

Kuntoutus on osa asumista, jalkautuvat
asiantuntijapalvelut tukevat asiakkaan
hyvää elämää
Uusimmat palvelukodit on suunniteltu vahvaa tukea ja vaativaa kuntoutusta tarvitseville asiakkaille. Pitkäaikaisen laitosasumisen purkaminen ei olisi edennyt ilman
avopalveluihin suunniteltuja vahvemmin resursoituja palvelukoteja. Asuinryhmät ovat pieniä 2-4
asiakkaan ryhmäkoteja. Kuutinharjun uuteen
palvelukotiin rakennetaan myös rauhallisia
erillisasuntoja, joissa pystytään takaamaan
turvallinen asuminen vahvaa yksilöllistä
tukea tarvitseville asiakkaille.
Laitoskuntoutuksen sijasta asiakkaiden kuntoutus toteutetaan yhä vahvemmin osana avopalveluita. Palvelukotien
ohjaajat huolehtivat arjen kuntoutuksesta
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asian-

Vuosikertomus 2018

Jyrki Laamanen sijaa sänkyä
omassa asunnossaan Siekkilän
palvelukodissa. Huone on
Vuosikertomus
2018
sistustettu
oman maun mukaan.
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tuntijoiden tuella. Asiakkaiden tukena käytetään myös liikkuvia ja koteihin jalkautuvia kuntoutuksen palvelumuotoja.

Perhehoitoa kehitetään tilapäisiin
ja pitkäaikaisiin asumisen tarpeisiin
Vaalijalassa on tehty työtä perhehoidon kehittämiseksi pitkäaikaisen ja tilapäisen
asumisen muotona. Vuosittain toteutetaan uusien perhehoitajien valmennusryhmiä.
Vuonna 2018 perhehoidossa oli 24 lasta, nuorta ja aikuista asiakasta. Asiakkaista 11
oli pitkäaikaisessa ja 13 lyhytaikaisessa perhehoidossa. Perhehoitosijoituksia oli 20
kodissa.
Perhehoitajat toimivat toimeksiantosuhteessa Vaalijalaan. Vaalijala koordinoi ja
tukee 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.
miä uusille kehitysvammaisten perhehoitajille.
Perhehoidon valmennuspilottien lisäksi hankkeen aikana luotiin yhtenevät ohjeistukset, palveluprosessit ja hinnoittelukäytännöt sekä ikäihmisten että kehitysvammaisten perhehoitoon.

OSSI-hankkeessa luotiin yhteisiä
perhehoidon käytäntöjä
Vaalijalan kuntayhtymä toimi osatoteuttajana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa, jossa
kehitettiin omais- ja perhehoitoa (OSSI-hanke,
2017-2018). Viime vuoden lopussa päättynyttä
hanketta hallinnoi Essote. Vaalijalan kuntayhtymässä toimi hankkeessa kahden vuoden ajan
projektikoordinaattori.
Hankkeessa muodostettiin Etelä-Savoon
omais- ja perhehoidon keskus. Hankkeen aikana
organisoitiin uusia perhehoitajien valmennusryh-
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Mielekäs tekeminen ja työ
ovat osa hyvää elämää
Tekemiseen ja työllistymiseen liittyvissä palveluissa oli asiakkaita vuoden 2018
aikana n. 430. Päivä- ja työtoimintapalvelun lisäksi kuntouttava työtoiminta on merkittävä palvelumuoto monipalvelukeskuksissa. Päivätoimintaa järjestävät toimintakeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä palvelukotien kanssa. Paljon tukea tarvitsevien
ja ikääntyvien henkilöiden päiväaikainen toiminta järjestetään lisääntyvässä määrin

Vuosikertomus 2018

palvelukodin yhteydessä asumiseen liittyvänä lisäpalveluna. Sipulin, Siekkilän ja
Sääksvuoren uusissa palvelukodeissa asuvien henkilöiden on mahdollista osallistua
jalkautuvaan päivätoimintaan, joka toteutetaan palvelukodin henkilöstön voimin.
Työhönvalmennusta ja tuetun työn palvelua tarjotaan kunnille vammaispalveluna. Aiempina vuosina ELY-keskus ja työhallinto ostivat työhönvalmennusta työllistymistä tukevana palveluna osatyökyisille. Uutena palveluna on käynnistetty ammatillisen kuntoutuksen palveluita vakuutuslaitosten kuntoutujille.

dissa sekä laajennettu klubitoimintaa. Yhteisötoiminnassa henkilö voi liittyä lähellä
sijaitsevan palvelukodin yhteisöön ja saada sieltä sosiaalista tukea sekä tarvitsemiaan palveluita (esim. ateriat, hygienia- ja pyykkihuollon palvelut).
Klubitoiminta on tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta, jossa ryhmätoiminnan
keinoin tuetaan itsenäisesti asuvaa henkilöä osallistumaan vapaa-ajallaan mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan. Klubitoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Varkaudessa ja Pieksämäellä.

Yhteisöllisyys ja osallisuus
Mielekäs tekeminen koostuu työn lisäksi osallisuudesta ympäröivän yhteiskunnan
toimintoihin ja mahdollisuudesta toteuttaa omia toiveita myös vapaa-ajalla. Itsenäisesti omissa kodeissa asuville on Vaalijalassa käynnistetty yhteisötoiminta palvelukoTero Honkanen laulaa
Varkauden klubilla ja
Hannu ja Erja Ahtiainen
tanssivat.

Kerran
kuukaudessa käydään
porukalla tanssimassa
Savon Solmun diskossa
Pieksämäellä.

Vuosikertomus 2018
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Sanokaa muikku! Yhteisselfien otto onnistuu tältä
porukalta. Varkauden klubi
on käynyt useampana
syksynä porukalla
hirvimetsällä Jäppilässä.

Savon OTE-hankkeessa kehitettiin
vammaisten henkilöiden osallisuutta
Vaalijala toteutti vuoden 2018 loppuun saakka Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta osallisuutta tukevan toiminnan mallintamiseksi ja kehittämiseksi (Savon
OTE, Tie työelämään).
Hankkeen tulokset:
1. Työtoiminnasta töihin
- Avotyön uudelleen muotoilu, tuen portaat osatyökykyisille
työssä käyville
2. Opinnoista töihin
- Toimintamalli yhteistyölle, joka edistää osatyökykyisten sijoittumista
työelämään tai osallisuutta tukevaan toimintaan
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3. Osallisuutta tukeva toiminta
- Pilotointi: jalkautuva päivätoiminta, klubitoiminta, jalkautuvat
vertaistuelliset ryhmät
Vaalijala painotti hankkeessa 3. teemaa, osallisuutta tukevan toiminnan kehittämistä. Hankkeessa pilotoitiin eri paikkakunnilla (Kuopio, Varkaus, Pieksämäki ja
Mikkeli) uusia osallisuutta tukevia toimintamalleja ja palveluita sekä jalkautettiin
työllistymistä ja osallisuutta tukevan toiminnan valtakunnallisia laatukriteereitä.
Hankkeessa toimi projektikoordinaattori sekä kolme kehittäjätyöntekijää käytännön pilotointityössä. Kehitetyt uudet mallit ja palvelut on levitetty käyttöön eri
paikkakunnille maakuntiin. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntajohtajat allekirjoittivat hankkeen päättyessä konsensussopimukset, jotka tukevat tulosten levittämistä
hankkeen päättyessä. STM hyödyntää hankkeessa tehtyjä kokemuksia, kuvauksia,
työkaluja ja mallinnuksia uuden TEOS-lainsäädännön valmistelussa ja tukee hyvien
käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti.
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Itsemääräämisoikeuden toteutuminen
vaatii yhdessä oivaltamista
Vaalijalan avopalveluissa halutaan taata asiakkaan yksilöllisen palvelun ja itsemääräämisoikeuden 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 paikkakuntakohtaisesti sekä järjestämällä IMO-iltoja yhteistyössä asiakkaiden, läheisten, paikallisten palveluiden tuottajien, kuntien ja AVI:n kanssa. Vuoden 2018 aikana
järjestettiin yleisölle avoimet IMO-illat Savonlinnassa ja Jyväskylässä. Molempiin
osallistui yli 100 kiinnostunutta kuulijaa. Vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää kaikkien hänen ympärillään olevien toimijoiden yhteistä
keskustelua, tiedostamista ja asioiden oivaltamista.

Asiakkaat ja läheiset
kehittämiskumppaneina
Vaalijalan palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja läheisten kanssa. Vaalijalan palveluyksiköissä kootaan vuosittain yhtenäinen asiakaspalaute teemakysymysten
avulla. Yksiköiden yhteisökokouksissa ja asiakasraadeissa käsitellään asiakkaiden antama palaute ja kuullaan asiakkaiden näkemyksiä yhteisiin asioihin. Yksiköt kehittävät
toimintaansa palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että asiakkaiden suunnittelu- ja
arviointiosallisuus palveluissa mahdollistuu.
Läheisiltä kerätään kirjallinen palaute vuosittain palveluyksikön toimintaan liittyen. Palautteesta keskustellaan läheisten illoissa. Yksikön toimintaa kehitetään saadun
palautteen perusteella.
Elmeri Ottelin ja
maalaus Pyörremyrsky lennättää
tuoleja.
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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) Pieksämäki, 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.

18

Vuosikertomus 2018

Kuntayhtymän henkilöstö
Henkilöstön määrä ja rakenne
Vakanssien kokonaismäärä oli v. 2018 859 (2017/ 793), jotka kaikki olivat kokoaikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli
yhteensä 73 (2017/ 71). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2018 oli 43
vuotta (v. 2017/ 45,59 vuotta). Keski-iän lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtuu
avopalvelujen uusien yksiköiden käynnistymisestä ja siellä työskentelevistä nuorista
työntekijöistä.
Henkilöstöstä noin 60 % työskentelee osaamis- ja tukikeskuksessa ja 40 % avopalveluissa.

Ikätaulukko
Vakanssit
ammattiryhmittäin
Henkilöstökustannukset

Henkilöstön koulutus
Palvelutuotantomme edellyttää henkilöstön vahvaa erityisosaamista. Vaalijalassa on
kattava täydennyskoulutusjärjestelmä jolla täydennämme henkilöstön perusosaamista ja yksiköissä vaadittavaa erityisosaamista. Koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme siirtymässä yhä enemmän yksikkökohtaisiin koulutuksiin.
Sosiaali- ja terveysalalla podetaan tällä hetkellä kovaa työntekijäpulaa kaikissa
työntekijäryhmissä. Tämän vuoksi oppisopimuskoulutuspaikkoja on lisätty ja suunnitteilla on oman sairaanhoitajakoulutusryhmän käynnistäminen syksyllä 2019. Vaalijalan kuntayhtymästä on osallistunut henkilöstöä Itä-Suomen yliopiston järjestämiin
opintoihin aiheesta Lasten ja nuoren psyykkinen hyvinvointi.
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Myötätuulen koulutusaiheet
vuonna 2018
Vaalijalassa on oma koulutuskeskus Myötätuuli, kouluttajina toimivat asiantuntijamme. Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin eniten koulutusta AVEKKI- toimintatapamallista. Peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö osallistuu säännöllisin väliajoin
ylläpitokoulutuksiin ja yksikkökohtaisiin konsultaatioihin.
Koulutusten muita aihealueita olivat autismi, itsemääräämisoikeuden tukeminen,
tietosuojan lakikoulutus, ensiapu, vuorovaikutus ja kommunikaatio ja psykososiaalinen kuntoutus. Koulutusohjelmassa painottuivat Lifecare- asiakastietojärjestelmä
sekä Kanta-arkiston kirjaamisvalmennuskoulutukset, jotka koskettivat kaikkia asiakastyössä olevia henkilöitä.
Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta autismista, asiakkaiden
omatoimisuuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta ja henkilöstöasioista.
Myötätuulesta tilattiin kuntayhtymän ulkopuolelle 14 koulutusta. Aihealueina
olivat seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus (3), autismin kirjo (2), Vaalijalan päivätoiminta, kehitysvammaisuus, haastava käyttäytyminen ja mielenterveys, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja tukeminen sekä rajoittaminen, kielen sensoriikka
ja motoriikka, tukiviittomat (2), kehitysvammaisen lapsen psyykkinen tuki, AVEKKI
peruskoulutus, tietoisuustaidot (mindfullnes) ja käyttäytymisen haasteet. Myötätuulessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 90 ulkopuolista henkilöä.
Koulutuksen toteutuminen:
Henkilöstön koulutuspäivien määrällisenä tavoitteena on 3 pv/ työntekijä. Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 3752 koulutuspäivää eli 2,9 pv/työntekijä (v.
2017/ 3,1 pv). Sisäisen täydennyskoulutuksen osuus on 55.9 % koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. Vaalijalan kuntayhtymässä koulutukseen käytettiin 1,4 % palkkasummasta.
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Tutustu Myötätuulen
koulutuksiin

Vaalijalan ISO 9001 sertifikaatin
luovuttivat virallisesti yhtymäkokouksen yhteydessä Kiwa
Inspectan toimitusjohtaja Mikko
Törmänen (kolmas vas.) ja sosiaali- ja terveydenhuollon pääarvioija Ulla Tikkanen (toinen vas.).
Vaalijalan puolesta sertifikaattia olivat ottamassa vastaan
hallituksen puheenjohtaja Anja
Manninen (kolmas oik.), kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen
(toinen oik.), hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljonen
(oik.) sekä laatupäällikkö Merja
Jäppinen (vas.)

Laatutyö – sertifioitu laatujärjestelmä
Olemme tehneet pitkäjänteistä laatutyötä reilut viisi vuotta ja työmme huipentui
kesäkuussa meille myönnettyyn IS0 9001:2015 sertifikaattiin. Sertifikaatti on todistus
siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä
sekä olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää laatujärjestelmästä

Sisäiset auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan 29 yksikössä. Ne ovat osa
laadunhallintajärjestelmää, niiden avulla kehitämme yhteisiä toimintakäytäntöjä ja
prosessien sujuvuutta. Asiakasraadit ovat vakiintuneet toimintatavaksi. Monikanavaisen palautejärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen.
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Tilinpäätös
Tuotot

Kulut

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen
yhteismäärä vuonna 2018 oli 61,1 miljoonaa euroa, jossa
oli kasvua edelliseen vuoteen 5 miljoonaa. Toimintatuotoista suurin osa on kunnilta saatavia palvelujen myyntituottoja, joita kertyi 56,3 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua
edellisvuoteen 4,6 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien laskutus
oli 41,6 miljoonaa, joka oli n. 2,7 miljoonaa edellisvuotta
enemmän. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien laskutus
kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 miljoonaa euroa.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 60,2 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 5,9 miljoonaa
euroa. Valtaosan kuluista muodostavat henkilöstökulut,
jotka olivat yhteensä 48 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,4 miljoonaa. Tilikauden tulos vuodelta 2018 oli -657 826,27. Varausten ja
rahastojen muutosten jälkeen tilikauden alijäämä oli -550
313,23.

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat
maksut, joita kertyi 2,5 miljoonaa. Lisäksi kuntayhtymä saa
vuokratuottoja ja tukia ja avustuksia sekä valtionosuutta
perusopetuksen järjestämiseen.

Lainaa Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa
15,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen
1,2 miljoonaa euroa. Lainat on otettu kokonaisuudessaan
palvelukotien rakentamiseen.

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa ja
nettoinvestoinnit 2,4 miljoonaa euroa.
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Kuntayhtymän talous
-taulukko

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			
Toimintatuotot					
61080			
Toimintakulut				
- 59744		
Toimintakate					
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut					
Muut rahoituskulut				

1336		
0			
7			
-133			
- 0			

2017
56087
- 54223
1864
0
10
- 120
-2

Tase-taulukko

Vuosikate					 1210			 1752
Poistot ja arvonalennukset			

- 1452			

- 1290

Tilikauden tulos				

-242			

462

Poistoeron muutos					
Varausten muutos				

80			
27

- 1201
844

Tilikauden ylijäämä				

-135			

105

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/toimintakulut %			

102,2			

103,4

Vuosikate/poistot %					

83,3			

135,8
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VAALIJALAN TOIMIPISTEET
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

		

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto				
Kotisivu: www.vaalijala.fi, s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi		

puh.
faksi

015 783 111
015 7831298

Perusopetus
Sateenkaaren erityiskoulu		

050 389 9416

Kyläkouluntie 1, 50500 Mikkeli		
Urheilutie 1, 58500 Punkaharju		
Hongistonkatu 3, 78210 Varkaus		
Peltotie 2, 77600 Suonenjoki		
Asontie 2, 72210 Tervo			
Kihmulantie 2, 71800 Siilinjärvi		
Tirrolantie 2, 51900 Juva			
Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi		
Laavunkuja 1, 57230 Savonlinna		
Latukatu 14, 78210 Varkaus		
Ruustinnantie 3, 76130 Pieksämäki		
Soiseläntie 4, 76150 Pieksämäki		
Koskentie 14, 79600 Joroinen		
Kangastie 2, 52700 Mäntyharju		
Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli		
Savontie 64 D 30, 76150 Pieksämäki		
Pappilankuja 2, 73300 Nilsiä		
Otto Mannisen tie 90 C, 51200 Kangasniemi
Lugankatu 16, 50120 Mikkeli		
Sipulikatu 4, 70820 Kuopio		
Välitie 2, 40530 Jyväskylä			

015 335 421
044 389 9672
017 555 1866
044 389 9673
044 389 9674
044 389 9676
015 651 615
017 530 090
015 476 0658
050 389 9341
050 389 9440
044 389 9772
044 389 9723
044 389 9681
044 389 9682
015 614 287
044 389 9684
044 389 9685
044 389 9640
044 389 9821
044 389 9870

Vanhankirkontie 11, 73300 Nilsiä		
Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi		
Niilontie 7, 76150 Pieksämäki		
Pihlajakuja 19, 78210 Varkaus		

050 389 9465
050 389 9325
015 616 820
050 389 9481

Savoset Juva			
Savoset Mikkeli		
Savoset Keski-Savo
- Pieksämäen toimipiste		
- Varkauden toimipiste		
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015 685 655
044 389 9686
044 389 9794

Teollisuustie 4, 51900 Juva
Teknikonkatu 1, 50600 Mikkeli

050 389 9364
015 737 3100

Hallipussi 8, 76100 Pieksämäki
Käsityökatu 49, 78210 Varkaus

015 616 501
017 555 2097

Poliklinikat
Vaalijalan Etelä-Savon pkl
- Mikkelin toimipiste		
- Pieksämäen toimipiste		
Vaalijalan Pohjois-Savon pkl
Vaalijalan Keski-Suomen pkl

Toimintakeskukset
Koivikko			
Kuutinharju			
Länsirinne			
Pihlaja			

Poitinkuja 2, 52700 Mäntyharju
Lohitie 3, 72210 Tervo		
Keskuskatu 20, 76100 Pieksämäki

Monipalvelukeskukset
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto		

Palvelukodit/-asunnot
Haaparinteen palvelukoti		
Harjun palvelukoti		
Hongiston palvelukoti		
Kahvimyllyn palvelukoti		
Kanervan palvelukoti		
Kihmulan palvelukoti		
Koivulan palvelukoti		
Kuutinharjun palveluasunnot
Laavunrinteen palvelukoti		
Latukadun palveluasunnot
Lukkarin palvelukoti		
Marian palvelukoti		
Muurinkosken palvelukoti
Mäkirinteen palvelukoti		
Oravin palvelukoti		
Pihlajarinteen palvelukoti		
Pisan palvelukoti		
Puulan palvelukoti		
Siekkilän palvelukoti		
Sipulin palvelukoti		
Sääksvuoren palvelukoti		

Savoset Mäntyharju		
Savoset Tervo		
Linnan Café 			
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Maaherrankatu 19A, 50100 Mikkeli 050 389 9344
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 015 783 111		
Savilahdentie 6 C, L 1, 70210 Kuopio 017 240 590
Parantolant. 24, rak. 1, 40930 Kinkomaa 044 389 9727

Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet

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.

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298
vaalijala@vaalijala.fi
www.vaalijala.fi – www.facebook.com/vaalijala
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