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SOTE-UUDISTUKSEN
III NÄYTÖS
Valtakunnallista sote-uudistusta on tehty suurin
piirtein yhtä kauan kuin TVO:n Olkiluoto kolmosta.
Olen ollut Vaalijalassa seitsemän vuotta ja nyt
olemme jo kolmannessa näytöksessä. Vielä emme
tiedä käynnistyykö tuotanto aikataulunsa mukaan
1.1.2023 tässä 20 miljardin euron urakassa.
Yksi asia on varma, kuntatalous ei enää kestä
nykyisen soten pyöritystä. Jos sote-uudistuksen
valmistelussa tapahtuu jotain viivästystä tai vielä
isompaa häiriötä, tarvitaan soten rahoittamiseksi
väliaikainen järjestely. Nykyinen pohja ei kauan
kestä. Suomalaisen hyvinvoinnin yksi kulmakivi
on ollut laajat ja julkisesti rahoitetut sosiaali- ja
terveyspalvelut. Niiden karsiminen ei ole kenenkään agendalla, joten ne on rahoitettava. Emme
saa mennä tilanteeseen, jossa lain mukaisia palveluja ei ole saatavissa kuin oikeuden kautta.
Tämä vuoden yllätys on koronavirusepidemia.
Kevään haparoinnin jälkeen syksyn pahenevaan
tilanteeseen on paremmin varauduttu. Vaalijalassa on tosin päästy vähemmällä kuin muualla.
Osin se on ollut onnea, mutta myös määrätietoista
työtä ja uusien työtapojen oppimista. Marraskuun
alussa tilanne Suomessa näyttää hieman paremmalta, mutta keskellä epidemiaa vielä elämme.
Yksilön vastuu asiassa on suuri. Vaalijalan asiakkaiden kohdalla vastuuta on paljon työntekijöillä
ja läheisillä.
Sitten iloisempiin asioihin mutkan kautta. Koronaepidemia on kurittanut kuntataloutta monella
tavalla. Vaalijala on kantanut kuitenkin hyvin taloudellisen vastuunsa työnantajana työllistämällä
kaikki työntekijänsä poikkeusjärjestelyin kevään
sulkujen ajan ja kotikunnat ovat verotulonsa saaneet. Kunnille ja sairaanhoitopiireille on luvattu
taloudellista tukea koronaepidemian vaikutuk-

siin, mutta ei erityishuoltopiireille. Vaalijala on
onnistunut pitämään taloutensa positiivisena
valtakunnallisen kuntoutustoimintansa ansioista.
Sen kysyntään korona ei ole vaikuttanut.
Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus on
noussut viime vuosina merkittäväksi uhaksi palvelutoiminnan jatkuvuudelle. Asiaan on haettu ratkaisuja monesta suunnasta. Alan vetovoimaisuutta on rakennettu julkisuuden kautta ja menossa
olevassa Vave-projektissa haetaan positiivisia
tapoja osoittaa työn sisältöjä ja hyviä puolia sekä
tuoda uusia välineitä jatkuvaan osaamisen parantamiseen. Varahenkilöstöjärjestelmä on käynnistetty avopalveluissa. Työkiertoa ja työpaikan suosittelua kannustetaan. Oppisopimusjärjestelmä
pyörii täydellä teholla. Mikään toimenpide ei tuota nopeita ratkaisuja, mutta yhdessä ne turvaavat
toimintaa ja rakentavat tarvittavaa osaamista.
Syksy on ollut leuto, mutta nyt olisi jo talven
vuoro.
Turvallista loppuvuotta!
Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

VAALIJALA on Vaalijalan tiedotuslehti
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Uusi Kompassi vastaa suureen
lasten ja nuorten psykiatrisen
kuntoutuksen kysyntään
Vaalijalan tarjoamasta lasten ja nuorten
psykiatrisesta kuntoutuksesta on valtakunnallisesti iso kysyntä. Etenkin lastensuojelussa psykiatrisesta kuntoutuksesta on
iso pula. Tähän kysyntään Vaalijala pyrkii
osaltaan vastaamaan vuoden vaihteessa
avautuvalla uudella Kompassi-yksiköllä.
– Lähiaikoina on uutisoitu, ettei esimerkiksi lastensuojeluyksiköissä pystytä antamaan psykiatrista tai
moniammatillista kuntoutusta, joten kysyntää Vaalijalan Kompassin kaltaisille kuntoutusyksiköille on
paljon. Lastensuojelun piiriin voi joutua myös siksi,
että tarvitsisi psykiatrista hoitoa eikä pidempiaikaista hoitoa ja kuntoutusta ole tarjolla. Erityisen tason
kuntoutuksen paikat ovat Suomessa harvassa, sanoo
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen
johtaja Maarit Rantakurtakko.
Tilannetta helpottaa edes pieneltä osalta vuoden
lopussa käyttöön otettava uusi lasten ja perheiden
yksikkö, johon tulee 15 kuntoutuspaikkaa. Lasten ja
nuorten psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin
peruskorjatun Kompassin myötä Vaalijalan lasten ja
nuorten kuntoutus saa kuusi uutta lisäpaikkaa.
– Tarvitsemme ajanmukaiset tilat, joissa on yksilöllisyyttä, mutta myös yhteisöllisyyttä. Perheet ovat
lisäksi yhä enemmän keskiössä lasten ja nuorten
kuntoutuksessa, siksi Kompassin yhteyteen tulee
perheiden yksikkö, jossa perheet voivat tavata kodinomaisessa ympäristössä kuntoutuksessa olevia
läheisiään ja jossa voidaan pitää tarvittaessa palavereja ja kokouksia, Maarit Rantakurtakko toteaa.

Viitekehysmalli
ohjaa kuntoutusta
Julkisuudessa on esitetty arvioita, että tarvittaisiin
jopa 2 000 kuntoutuspaikkaa lisää lasten ja nuorten
psykiatriseen ja psykososiaaliseen kuntoutukseen.
Maarit Rantakurtakko muistuttaa, että Vaalijalassa
annettavaa hoidollista moniammatillista kuntoutusta ei taas lastensuojelun yksikössä pystytä
antamaan.
Uuden Kompassin kuntoutuksen taustalla on ns.
Lapsen ja nuoren psyykkinen hyvinvointi -viitekehys.
Mallia on kehitetty Vaalijalassa oppilaskodeissa yh-

Uuden Kompassin peruskorjaustyöt ovat edenneet aikataulussa.

teiskehittämisen menetelmin. Viitekehysmalli pyrkii
muodostamaan kokonaiskuvan lapsen ja nuoren
kuntoutuksesta. Kuntoutuksessa käytetään näyttöön
eli tutkittuun tietoon perustuvia elementtejä. Vaalijalassa tehdään, ja on suunnitteilla tehtävän, lisää
tutkimusta aiheesta.
– Meillä on mm. positiiviseen psykologiaan, mediakasvatukseen ja kiintymyssuhdeperusteiseen
toimintatapamalliin kouluttautunut henkilöstöä ja
he puolestaan kouluttavat edelleen muita henkilökuntaan kuuluvia suoraan yksiköissä. Tämä on osa
yhteiskehittämisen mallia, kertoo Rantakurtakko.
Lasten ja nuorten kuntoutuksessa hyödynnetään
positiivista psykologiaa ja pedgogiikkaa, jota käytetään myös Sateenkaaren koulussa. Siinä keskitytään
lapsen tai nuoren vahvuuksiin ja omiin voimavaroihin sekä näiden edistämiseen.
– Lapsen ja nuoren kuntoutuksen viitekehys sisältää näyttöön perustuvia kuntoutuksen osa-alueita.
Se on Kompassin ohella käytössä kaikissa Vaalijalan
lasten ja nuorten kuntoutusyksiköissä.
Ensimmäiset kuntoutettavat muuttavat uuteen
Kompassiin joululoman jälkeen. Varsinaisesti yksikön
toiminta käynnistyy vuoden 2021 alusta.

Kuntoutuksen ehdoilla
toteutetut tilat
Erikoista uudessa yksikössä on myös sen tilat, jotka on
ryhmitelty sakaranmuotoiseen rakennukseen. Kolmeen sakaraan sijoittuvat kuntoutettavien asuinsolut,
joissa kussakin olohuoneessa on vain yksi tai kaksi
lasta. Näin kuntoutus on hyvin yksilöllistä. Jokaisessa
sakarassa on lisäksi yhteisiä tiloja lapsille kuten ruokailu-, leikki-, rentoutus- ja oleskelutiloja, joista löytyy
pieniä majoja, jos sellaista yksityisyyttä kaipaa.
– Kompassissa henkilökunta on jokaisen lapsen
kanssa paikalla koko ajan, Maarit Rantakurtakko
mainitsee.
Tiloihin tulee myös erillinen yksikkö kuntoutuksessa olevien lasten ja nuorten perheiden käyttöön.
Pesue-yksikössä on tilat perheiden vastaanottoon
sekä asunto perhevierailuja varten. Pesueen tilat
ovat tarvittaessa myös muiden Vaalijalan lasten ja
nuorten yksiköiden käytössä.
Rakennuksen kellarikerrokseen valmistuu noin 90
neliömetrin suuruinen satumaailma, joka mahdollistaa monipuolisen vapaa-ajan toiminnan. Tiloissa on
mahdollista pitää esimerkiksi tarvittaessa kotikoulua.
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Edessä sulautuminen hyvinvointi alueisiin?
Lakiluonnos ei tunnusta erityishuoltopiirien asemaa
Lakiluonnosta
olisi rukattava

Vaalijalan, Etevan ja Kårkullan kuntayhtymät ajavat yhteistyössä muutosta tulevaan
sotelakiin. Muussa tapauksessa näitä ylimaakunnallisia erityishuoltopiirejä odottaa
sulautuminen osaksi maakuntia. Samalla
vuosikymmenien aikana kerätty erityisosaaminen häviää.
Muutosta sotelakiin on lähdetty hakemaan kampanjalla, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua palveluiden tarpeellisuudesta sekä tuoda esille asiakasnäkökulmaa. Aidosti leveämmät hartiat -kampanja
näkyy loppuvuodesta mediassa kertomuksina, joilla
avataan kuntayhtymien tuottamien palvelujen merkitystä yksilön, perheen sekä läheisten näkökulmista.
Erityishuoltopiireistä on muutamia mainintoja
14.10.2020 sotelakiluonnoksissa ja vaativien erityispalvelujen tarve Suomessa tunnistetaan.
– Siitä huolimatta lakiluonnoksissa ei ole selkeästi
linjattu, miten palvelujen saatavuus turvataan soteuudistuksen jälkeen. Ylimaakunnallisten kuntayhtymien palvelutoimintaa olla edelleen pirstomassa, sanoo Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka
Jokinen.
Vaalijalasssa kannetaan
huolta, kuinka kuntayhtymän
erityisosaamisen ja kuntoutusasiakkaiden käy tulevassa
sote-uudistuksessa.

Lakiluonnos jättää Jokisen mukaan täysin huomioimatta kuntayhtymien valtakunnalliset ja ylimaakunnalliset erityispalvelut. Nämä palvelut vastaavat
vaatimustasoltaan erikoissairaanhoitoa. Tämä moniammatillinen erityisosaaminen on lisäksi syntynyt
erityishuoltopiirien laajan asiakaspohjan ansiosta.
– Etelä-Savossa edessä voi olla suoranainen palvelujen supistuminen. Samalla osaaminen katoaa
olemattomiin. Tämän jälkeen asiakkaita joudutaan
lähettämään kuntoutukseen isoille maakunnallisille toimijoille muualle Suomeen, varoittaa Ilkka
Jokinen.

”
Aidosti leveämmät hartiat -kampanjassa on
tuotettu mm. esite, jossa sotelain vaikutuksia
esitellään.
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Etelä-Savossa edessä
voi olla suoranainen
palvelujen supistuminen. Samalla osaaminen katoaa olemattomiin.

Kuntayhtymät edellyttävät, että soten lakiluonnosta
korjataan niin, että ylimaakunnalliset erityishuoltopiirit voivat olla jatkossa julkisia palvelujen tarjoajia,
joko sote-maakuntayhtymiä tai sairaanhoitopiireihin
rinnastettavia toimijoita.
– Näin me kolme toimijaa olisimme samassa
asemassa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, joka myös toimii laajalla alueella, sanoo
Ilkka Jokinen.
Laadukkaiden ja taloudellisesti kestävien erityispalveluiden tarjoaminen edellyttää myös laajaa
asiakaspohjaa, jotta lainsäädännön sekä palveluja
tarvitsevien asiakkaiden ja kuntien tarpeet pystytään täyttämään ja tarjoamaan laadukasta palvelua.
– Vaalijalan osalta erityisesti rikokseen syyllistyneiden kehitysvammaisten kuntoutusta on kehitetty
viimeisten kymmenen vuoden ajan ja toiminta on
valtakunnallista, sanoo Ilkka Jokinen.
Nyt pelkona on, että pitkään kehitetty asiantuntijapalvelu häviää. Suurin osa maakunnista ei itse
pysty tällaisia palveluja tuottamaan. Ilkka Jokinen
kysyykin, missä tätä asiakas asiakasryhmää kuntoutetaan jatkossa?

Alueellinen
merkitys on iso
Erityispalveluissa myös palvelujen kieli on keskeisessä asemassa. Ruotsinkielisiä palveluja tarjoava
Kårkulla on huolissaan, että sotelain toteutuessa sellaisenaan asiakkaat eivät saa enää palvelua ruotsin
kielellä. Ruotsinkielisen erityisen tuen asiakaspohja
on pieni ja ruotsinkielisiä erityisosaajia on vähän,
joten palvelut ovat nyt hyvin keskitettyjä.
Erityispalveluiden tulevaisuus on lisäksi alueellinen ja elinkeinopoliittinen kysymys. Esimerkiksi
Pieksämäellä Vaalijalan palvelut ovat näkyvä osa
alueen elinkeinoelämää. Mitä tapahtuu, jos sen toiminta sulautetaan osaksi hyvinvointialuetta.
– Vaalijala on yksi koko Itä-Suomen voimavaroista.
Valtakunnalliset palvelumme tuottavat 22 miljoonaa
euroa tuloja alueelle tänäkin vuonna. Kysymys on
siis myös alueiden elinvoimasta, muistuttaa Ilkka
Jokinen.

Vammaisen ääni
kuuluviin raha-asioissa
Henkilökohtaisen budjetoinnin
mallia kehitetään Etelä-Savossa
Etelä-Savossa luodaan vammaisten ihmisten
henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapaa,
jossa avun ja tuen järjestämisen keskiössä on
vammainen henkilö itse. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa maakunnallinen tapa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämiseksi.
– Tässä ollaan aivan itsemääräämisoikeuden ytimessä pohtimassa, miten vammaisilla asiakkailla on mahdollisuus saada oma
äänensä kuuluviin omaan elämään keskeisesti
vaikuttavista asioista päätettäessä, sanoo Vaalijalan asiantuntijapalvelujen päällikkö Mari
Niinivirta.
Etelä-Savon hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista kokeiluhanketta,
jonka tavoitteena on luoda vuoden 2021 loppuun mennessä henkilökohtaiselle budjetoinnille koko maan kattavat valtakunnalliset
periaatteet ja toimintatavat. Maakunnallista
hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Vaalijala
on mukana hankkeessa osatoteuttajana.
– Vaalijalan roolina on tuoda hankkeeseen
kommunikaation sekä tuetun päätöksenteon
näkökulmia eli millä eri tavoilla vammaisen
henkilön on käytännössä mahdollista saada
mielipiteensä kuuluviin sekä tulla ymmärretyksi päätöksiä tehtäessä, Mari Niinivirta toteaa.
Tavoitteena uudistuksella on, että jatkossa
vammaisella asiakkaalla on entistä paremmat
mahdollisuudet painottaa itselle merkityksellisiä ja tärkeitä asioita palveluista päätettäessä.

Aiempi kehitystyö
pohjalla
Vaalijalaan on valittu hankkeeseen oma suunnittelija. Tehtävässä aloittaa tammikuussa
2021 Heidi Laurila. Hänen tehtävänsä on alkuvaiheessa kartoittaa, mitä materiaalia ja tietoa
on jo olemassa tuettuun päätöksentekoon
liittyen. Tämän jälkeen lähdetään kehittämään

toimintatapoja ja -malleja yhteistyössä Essoten
vetämän kokonaishankkeen kanssa.
– Henkilökohtaista budjetointia on kehitetty
Suomessa aikaisemmin monissa projekteissa.
Esimerkiksi Savon Vammaisasuntosäätiö Savas
kehitti 2014 Tuetusti päätöksentekoon -projektissaan oman tuetun päätöksenteon oppaansa.
Selkeitä ja yhtenäisiä pelisääntöjä ei kuitenkaan ole, mainitsee Mari Niinivirta.
Hänen mukaansa kommunikaation näkökulmasta on tärkeää selvittää myös, mitä muualla
maailmalla on toteutettu tuettuun päätöksentekoon liittyen.
Kehittämistä tehdään alueellisena verkostotyönä sekä koulutuksina. Yksi keskeinen tehtävä
hankkeessa on roolikarttojen kuvaaminen henkilökohtaisen budjetoinnin asiakastyön prosesseista. Vaalijalan lisäksi Essoten hankkeessa ovat
mukana mm. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Kukunori ry.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi syyskuussa avustuksia yhteensä 2,9 miljoonaa
euroa yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeiden toteutukseen. Essoten saama avustus on
535 952 euroa.

Kampanjasta lisää: aidostileveammathartiat.fi
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Sataman
kriisiyksikön
suunnittelu alkoi
Uuden Sataman kriisi- ja vastaanottoyksikön uudisrakennuksen rakentamisesta on tehty periaatepäätös ja yksikön suunnittelutyö on alkanut.
Suunnitteluryhmään kuuluu 10 jäsentä ja yksikön
arkkitehtisuunnittelusta vastaa jyväskyläläisen
arkkitehtitoimisto Arkituvan arkkitehti Wim Havinga. Arkitupa on suunnitellut mm. viime vuonna
valmistunueen Vaalijalan Kuutinharjun palvelukodin
Rautalammilla.
Kesän aikana Sataman uudisrakennuksesta on
laadittu alustavia pohjakuvia. Lopulliset suunnitelmat valmistuvat vielä loppuvuoden aikana. Yksikön
rakentamisen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2021.
Sataman kriisi- ja vastaanottoyksikköön on tulossa
pieniä, 1-2 huoneen ja yhteisen oleskelutilan soluja
omine kylpyhuoneineen.

Vammaisille töitä
uudella hankkeella
Tuetun työllistymisen työhönvalmennusta lähdetään
kehittämään Etelä- ja Pohjois-Savossa uudella hankkeella. Tavoitteena on auttaa vammaisia henkilöitä
työhönvalmennuksen tukemana työn etsimisessä ja
työllistymisessä sekä tarvittaessa työhön paluussa.
Homma haltuun – Toiveista työhön -hankkeessa
on aluksi mukana neljä pilottikuntaa; Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli ja Juva. Hankkeessa otetaan käyttöön KVANKin laatukriteereihin perustuva tuetun
työllistymisen työhönvalmennus.
– Lähtökohtana on työn etsiminen avoimilta työmarkkinoilta. Vammaisia henkilöitä on tavoitteena
työllistää julkiselle sektorille sekä tukea yksityiselle
sektorille työllistymisessä, kertoo Vaalijalan palvelupäällikkö Jenni Rytkönen.
Kumppaneina Vaalijalalla hankkeessa ovat Etelä- ja
Pohjois-Savon työllisyyspalvelut ja ohjaamot, Kela,
TE-palvelut, Essote, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Mielenterveyden keskusliitto ja Vatessäätiö.
– Hankkeen aikana kehitämme myös työhön sijoittumista edistävien toimien käytön lisäämistä sosiaalihuollossa yhdessä hankekumppaneiden kanssa,
Jenni Rytkönen sanoo.
Homma haltuun -hankkeeseen tullaan palkkaamaan hankekoordinaattori sekä pilottipaikkakunnille kolme projektityöntekijää vuosiksi 2021-2022.
Hankkeen kokonaisarvo on 475 000 euroa, josta
Vaalijalan omarahoitusosuus on 20 prosenttia.
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Juha Saikkonen
esittelee toteuttamaansa digitaalista
infotaulua.

Opinnäytetyöstä kehittämishanke

Päivätaulukaapit
muuttuvat pian
digitaalisiksi
infonäytöiksi

Näin Juha Saikkosen mukaan havainnollistetaan asiakkaalle se, mitä missäkin ajankohdassa
tapahtuu, vaikka hän ei kellon aikoja tai viisareita
ymmärtäisikään.
– Kehitysvammaisille ja etenkin autisteille, taulun
pitää olla yksinkertainen ja selkeä. Toinen tärkeä
edellytys on selkokielisyys, Juha Saikkonen mainitsee.
Digitaalinen taulu näyttää kellon lisäksi päivän
eri toiminnot sekä yksikön yhteiset aktiviteetit. Tätä
yhteisen toiminnan ominaisuutta Juha Saikkosen
mukaan erityisesti toivottiin uuteen tauluun.

Vuosikymmeniä Vaalijalan yksiköissä käytössä olleet tarrakuvalliset päivätaulukaapit jäävät ehkä jo lähivuosina pois käytöstä. Tilalle on tulossa digitaalinen informaatiotaulu, jota aiemmin lähiavustajana Vaalijalassa työskennellyt
Juha Saikkonen kehittää osana sairaanhoitajaopintojensa opinnäytetyötään.
– Idea sähköisestä informaatiotaulusta syntyi yövuorossa aikuisten psykososiaalisella ja psykiatrisella
kuntoutusosastolla Sillassa. Tarrapohjaisiin tauluihin
piti hakea yövuorossa kuvat toimistosta ja avata
pleksiovi, jotta pääsi päivittämään työntekijöiden
kuvat sekä päiväohjelman seuraavaksi päiväksi, kertoo Juha Saikkonen.
Kun hän lähiavustajan työn ohessa oli suorittanut
myös tietojenkäsittelytradenomin opintoja ja koodaaminen oli tullut tutuksi sitä kautta, alkoi ajatus
digitaalisen informaatiotaulun toteutuksesta itää
mielessä.

– Aloin miettiä, miten tarrapohjaisen informaatiotaulun sisältöä voisi viedä digimuotoon ja mitä
olisi realistista toteuttaa digitaalisena, Saikkonen
sanoo.
Informaatiotaulun suunnittelua viedään eteenpäin
Vaalijalassa Marian palvelukodille tehtävänä kehitystyönä. Ominaisuuksia ideoitiin yhdessä Marian
henkilökunnan kanssa. Samalla selvitettiin, mitä
ominaisuuksia taulussa pitäisi olla, jotta tiedonkulku
paranisi.
Samalla syntyy opinnäytetyö Xamkille yhdessä toisen opiskelijan, Jesse Kälviäisen kanssa.

Pilotti tulossa
Marian palvelukotiin

Havainnollisuutta lisää
– Teimme kyselyn, johon vastasivat Marian henkilökunta, asukkaat ja asukkaiden omaiset. Sillä
varmistettiin, että perinteisen tarrataulun hyvät
ominaisuudet säilyvät myös digitaalisessa versiossa,
Juha Saikkonen toteaa.
Tarrataulussa näkyy esimerkiksi kaikkien päivän
aikana työvuoroissa olevien työntekijöiden kuvat.

Osaa asukkaista hämääkin se, että vaikka taulussa
on tutun ohjaajan kuva, hän ei saata olla paikalla,
vaan on tulossa vaikkapa iltavuoroon.
– Tästä ideoimme digitaaliseen tauluun ominaisuuden, joka näyttää vain talossa juuri sillä hetkellä työssä
olevien ohjaajien kuvat. Digiversioon tulee myös kello,
jossa näkyy kellonaikojen kohdalla selkokielisellä kuvalla kullakin hetkellä tehtävät toiminnot.

Digitaalinen informaatiotaulu toimii tavallisessa
taulu-tv:ssä, johon yhdistetään minitietokone. Tällä
hetkellä tehdään järjestelmän sisällön koodaus. Kun
koodi valmistuu, päästään informaatiotaulua testaamaan käytännössä.
– Pilotointi tehdään Mariassa, koska olin siellä
töissä lopputyön aloituksen aikaan, sanoo Juha
Saikkonen.
Juha Saikkonen kertoo, että tavoitteena on saada
opinnäytetyö valmiiksi tämän vuoden loppuun
mennessä.
Mikäli digitaalinen informaatiotaulu todetaan
pilottivaiheessa toimivaksi, tullaan se ottamaan
käyttöön myös Vaalijalan muissa yksiköissä. Hyvää
digitaalisessa taulussa on sekin, että sisältöä voidaan
räätälöidä kunkin yksikön tarpeiden mukaan.

Työpaikan arvoja toteuttava opinnäytetyö

Infotaulun ideointia tehtiin Marian asukkaiden ja ohjaajien kanssa Mindstorming-menetelmän
avulla. Näin syntyi ominaisuuksia, joita sisällytettiin asukkaille, ohjaajille sekä omaisille toteutettuun kyselyyn.

Juha Saikkosen ja Jesse Kälviäisen opinnäytetyötä on ollut ohjaamassa
Vaalijalan palvelupäällikkö Jenni Rytkönen. Hän näkee, että viestinnän ja
kommunikaation parantamiseen tähtäävä innovaatio toteuttaa hyvin myös
Vaalijalan arvoja.
– Ajattelen, että meidän täytyy kehittyä arvojemme mukaan ajan hengessä ja löytää aina uusia, vaihtoehtoisia tapoja vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen, Rytkönen sanoo.
Hänestä digitalisaatio on merkittävä keino löytää erilaisia ratkaisuja, joilla
voidaan tukea myös asiakkaiden osallisuutta.
– Työ on merkittävä Vaalijalan näkökulmasta siksikin, että aihe on noussut
arjen käytännön tarpeista ja edennyt kehittämistyöksi. Digitaalinen informaatiotaulu on myös tiedonvälitystä, jossa asiakkaat tulevat huomioiduiksi,

Jenni Rytkönen toteaa.
Varsinainen opinnäytetyön ohjaus on sujunut hänen mukaansa mutkattomasti. Rytkösellä itsellään on taustalla jo pitkä kokemus ohjauksesta sekä
opetuksesta.
– Peilaan ohjausta myös aina omiin kokemuksiini opiskelusta. Ohjaus on
sujunut mutkattomasti ja se on ollut saumatonta yhteistyötä hän sanoo.
Oppilaitosten resurssit lopputöiden ohjaukseen ovat kaventuneet, joten
Vaalijalassa on tarjottu ohjausta myös varsinaisen kirjallisen työn toteutuksessa.
– Tämä työ on laadullinen ja osoitus käytännön kehittämisestä, jossa mukana ovat asiakkaat keskiössä. Tällaiset työt ovat erityisesti sydäntä lämmittäviä. Työllä on tarkoitus ja merkitys, tiivistää Jenni Rytkönen.
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Työ- ja päivätoiminnan
laatukriteerien arviointiin
työväline kehitteillä
Varkauden tekemisen yksiköt mukana pilotissa
Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan palvelujen laatukriteerien toteutumisen itsearviointia varten kehitetään parhaillaan työvälinettä. Tavoitteena on luoda yksinkertainen, helposti
käytettävä ja sähköisesti toimiva työväline työ- ja päivätoiminnan palveluja tuottavien toimijoiden
käyttöön.
Kehittämistyö käynnistyi viime vuoden lokakuussa Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
KVANKin asettamissa työryhmissä. Työvälineen avulla palvelujen tuottajat voivat yhdessä asiakkaiden
kanssa arvioida, kuinka hyvin KVANKin Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan valtakunnalliset laatukriteerit käytetyissä palveluissa toteutuvat.
– Olemme työryhmissä laatineet varsinaisen arviointityövälineen eli jokaista kymmentä KVANKin
laatukriteeriä arvioidaan siinä asteikolla viidestä nollaan. Laatukriteerit on lisäksi käännetty työvälinettä varten väittämien muotoon, kertoo kehittämistyössä mukana oleva Vaalijalan palvelupäällikkö
Jenni Rytkönen.

Kati Koivisto käy
mielellään polkemassa kuntopyörää palvelukodin
yhteisissä tiloissa.

Pääskylahden
asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita. Päivi Eronen
puuhaa mielellään
omassa keittiössä.

Testausta pilotissa Varkaudessa
Uudenlaisen työvälineen toimivuutta arjen työssä on lähdetty testaamaan piloteissa. Yhtenä pilottikohteena on Vaalijalan Varkauden tekemisen yksiköt. Siellä arviointilomakkeen testaus on juuri
alkanut Keski-Savon Savoset monipalvelukeskuksessa. Hieman myöhemmin arviointi tehdään myös
Varkauden päivätoiminnan osalta.
– Kehittämispäivässä lähdimme testaamaan arviointilomakkeen toimivuutta eli arvioimme jo
omaa toimintaamme sen pohjalta. Muutamia osioita kävimme läpi ja jatkossa meidän työvalmentajat käyvät läpi ja arvioivat näiden osioiden toimivuutta, kertoo palvelukeskuksen johtaja Anna
Itäpelto.
Hänen mukaansa alustavat kokemukset arviointityövälineestä ovat positiivisia. Kysymykset herättivät Varkaudessakin ajatuksia oman toiminnan syventämisestä ja kehittämisestä edelleen laatukriteerien suuntaan.
– Lomake auttaa käymään laatukriteereitä läpi järjestelmällisesti kohta kohdalta. Arviointia tehdessä heräsimme myös pohtimaan, että toteutuuko jokin tietty kriteeri aivan varmasti omassa toiminnassa, Anna Itäpelto sanoo.
Ensimmäisellä arviointikerralla Varkaudessa tehtiin myös joitakin huomioita itse arviointilomakkeeseen liittyen. Lisää tarkkuutta toivotaan mm. termistöön sekä kysymysten yksiselitteisyyteen liittyen.

Avuksi myös johtamisessa
Ensimmäisten pilottien tuloksia tullaan käymään läpi mahdollisesti KVANKin seuraavassa valtakunnallisessa kokouksessa.
– Saadun palautteen pohjalta työstämme työryhmissä työvälinettä tarpeen mukaan lisää. Tavoitteena kuitenkin on, että työväline olisi käytössä jo ensi vuoden puolella laajemmin, sanoo Jenni
Rytkönen.
Hän toivoo myös, että arviointivälinettä käytettäisiin jatkossa myös palvelujen kehittämisen välineenä.
– Sen avulla voidaan tehdä myös valtakunnallista vertailua ja näin saadaan tietoa myös johtamisen
välineeksi, Jenni Rytkönen pohtii.
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Pääskylahden palvelukoti avasi ovensa
Korvaavien tilojen etsintä Laavunrinteen
palvelukodille Savonlinnassa päättyi viimein tänä syksynä. Uudet tilat löytyivät
aiemmin vanhusten palvelukotikäytössä
olleesta kiinteistöstä Haka-alueelta Savonlinnan itäpuolelta.
Palvelukodille sopivia tiloja etsittiin peräti puolitoista vuotta. Tarjonnan puutteesta ei palvelukodin
johtaja Tiina Hartikaisen mukaan ollut kyse, vaan
pikemminkin haasteita oli löytää palvelukodin tarpeisiin sopivaa tilaa.
Uudet tilat löytyivät viimein aiemmin vanhusten
palvelukotina toimineesta kiinteistöstä. Vaalijalan
käyttöön on rakennuksesta vuokrattu yhden rappukäytävän asunnot. Asunnot ja yhteistilat on vähän
aikaa sitten peruskorjattu palvelukotikäyttöön. Ennen muuttoa tiloihin oli asennettava vain sprinklerit.
Syyskuun alussa uuteen Pääskylahden palvelukodiksi nimettyyn yksikköön muutti 13 asukasta
Laavurinteeltä.

– Kaikkiaan asukaspaikkoja on 20. Yhtä lukuun ottamatta kaikki paikat ovat jo täynnä, joten nopeasti
paikat ovat täyttyneet, kertoo Tiina Hartikainen.

Yhteistiloja joka
kerroksessa
Pääskylahdessa asutaan kuin kerrostalossa konsanaan. Asuntojen lisäksi jokaisessa kerroksessa on
yhteistila. Yhdessä kerroksessa yhteisessä tilassa ruokailutila, toisessa yhteinen olohuone, jossa voidaan
katsoa televisiota ja laulaa karaokea. Yksi tiloista on
puolestaan yhdistetty askartelu- ja kuntoilutila. Yh-

”

Meillä kaikki asukkaat hyötyvät yhteisöllisyydestä sekä
tuesta.

teinen saunaosasto löytyy talon alakerrasta.
– Meillä kaikki asukkaat hyötyvät yhteisöllisyydestä sekä tuesta. Kaikilla on kuitenkin hyvä toimintakyky ja monet käyvät kodin ulkopuolella työssä tai
päivätoiminnassa, kertoo vastaava ohjaaja Birgitta
Malkki.
Päivi Eronen asuu tilavassa kaksiossa ja kertoo
viihtyneen uudessa kodissaan hyvin.
– Tykkään asua tässä. Teen omassa keittiössä ruokaa ja käyn myös itse kaupassa, Päivi Eronen kertoo.
Hän käy arkipäivisin töissä lähistöllä sijaitsevan
ammattipisto SAMIedun keittiössä, joten uudesta
kodista myös työmatka on aikaisempaa lyhyempi.

Kerrostalossa
ensimmäistä kertaa
– Minusta uusi palvelukoti on entistä parempi, sanoo puolestaan Kati Koivisto.
Hän kertoo asuvansa nyt ensimmäistä kertaa ker-

Nelli Immonen muutti Pääskylahden asuntoon yhdessä neljän kuukauden ikäisen
Max-koiransa kanssa. Immonen on ensimmäinen koiran omistava Vaalijalan palvelukodin asukas.

rostalossa ja sanoo viihtyvänsä hyvin. Pihapiiristä
löytyy lisäksi grillikatos ja lähistöltä sopivia polkuja
kävelyretkiä varten.
– Ainostaan se on huonoa, että näin korona-aikaan en voi käydä töissä, koska kuulun riskiryhmään.
Mutta nyt on ollut taas aikaa tutustua lähiympäristöön, Koivisto sanoo.
Entiseen verrattuna Pääskylahdessa hyvää on sekin, ettei enää tarvitse kulkea ulkokautta asunnoista
yhteisiin tiloihin eri rakennusten välillä, kuten Laavurinteellä. Kaikki on nyt kätevästi yhden rappukäytävän varressa neljässä kerroksessa.
– Muuttovaiheessa asukkaat saivat itse valita missä kerroksessa ja asunnossa haluavat asua. Jokaisen
toiveet pystyttiin ottamaan yllättävän hyvin huomioon, Birgitta Malkki sanoo.
9

Toimialakohtainen osaaminen
Hankittu tutkinnon kautta esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, rakennus- ja talotekniikka, ruokapalvelut.

Perehdytyksen kautta hankittu osaaminen
Yleinen perehdytys, yksikkökohtainen perehdytys (esim. Lifecare, VISO, Navisec, Flex, HR, turvallisuus,
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen ohjaus ja kuntoutus.

ASIAKKAAN
TARPEET

Vaalijalan PERUSOSAAMINEN

Vaalijalan osaamisalueet
koostuvat toimialakohtaisesta
osaamisesta, joka tulee mm.
työntekijän perustutkinnon
kautta. Tämän lisäksi osaamista tulee perehdytyksen kautta
sekä Vaalijalan perusosaamisesta. Vasta näiden lisäksi tulee
yksiköissä vaadittava erityisosaaminen.

Osaaminen, jota jokaisella lähellä asiakaspintaa työskentelevällä tulisi olla. On johdon määrittelemä osaamisstrategiassa.
• Alkusammutus
• Ansiapu
• Elintarvikehygienia (hygieniapassi)

• Ergonomia
• AVEKKI

• IMO
• Lääkehoito

Yksikön ERITYISOSAAMINEN
TOIMIALALTA
TULEVAT
TULEVAISUUDEN
TARPEET

Asiakas- ja palvelutarpeen pohjalta määritelty osaaminen (sektorijohto, esimies ja asiantuntijat/moniammatillinen tiimi).
Yksikössä tarkastellaan osaamista 2 vuoden välein osaamiskartoituksena JA/TAI
kehityskeskustelujen kautta.
Osaamisen tarkastelu organisaation strategian päivityksen yhteydessä 4 vuoden välein.

Osaamiskartoituksen kehittäminen etenee

Yksikkökohtainen kysely nosti
esille yhteisiä osaamistarpeita
Vaalijalan osaamisen kehittämisen uudenlaisen toimintamallin rakentaminen eteni keväällä yksiköissä toteutettuihin kyselyihin. Niissä esille nousi neljä kaikille yksiköille keskeistä osaamistarvetta. Seuraavaksi Vaalijalassa
lähdetään kehittämään yksiköiden työntekijöille omaa osaamiskartoitusta.
Yksiköille tehdyissä kyselyissä oli mukana 52 Vaalijalan avopalvelujen sekä Nenonpellon osaamis- ja
tukikeskuksen yksikköä. Kyselyyn vastasi jokaisessa
yksikössä esimies ja henkilöstö yhdessä. Tavoitteena
on yksikkökohtaisten osaamiskartoitusten pohjalta
rakentaa toimintamalli. Siinä jokaisen työntekijän
osaamista tarkastellaan ja peilataan yksikössä tarvittavaan osaamiseen sekä koko organisaation osaamisen tulevaisuuden tarpeisiin.
Yksikkökohtaista kyselyä pohjustettiin esimiehille
järjestetyllä perehdytyksellä. Tämän jälkeen esimiehet paneutuivat kyselyyn ensin itse rauhassa ja
vastauksia pohtien, jonka jälkeen kysely käytiin läpi
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henkilöstön kanssa keskustellen.
– Esimiesten antaman palautteen mukaan keskustelut henkilöstön kanssa olivat hedelmällisiä ja
henkilöstö koki, että heitä kuullaan ja he pääsevät
näin osallistumaan osaamisen kehittämiseen, kertoo
palvelupäällikkö Jenni Rytkönen.
Hän tekee samalla sosiaali- ja terveysjohtamisen
väitöstutkimusta Vaalijalan osaamiskartoituksen
kehittämisestä Itä-Suonen yliopiston Sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitoksella Welfare, Health and
Management -tohtoriohjelmassa.
– Oli hienoa kuulla yksiköiden nostavan esille
kyselyn tarpeellisuuden. Kyselyä kuvattiin myös

”

Esimiesten antaman
palautteen mukaan
keskustelut henkilöstön kanssa olivat hedelmällisiä ja
henkilöstö koki, että
heitä kuullaan ja he
pääsevät näin osallistumaan osaamisen
kehittämiseen

esimiehille tekemässäni haastattelussa yhdeksi
johtamisen välineeksi. Esimiesten mielestä kysely
teki myös osaamisen tarpeita yksiköissä näkyväksi,
Rytkönen toteaa.

Neljä osaamistarvetta
nousi esille
Yksiköissä toteutetun kyselyn pohjalta keskeisimpiä osaamisen kehittämistarpeita ovat asiakkaiden
osallisuuden tukeminen, asiakkaan vahvuuksiin
perustuvan toimintamallin käyttö, riittävä perustieto
neuropsykiatrisista häiriöistä ja kehitysvammaisuudesta sekä positiivinen ja ratkaisukeskeinen työote.
– Nämä neljä nousivat keskeisimpinä osaamistarpeina esille niin avopalveluiden kuin osaamis- ja
tukikeskuksen yksiköissä. Jatkossa sektorijohtajien
kanssa käydään kyselyn tuloksia läpi. Sektorijohtajat
myös linjaavat, mitä osaamisalueita yksiköissä lähdetään jatkossa kehittämään, sanoo Jenni Rytkönen.

Henkilöstön osaamiskartoitukset keväällä
Osaamisen kartoitusta ja kehitystyötä on Vaalijalassa
tehnyt pieni ydinryhmä, johon Jenni Rytkösen lisäksi kuuluu tällä hetkellä palvelupäällikkö Johanna
Salkosalo, Maarit Luojus VAVE-hankkeesta sekä Vaalijalan henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara. Lisäksi
apuna on laajennettu työryhmä, jossa on mukana
henkilöstöä eri yksiköistä.
Seuraavana vaiheena lähdetään luomaan varsinaista henkilöstön osaamiskartoitusta. Siinä jokaisen
yksikön työntekijälle tehdään oma henkilökohtainen
osaamiskartoitus. Tämän yksittäisten työntekijöiden
kartoituksen teemat saadaan yksikkökohtaisen osaamisen määrittämisen kyselystä ja sen tuloksista.
Parhaillaan Vaalijalassa uusitaan HR-ohjelmistoa ja
sen yhteyteen on tulossa erillinen työväline osaamiskartoituksen toteutukseen. Tavoitteena on, että henkilöstön yksilölliset osaamiskartoitukset saataisiin
tehtyä kevään 2021 aikana.

VAALIJALAN NENONPELLON
YKSIKÖIDEN KUULUMISIA
Näin jossain kuvan, jossa lehmä lenteli taivaalla. Alla oli kuvateksti: ”Mitä ihmettä??? Ai niin,
tämähän on vuosi 2020!” Näin kummallinen
vuosi meillä on ollut.
Korona-pandemian odotettu ja pelätty uusi
aalto tuli syksyllä ja näyttää siltä, että vielä
emme taudista eroon pääse. Keväällä opimme
paljon ja nyt elämme tätä toisaalta jo ”uutta
normaalia”, vältämme kokoontumisia, toimimme etänä ja olemme oppineet jouhevasti
käyttämään uusia neuvotteluvälineitä kuten
Teamsia.
Asiakastyössä käytämme maskeja ja olemme
oppineet hengittämään niiden kanssa. Samoin
silloin, kun kokoonnumme ”livenä” jostain syystä, käytetään maskeja. Siihenkin tottuu, että
näkee toisesta vain silmät.

Nenonpellon
yksiköissä tapahtuu
Lasten ja nuorten 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
sujunut hyvin ja uusi yksikkö korvaa nykyisen
Kompassin eli Kompassi muuttaa vuoden 2020
lopussa nykyaikaisiin tiloihin lähelle uutta koulurakennusta.
Tiloihin tulee 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.
Uuden Kompassin kellarikerrokseen tulee
noin 90 neliömetrin suuruinen satumaailma,
joka mahdollistaa lasten monipuolisen vapaaajan toiminnan sekä tiloissa on mahdollista
pitää kotikouluakin silloin, kun sitä tarvitaan.
Aikuisten kuntoutuskysyntä on kasvanut varsinkin Uudenmaan osalta ja aikuisten kriisikuntoutukseen on tulossa uusia asiakkaita. 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. Suunnittelun tueksi on perustettu
10-jäseninen suunnitteluryhmä tilojen osalta.
Ryhmään kuuluu johtoa, nykyisen Sataman
henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Kun pohjapiirrostyö on saatu valmiiksi, aloittavat prosessisuunnittelun työryhmät valmistelemaan
kriisityön viitekehysmallia.
Nenonpellon vaativan erityisen tuen kuntoutus tarvitsee osaavia tekijöitä. Näin rekrytoimme edelleen henkilöstöä Nenonpellon
yksiköihin. Mikäli olet alan ammattilainen, ota
yhteyttä, jutellaan enemmän asiasta. Seuraa ilmoituksiamme www.vaalijala.fi sekä facebook.
com/vaalijala.
Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja
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Vertaistuellinen
ryhmä vieraili Hiidenniemen Farmilla
Kangasniemen
Kutemajärvellä.
Arto ja Jyri tekivät
lähempää tuttavuutta tilan hevosen kanssa.

Näppärästi taitavissa
käsissä makrame-työn
solmut syntyvät juuri
oikeaan paikaan ja oikeanlaisina.

Makrame-töiden tekoa Heidi Niemi-Kaija
on opiskellut itsekseen
Youtube-videoita katselemalla.

Suuntana omat unelmat

Suunta yhdessä -hanke tukee kohti työelämää tai koulutusta
Kangasniemeläisen Heidi Niemi-Kaijan
tavoitteena on aloittaa artesaaniopinnot
lähiaikoina, kunhan tarvittavat viralliset
päätökset on tehty. Ilman Vaalijalan hallinnoimaa Suunta yhdessä -hanketta pitkäaikainen opintohaave ei kuitenkaan olisi
edennyt näin pitkälle.
– Ilman projektia en olisi osannut lähteä itse hakeutumaan opintoihin. Nyt olen saanut viimein oman
ääneni kuuluviin sekä tavannut juuri oikeita ihmisiä,
Heidi Niemi-Kaija iloitsee.
Hän on ollut mukana Suunta yhdessä -hank12

keen yksilövalmennuksessa kesäkuusta lähtien
ja tavannut joka toinen viikko Kangasniemellä
hankeen projektityöntekijää Raita Eklundia.
Aluksi tehtiin yhdessä suunnitelma kohti opintoja;
mitä pieniä tavoitteita siihen liittyy ja mikä on iso
tavoite.
Heidillä tuo tavoite on päästä opiskelemaan artesaaniksi. Se on ollut haave jo pitkään, nuoresta
lähtien.
– Raidasta on ollut tosi iso apu artesaanin opintojen vaatimusten selvittämisessä. Sekin on selvitetty
yhdessä, että voin opiskelun ohessa olla myös kuntouttavassa työtoiminnassa, kertoo Heidi NiemiKaija.

Tahtoa ja halua
mennä eteen päin
Tähän mennessä hän on ollut jo yhteydessä EteläSavon ammattiopiston Esedun opettajiin Mikkelissä,
jossa artesaanikoulutusta järjestetään. Koska Kangasniemeltä on matkaa Mikkeliin, myös etäopiskelun mahdollisuus on Heidi Niemi-Kaijalle tärkeää.
– Voin onneksi opiskella etänä todella paljon. Sekin on ollut positiivista, että uudenlaisia opiskelumenetelmiä on tullut viime aikoina paljon käyttöön.
Opiskelu tuo omat haasteensa, koska minun on
vaikea keskittyä ja tarvitsen rauhalliset olosuhteet
opiskeluun, Heidi Niemi-Kaija kertoo.

Raita Eklundin mukaan Heidi tiedostaakin hyvin
omat haasteensa ja vahvuutensa opiskelun suhteen.
Yksi vahvuuksista on tekemällä oppiminen. Hän on
opiskellut mm. makramen tekoa Youtube-videoilta
ja etsinyt erilaisia malleja Pinterestistä.
– Tärkeintä on ollut oma tahto ja halu mennä
eteenpäin. Heidin kanssa on ollut mukavaa selvittää
yhdessä asioita. Hän on ollut myös itse todella aktiivinen monessa asiassa, kehuu Raita Eklund.

Unelmana
artesaanin työ
Artesaanin opinnot Esedulla kestävät noin 2-3
vuotta. Opintojen kokonaiskestoa on vielä vaikea
arvioida ja siihen vaikuttaa aiempi osaaminen ja
oma aktiivisuus tehdä opintoja eteenpäin. Opintojen
jälkeisestäkin tulevaisuudesta Raita ja Heidi ovat jo
puhuneet.
– Pienyrittäjyys tai sivutoiminen yrittäjyys voisivat
olla tulevaisuuden mahdollisuuksia tehdä käsityöläisenä töitä. Käsityöläisyys on myös tulevaisuutta, sillä nyt halutaan yksilöllisyyttä. Yhä harvempi
osaa myöskään enää tehdä käsillä itse asioita, Heidi
Niemi-Kaija pohtii.

Neuvoja ja tukea
yksilöllisesti
Hankkeen projektityöntekijä Raita Eklund ja hankeen projektikoordinaattori Antti Ojasalmi käyvät
Kangasniemen kunnan työpajoilla sekä Kangasniemen työttömät ry.n pajoilla joka toinen viikko.
Yksilövalmennuksen tapaamisissa annetaan neuvoja
ja tukea työelämävalmiuksien ja työelämätaitojen
kartuttamiseen, tuetaan sopivan työ- tai koulutuspaikan kartoittamista sekä ohjataan tarvittaessa
arjenhallintaan liittyvissä asioissa.

– Itsensä, oman osaamisen ja arvojen sekä elämän
pohtiminen ylipäätänsä on usein ohjauksen keskusteluissa aiheena. Sitä kautta lähtee aukeamaan ja
selkeytyvät työelämän ja koulutuspolkujenkin suunnittelu, Eklund toteaa.
– Koko hankkeen aikana on nyt tehty kaikkiaan
70 yksilöllistä suunnitelmaa asiakkaille. Osalla on
ollut hyvinkin selvät tavoitteet, osan kanssa on taas
kartoitettu tavoitteita enemmän yhdessä, kertoo
puolestaan Antti Ojasalmi.
-- Yksilövalmennus on vastannut täysin omia
tarpeitani. Täytyy antaa täysi kymppi hankkeelle ja
kymppi plus, jos vielä saan koulutuspaikan järjestymään, sanoo Heidi Niemi-Kaija.

”

Täytyy antaa täysi
kymppi hankkeelle ja
kymppi plus, jos vielä
saan koulutuspaikan
järjestymään.

Tiimityöstä
ytyä edetä
Yksilövalmennuksen lisäksi on järjestetty hankkeen
puitteissa vertaistuellista ryhmätoimintaa yhteistyössä Kangasniemen kunnan kanssa. Ryhmiä on
ollut kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä.
– Ryhmissä on tutustuttu yhdessä asioihin, käyty
keskusteluja ja saatu uusia eväitä. Kaikki toiminta
on ollut tavoitteellista ja ryhmä on ollut hyvä ponnahduslauta jokaiselle jatkaa eteenpäin, tiivistää
ryhmätoimintaa ohjaava Kangasniemen työllisyyskoordinaattori Tiia Korhonen.

Jokaisessa tapaamisessa on ollut jokin kantava
teema. On puhuttu hyvinvoinnista ja liikunnasta, on
tehty positiivinen CV, tehty elämäntapatavoitteita
itselle sekä harjoiteltu oman osaamisen pitchausta. Ryhmäläiset ovat tehneet myös retkiä luontoon,
tutustuneet työpajatoimintaan sekä paikallisen seurakunnan toimintaan.
– Ryhmässä on ollut mukavaa käydä. Jos on neljän seinän sisällä 24/7 ahdistuu helposti. Täällä on
tavannut ihmisiä, joiden kanssa on voinut vaihtaa
ajatuksia ja touhuta yhdessä. Ihan jees toimintaa,
kiittelee Jyri.

Asiantuntemusta
avuksi
Kangasniemellä on ollut vastaavaa ryhmätoimintaa aiemmin kunnan järjestämänä. Suunta yhdessä
-hanke löytyi mukaan yhteistyökumppaniksi EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
sosiaalityön kautta.
– Hanke on tuonut lisähartioita toimintaan. Raita
ja Antti ovat tuoneet omaa asiantuntemustaan, eikä
itse ole tarvinnut kehittää pyörää uudelleen, kiittelee Tiia Korhonen.
Kangasnimen lisäksi vertaistuellista ryhmätoimintaa on käynnissä Juvalla ja Puumalassa.
Suunta yhdessä – Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia -ESR-kehittämishankeessa rakennetaan maakunnallista palvelua, jonka tavoitteena on tukea haastavassa työmarkkinatilanteessa
olevien henkilöiden työllistymistä. Samalla hanke
tukee henkilön osallisuutta ja toimintakykyä sekä
ehkäisee syrjäytymistä. Hanke kestää vuoden
2021 loppuun saakka. Vaalijalan kumppaneina
hankkeessa ovat Etelä-Savon TE-palvelut ja Essoten sosiaalityö.
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Sateenkaaren koulun
uudet opetustilat käyttöön
Vaalijalan Sateenkaaren koulun uudessa
lisäosassa aloitti koulunkäynnin elokuussa
kaksi opetusryhmää. Vaikeimmin kehitysvammaisten ryhmässä on kuusi oppilasta
ja autismin kirjon ryhmässä kahdeksan
oppilasta.
– Uusissa tiloissa on panostettu esteettömyyteen
sekä tilojen monikäyttöisyyteen. Molemmissa ryhmissä oppilaat oppivat paljon pelkästä kosketuksesta, jolloin aistipuolen kuntoutus korostuu. Opetusta
edesauttavat mm. korkeussäädettävät älytaulut ja
työpöydät, leveät käytävät, automaattiovet sekä tilavat pesutilat, kertoo rehtori Satu Varpainen.
Myös sujuvaan kommunikaatioon on kiinnitetty
uusissa opetustiloissa erityistä huomiota. Luokista
löytyy katseohjautuvia tietokoneita sekä paljon muita teknisiä apuvälineitä.
– Autismin kirjon oppilaille suunniteluissa opetustiloissa on huomioitu opetuksen eriyttäminen eli
luokkatilaa voidaan jakaa tarpeen mukaan pienemmiksi tiloiksi, Satu Varpainen sanoo.
Aistikuntoutuksen käyttöön on koululle tulossa lähiaikoina oma fysioakustinen tuoli. Sitä tullaan käyttämään erityisesti vaikeasti spastisten ja autisminkirjon oppilaiden kuntoutukseen koulupäivän aikana.
Omien opetustilojen lisäksi uudessa lisäosassa
opiskelevien oppilaiden käytössä ovat Sateenkaaren
koulun muut yhteiset opetustilat, kuten musiikkiluokka ja opetuskeittiö.

Sateenkaaren koulun oppilas Reima viihtyy
uusissa opetustiloissa, joissa on huomioitu
aistien kautta tapahtuva oppiminen. Apuna
opinnoissa on Reiman pitkäaikainen avustaja
Mari Paananen.
Opiskelua katseohjautuvan tietokoneen avulla.
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– Huoltajilta olemme jo saaneet paljon positiivista palautetta uusista opetustiloista, toteaa Satu
Varpainen.

Korona-ajan opetukselle
kiitosta vanhemmilta
Hyvää palautetta Sateenkaaren koulu on saanut
oppilaiden vanhemmilta myös korona-ajan opetusjärjestelyistä.
– Otimme syksyllä heti koulujen alkaessa käyttöön
maskit ja visiirit. Tämän lukuvuoden opetus toteutetaan
meillä lähiopetuksena. Koska Sateenkaaren koulun
oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita, emme voi siirtyä
etäopetukseen opetuksen järjestäjän ilmoituksella,
vaan siihen vaaditaan koulun asettaminen karanteeniin viranomaisilmoituksella, sanoo Satu Varpainen.
Hän kiittelee myös vanhempia siitä, ettei lapsia
ole päästetty kouluun pienemmissäkään flunssan
oireissa.

Koulun teemana
hyvinvointi
Sateenkaaren koulun kantavana teemana on tänä
lukuvuonna hyvinvointi. Teema näkyy koulussa monin tavoin, mm. erilaisina teemapäivinä, kuten Minä
ja turvallisuus, Minä ja media sekä Minä ja terveys.
– Koulun opetussuunnitelma uusittiin tänä keväänä. Samassa yhteydessä rakennettiin uusi valinnaisaineiden valikko, johon tuli yhdeksän kokonaisuutta, joista oppilaat voivat valita. Ne kaikki tukevat
oppilaiden hyvinvointia ja itsenäistymistaitoja, Satu
Varpainen toteaa.
Tänä vuonna koulussa pilotoidaan Mindfulnessia
2-3 oppilasryhmässä. Sen on todettu jo aiemmin
parantavan oppilaiden keskittymistä. Pilotissa
tarkastellaankin Mindfulnessista saatavaa hyötyä
oppilaiden tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn
kehittymisessä sekä kyvyssä rauhoittua arjessa. Toteutuksesta vastaa alan koulutuksen käynyt koulun
opettaja.
– Opetuksen tehtävänä Sateenkaaren koulussa
on luoda onnistumisen elämyksiä oppilaille. Näin
nuoren elämänhallinta lisääntyy ja itsetunto sekä
oppilaan valmiudet selvitä eri elämäntilanteissa
vahvistuvat, sanoo Satu Varpainen.
Tämän positiivisen, vahvuuspohjaisen opetuksen
toteuttamiseksi Sateenkaaren koulussa on otettu
käyttöön Positiven positiivinen CV. Sen ajatus on
tuoda näkyviin kaikki oppilaan osaaminen. Positiven
avulla voidaan seurata oppilaiden edistymistä säännöllisesti sekä antaa palautetta ryhmässä.
Tietokoneiden näyttöjä voidaan myös
säätää, jotta ne ovat helpommin vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden käytettävissä.

Jerry pelaa Uunoa yhdessä opettaja Satu Kollanuksen kanssa. Viihtyisä nojatuoliryhmä sopii niin
epämuodollisempaan opetukseen kuin välituntien viettoon.

Kahvilan yläkerrassa käydään koulua
Sateenkaaren koulu on luopunut Tahiniemen tiloista Pieksämäellä. Yksi luokka Tahiniemestä siirtyi
syyskuun puolivälissä Nenonpeltoon Sateenkaaren
kouluun. Toinen luokka aloitti puolestaan koulunkäynnin syysloman jälkeen Pieksämäen keskustassa
Linnan Cafén toisen kerroksen tiloissa.
– Keskustaan jäävän luokan oppilaat ovat kaikki
yläkoululaisia. Heille keskusta on hyvä paikka, sillä
näin kaupungin palvelujen, kuten vaikkapa kirjaston käyttö on helpompaa. Yläkoululaiset eivät enää
myöskään kaipaa samanlaista perinteistä välituntitoimintaa kuin alakoululaiset, sanoo Satu Varpainen.
Kaikki Linnan Cafén ryhmän oppilaat ovat 9. luokkalaisia. Ryhmä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka
ovat siirtymässä lähivuosina jatko-opintoihin tai
palaamassa vähitellen omaan lähikouluunsa.
– Sijainti aivan kaupungin keskustassa mahdollistaa paremmin arkisten tilanteiden, liikenteessä
toimimisen, itsenäisen liikkumisen sekä julkisilla
paikoilla toimimisen harjoittelun. Aluksi tutustumme yhdessä keskustan tarjoamiin mahdollisuuksiin
ja teemme suunnitelmia sen pohjalta, kertoo erityisluokanopettaja Satu Kollanus.
Oppilaat ovat viihtyneet pari ensimmäistä viikkoa
uusissa opetustiloissa hyvin. Tilat mahdollistavat
monipuolisen opetuksen; ryhmän voi jakaa isoon
ja pieneen opetustilaan, on oma keittiö kotitaloustuntien pitämiseen sekä mukava nojatuoliryhmä
rennompaan olemiseen.
– Aluksi pääpaino on ollut päivittäisen koulutyön
saamisessa kunnolla käyntiin. Ennen muuttoa oppilaiden kanssa pohdimme mm. istumajärjestystä.
Oppilaat halusivat, että paikat aakkostetaan ja ilmoitustaululle kiinnitetään lukujärjestys oppituntikohtaisella paikkajaolla, sanoo Satu Kollanus.
Sateenkaaren kouluun Nenonpeltoon muuttaneessa ryhmässä on tällä hetkellä kahdeksan psykososi-

Yhteiskuntaopin tehtävien teko käynnissä.
Pepita kertoo viihtyneensä hyvin uusissa opetustiloissa Linnan Cafén yläkerrassa.

aalista tukea tarvitsevaa oppilasta. Ryhmä opiskelee
Sateenkaaren koulun musiikkiluokassa.
– Luokkatila toimii edelleen myös musiikkiluokkana iltapäivisin, kun muu opetus tilassa päättyy. Näin
koulun tilat ovat mahdollisimman täysipainoisessa
käytössä, toteaa Satu Varpainen.
Tällä hetkellä Sateenkaaren koululla on yhdeksän
opetusryhmää Nenonpellossa ja yksi opetusryhmä
Pieksämäen keskustassa. Kaikkiaan koulussa on oppilaita tänä syksynä 71 vakituista ja viikoittain 5-10
tilapäisesti kuntoutuksessa olevaa oppilasta.
Koulupaikat Sateenkaaren koulussa ovat olleet
täynnä koko edeltävän lukuvuoden ja tilanne on
sama syksyllä alkaneena lukuvuonna.
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maahanmuuttajille suunnattua valmentavaa koulutusta ennen hoiva-avustajan opintoja. Sen aikana
voidaan herättää kiinnostus vammaisalaa kohtaan.
Samalla karttuu myös kielitaito, Sari Kautto sanoo.

Oppilaan varhainen tuki
auttaa koulutyön haasteissa

Työharjoittelu ohjasi alalle

Yksittäisen oppilaan tueksi ollaan kehittämässä varhaisen tuen mallia Itä- ja Keski-Suomessa.
Käytännön tuki tuodaan kuntiin työntekijöiden ja oppilaiden luo. Tavoitteena on ehkäistä koulutyön vaikeita haasteita jo etukäteen.
– Tavoitteena on, että neuvoa antava palvelurakenne tulisi vähentämään korjaavien palveluiden tarvetta, kertoo uudenlaista tukea ja työotetta kehittävän VIP-verkoston KYS-alueen ydinryhmän puheenjohtaja, Vaalijalan Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen.
Kehittämistyötä tekemään on KYS-alueelle perustettu Vaativan tuen työryhmä, jossa on edustaja alueen kaikista neljästä vaativan erityistason opetuspalveluja tuottavasta toimijasta eli
Elmeri-kouluista, sairaalaopetuksesta, Valterista sekä Valtion koulukodista. Elmeri-koulujen edustajana Vaatu-ryhmässä toimii rehtori Satu Varpainen.
– Parhaillaan on menossa rahoituksen haku opetushallitukselta käynnistyvälle kehittämistyölle. Vaatutyötä lähtee pilotoimaan KYS-alueella Iisalmen kaupunki. Pilotin myötä osaamista
viedään myös koko erityisvastuualueelle, Varpainen toteaa.
Tällä hetkellä KYS-alueella lisätään Vaatu-työryhmään toimijoita ja nimetään maakunnista erityisluokanopettajia, jotka tulevat toimimaan siltana työryhmän ja kuntien välillä.

Päällekkäisyydet pois
Vuoden 2020 alussa perustettiin myös valtakunnallinen Vaatun sisäisen koulutuksen työryhmä.
Sisäisen koulutuksen tavoitteena on luoda eri Vaatu-toimijoiden välille yhteistä ymmärrystä ja
poistaa päällekkäisyyksiä.
– Koulutus mahdollistaa osaamisen jakamisen ja yhtenäisen palvelutarjonnan luomisen. Koulutus on suunnattu niille toimijoille, jotka jatkossa ovat operatiivisia ja kuntiin jalkautuvia asiantuntijoita alueellisessa vaativan konsultaation palvelussa, sanoo Satu Varpainen.
Sisäisen koulutuksen työryhmään kuuluu kaksi suunnittelijaa kaikista Vaatu-toimijoista. Elmeri-koulujen toisena koulutussuunnittelijana toimii Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen.
– Uuden työotteen tulokset näkyvät tulevaisuudessa. Nykyisin konsultatiivinen työ kaatuu
usein rahoitukseen. Olisikin toivottavaa, että tulevaisuudessa kunnille saisikin valtiolta korvamerkittyä rahaa neuvontaan pohjaavien ja ennaltaehkäisevien palvelujen hankintaan, toteaa
Satu Varpainen.

VIP-verkosto on jaettu
valtakunnallisesti viiteen
toiminta-alueeseen. Alueiden
toimintaa koordinoivat moniammatilliset ydinryhmät.
Tavoitteena on alueellisesti
auttaa ammattilaisia verkostoitumaan sekä saattaa vaativan erityisen tuen resurssit
ja sitä tarvitsevat yhteen.
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Alison Lei valmistuu lähihoitajaksi ensi kesänä. Hän toivoo valmistuttuaan pääsevänsä töihin Vaalijalaan, koska vammaisala on osoittautunut itselle mieluisaksi alaksi.

Suunnitellen opiskelemaan
vammaisalaa sattuman sijasta
Moni työntekijä on tullut vammaisalalle
alun perin sattumalta tai vahingossa. EteläSavossa tästä sattuman sanelusta halutaan
päästä eroon ja lisätä aitoa alalle ohjautuvuutta jo hoitoalan opintojen alussa tai
viimeistään erikoistumisvaiheessa.
– Moni kertoo eksyneensä alalle ja saanut huomata, miten kiinnostava työ vammaistyö voi olla.
Tavoitteena onkin, että enää ei alalle eksytä, vaan
ohjaudutaan kiinnostavan työn perässä, sanoo projektipäällikkö Sari Kautto Diakonia-ammattikorkeakoulusta.
Hän vetää vuoden alusta käynnistynyttä kaksivuo-

tista Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen VAVE-hanketta. Sen tavoitteina on levittää
tietoa vammaisalan monipuolisesta työstä, kehittää
vammaisalalle johtavia opintopolkuja ja opintojen
sujuvuutta sekä kokeilla uutta teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja käytännön vammaistyössä.

Vetovoima vielä vähäinen
Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin on
mahdollista sisällyttää vammaisalalle suuntaavia
opintoja, mutta vammaistyön opintojen vetovoima
on vähäinen. Vammaistyön opinnot voivat jäädä vähäisiksi valinnaisuuden vuoksi, eikä opiskelijoille pääse syntymän käsitystä itse työn monipuolisuudesta.

– On tehty osaamiskartoitus, jonka avulla on
selvitetty vammaisalan esimiehiltä tulevaisuuden
osaamistarpeita. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää
koulutuksen kehittämistyössä. Toisen asteen oppilaitokset kehittävät vammaisalan valinnaista tutkinnon
osaa, kertoo Sari Kautto.
Myös Diakin avoimen ammattikorkeakoulun puolelle kehitetään vammaisalan osaamiskokonaisuus.
Tavoitteena on, että esimerkiksi jo vammaistyössä
olevat sekä muut vammaistyöstä kiinnostuneet voivat täydentää osaamistaan vammaisalan opinnoilla.
Lisäksi toisen asteen opiskelijat voivat valita omiin
opintoihinsa avoimen ammattikorkeakoulun vammaisalan opintosisältöjä.
-- TE-toimen kanssa syntyi yhdessä ajatus kehittää

Sattuman kautta vammaisalan opinnot päätyi
valitsemaan myös puolitoista vuotta lähihoitajaksi
opiskellut Alison Lei. Hän kertoo olleensa opintojen
alussa työharjoittelussa Vaalijalan Pihlajarinteen
palvelukodissa Pieksämäellä, mistä sai kimmokkeen
valita erikoistumisalaksi juuri kehitysvamma-alan.
– Kehitysvammaisista en tiennyt aiemmin mitään,
koska kotimaassani Kiinassa heidät hoidetaan suurimmaksi osaksi kotona. Nyt olen oppinut ja saanut
paljon tietoa kehitysvammaisuudesta opintojen ja
työharjoittelun kautta, Alison Lei kertoo.
Hän on parhaillaan työvaltaiseen oppimiseen
liittyvässä työharjoittelussa Marian palvelukodissa.
Käytännön työssä hän sanoo oppivansa paljon sellaista, mitä ei koulussa opeteta.
– Parasta opiskelussa on, että näin saa enemmän
mahdollisuuksia tutustua kehitysvammaisiin ja
oppia, millaisia he ovat ja miten heitä voi parhaalla
tavalla ohjata, neuvoa ja opastaa, sanoo Alison Lei.
Hän kertoo saavansa paljon tietoa myös työkavereilta. Heillä kun on kokemusta ja osaamista enemmän. Työilmapiiri Mariassa on Alison Lein mukaan todella hyvä ja asiakkaiden kanssa tulee hyvin juttuun.
– Myös se tuntuu hyvältä, että tässä pystyy auttamaan toisia ihmisiä. Toisinaan kommunikointi ottaa
enemmän aikaa, mutta asiakkaat ovat tosi mukavia
ja heidän kanssaan on kiva tehdä töitä, Lei sanoo.

Pula osaajista
VAVE-hankkeessa aloitteen tekijöinä olivat Vaalijalan
kuntayhtymä ja Savas-Säätiö sr. Molemmat ovat
merkittäviä alan työllistäjiä Etelä-Savossa ja kumpaakin vaivaa pula alan ammattilaisista.
– Pyrimme vahvistamaan myös yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien, yhdistysten sekä työ- ja
elinkeinopalvelujen kesken. Tavoitteena on parantaa
työvoiman saatavuutta alalle, sanoo Sari Kautto.
Vaalijala ja Savas kokoavat parhaillaan oppaita
opiskelijoille. Oppaiden tarkoitus on auttaa opiskelijoita löytää esim. sopiva harjoittelupaikka vammaisalalta. Oppaasta löytyy myös käytännön tietoa
harjoittelusta työelämässä. Kehitteillä on myös opas
esimiehille ja työntekijöille siitä, miten opiskelijoiden
harjoittelua voidaan tukea mahdollisimman hyvin.
VAVE-hanke on suunnattu vammaisalalla sekä
laajemmin sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville,
opiskelijoille ja opiskeluvaihtoehtoja harkitseville,
opinto-ohjaajille sekä vammaisalasta kiinnostuneille, maahanmuuttajille sekä alan vaihtajille.
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Ennakointi hillitsee
kustannusten kasvua

Vaalijalan kuntakokoukseen osallistui runsaasti
kuntien edustajia. Suuri
osa edustajista oli etäyhteyden päässä ja paikan
päälle Nenonpeltoon oli
saapunut vain muutamia
edustajia.

Vaalijalalta palveluja hankkivat kunnat odottavat koko toiminnan kattavia tehostamistoimia, jotta palvelujen hinnat olisivat alhaisempia. Lokakuun lopulla Nenonpellossa pidetyssä kuntakokouksessa nousi esille myös kustannuksiin vaikuttaminen kehittämällä ja pitämällä huolta ennakoivista palveluista.
Kuntakokouksen keskusteluissa nousi esille tehostamistoimien lisäksi Vaalijalan palvelujen hinnoitteluperusteet. Useampi kuntaedustaja toivoi hinnoitteluun muutosta, jotta palvelujen ostaja tietäisi, mitä
palvelu aidosti maksaa.
– Kuntakentässä mietitään laajasti hinnoittelua ja
niiden perusteita. Nenonpellossa olosta maksetaan
könttäsumma, joka sisältää kaikki palvelut, vaikka
kaikki kuntoutettavat eivät kaikkia palveluja toki
käytäkään, totesi Jyväskylän palvelujohtaja Päivi
Junnilainen.
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokisen mukaan hinnanmuodostusta on avattu esimerkiksi Kuopion kaupungin kanssa Sipulin palvelukodin osalta. Vaalijala
on hänen mukaansa valmis myös muiden kuntien
kanssa vastaavaan yhteistyöhön.
– Tämä vaatii tarkkaa paneutumista asioihin, sillä
pelkästään hinnaston tai talousarvion katsominen
eri riitä, vaan täytyy pureutua yksikön toimintaan ja
asiakkaiden tarpeisiin, vastasi kuntayhtymän johtaja
Ilkka Jokinen.

Kuntoutuksen
hinnoittelua uudistettu
Vaalijalassa on kuntoutuksen hinnoittelua uudistettu
viime vuonna. Aikaisemmin osa yksiköistä on voinut
olla plussalla ja osa miinuksella. Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kertoi kuntien edustajille,
että parin vuoden koeponnistuksen ja hinnoitteluun
2019 tehtyjen muutosten jälkeen jokaisen yksikön
tulot kattavat niiden menot.
– Avopalveluissa kysyntää on erityisen vaativista
asumispalveluista. Nämä ovat kalliita asumispalveluja. Jotta hinnoittelu pysyy kurissa, kunnissa
tulee olla eri asumistarkoituksiin sopivia yksiköitä
edullisesta kalliimpaan ja asukkaat liikkuvat näiden
välillä tarpeen mukaan, sanoi puolestaan Vaalijalan
avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.

Toimintaa tehostetaan
jatkuvasti
Toiminnan tehostamistoimia Vaalijalassa tehdään
Ilkka Jokisen mukaan koko ajan. Kuluvan vuoden

aikana on ulkoistettu henkilöstö- ja taloushallinnon
palveluja ja haettu tehokkuutta ottamalla käyttöön
moderneja työvälineitä. Pohdinnassa on ateriapalvelujen sekä kiinteistöpalvelujen tuottamistapa
Kuntayhtymän johtaja
Ilkka Jokinen ja Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen
valmistautuvat kokouksen alkuun.

tulevaisuudessa.
– Käymme jatkuvasti läpi tukipalvelujen tuottamistapoja ja kustannuksia, Ilkka Jokinen huomautti.
Yksi merkittävä tekijä kustannusten hallinnassa
jatkossa on työvuorosuunnittelun kehittäminen.
Kun Vaalijalan uusi työvuorosuunnittelun järjestelmä otetaan käyttöön, säästyy henkilöstömenoista
1-2 prosenttia. Tämä vaikuttaa Ilkka Jokisen mukaan
kustannuksiin lähes samalla volyymillä.
– Kuluista 80 prosenttia tulee palkkamenoista ja
niiden liitännäisistä, joten työvuorosuunnittelu on
toiminnassa keskiössä, Ilkka Jokinen totesi.

Ennakoivat palvelut
kuntoon

Se ei ole viime vuosina ollut yleisin tapa toimia, vaan
on ajateltu, että erityispalveluista voidaan hieman
tinkiä, sanoi Ilkka Jokinen.
Kuntien edustajien puheenvuoroissa nousi esille
myös huoli Vaalijalan tulevaisuudesta soteuudistuksessa.

– Juvalla halutaan säilyttää Vaalijala yhtenä
kokonaisuutena riippumatta soteuudistuksesta. Palveluketjut pitää säilyttää kokonaisina, totesi Juvan
valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen.
Samalla linjalla oli myös Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen. Hän kannatti sitä, että
erityispalveluissa voitaisiin säilyttää jatkossakin ylimaakunnallinen rakenne.
– Pieksämäki näkee Vaalijalan asiakaskunnassa
niin paljon erityisosaamista ja integraatiota, että sen
hajottaminen hyvinvointialueiden peruspalveluihin
ei ole perusteltua, Nykänen totesi.
Vaalijalan hallitus toivoi kuntakokoukselta evästystä myös vuoden 2020 ennakoidun positiivisen tuloksen johdosta. Jäsenkuntien toive oli, että ylijäämä
palautetaan jäsenkunnille. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että ylijäämä jaetaan kaikkien palveluja ostavien
kuntien kesken kuntalaskutuksen kertaluonteisena
alennuksena.

Kuntakokouksen
puheenjohtaja Liisa
Ruokoselkä seuraa
Ilkka Jokisen kanssa
kokousedustajien
nimenhuudon edistymistä.

Vaikka Vaalijala tehostaisi kuinka omaa toimintaansa, se ei kuitenkaan riitä, jos kalliiden asiakkaiden
määrä jatkaa kasvuaan. Vaalijalan viesti tuleville
hyvinvointialueille oli se, että tuleviin kustannuksiin
vaikutetaan tehokkaimmin pitämällä huolta ennakoivista palveluista. Näin kalliiden asiakkaiden määrä ei enää kasva, vaan vähenee ajan kuluessa.
– Liikkuvien palvelujen ja proaktiivinen toiminta
edellyttävät kuitenkin pitkäjänteistä toimintatapaa.
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Tekemisen tiekarttaa
voisi hyödyntää enemmänkin
Monipuolisen päiväaikaisen toiminnan pariin Pieksämäellä ohjaavaa Tekemisen tiekartta -mallia ja siihen liittyvää verkkosivua
käytetään yllättävän vähän Nenonpeltoon
kuntoutukseen tulevien asiakkaiden kanssa
päivätoiminnan suunnitteluun.

Työvuorosuunnittelu harppaa
2020-luvulle Vaalijalassa
Paperisista työvuorolistoista siirrytään Vaalijalassa
ensi vuonna sähköisiin ja mobiililaitteilla käytettäviin listoihin. Samalla muuttuu koko työvuorosuunnittelu. Vuorot ovat toimintalähtöisiä ja paremmin
myös työntekijöiden toiveet huomioivia.
– Jatkossa työntekijät voivat katsoa työvuorot
mobiililaitteelta ja valmiit listat myös julkaistaan ja
arkistoidaan sähköisessä muodossa. Henkilöstö myös
kuittaa listaan tehdyt korjaukset määräaikaan mennessä sähköisesti, kertoo Vaalijalan työvuorosuunnitteluprojektia vetävä Anne Kemppi-Särkkä.
Aiemmin työvuorolistat on tehnyt kunkin yksikön
esimies ja listat on tulostettu paperiseen muotoon.
Henkilöstön toiveet sekä työntekijöiden osaamiset
ja kyvyt ovat olleet periaatteessa muistissa vain esimiehen omassa päässä.
– Uudessa järjestelmässä lähdemme siitä, että esimiehen ei enää tarvitse muistaa niin paljon asioita,
vaan ohjelma tietää ja muistaa työvuorosuunnittelun kannalta tärkeät ja oleelliset asiat. Henkilöstö
taas pääsee itse merkitsemään ohjelmaan omat
toiveensa, Anne Kemppi-Särkkä sanoo.
Jatkossa työvuorosuunnittelu on entistä toimintalähtöisempää ja huomioi yksikön kulloisetkin tarpeet
niin henkilöstön määrän kuin osaamisen suhteen.
Myös henkilökunnan työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta tulee helpompaa.
– Järjestelmä tuo myös oikeudenmukaisuutta työvuoroihin sekä lisää työyhteisön vuorovaikutusta työn20

tekijän näkökulmasta. Työnantaja on taas tyytyväinen,
kun listat ovat työaikalain ja KVTESin mukaisia, henkilöstöä on paikalla riittävästi ja mikä tärkeintä, asiakkaat ovat tyytyväisiä, sanoo Anne Kemppi-Särkkä.

”

Järjestelmä tuo myös
oikeudenmukaisuutta
työvuoroihin sekä
lisää työyhteisön
vuorovaikutusta
työntekijän näkökulmasta.

Ensin kokeillaan
parissa pilottikohteessa
Uudenlainen työvuorosuunnittelu ja siihen räätälöity
Titania-suunnitteluohjelma otetaan aluksi käyttöön
muutamassa pilottikohteessa. Ensi vuoden puolella
järjestelmä jalkautetaan kaikkiin yksiköihin.
– Koulutamme myös henkilökuntaa ja esimiehiä
sekä työvuorolistojen suunnittelijoita käyttämään
uutta järjestelmää. Käymme läpi esimiesten ja heiJuhlissa pelattiin pidän varahenkilöidensä kanssa toiminta-analyysin
hapelejä ja nautittiin
vuorojen
suunnittelusta eli henkilöstön osaamisen,
yhdessäolosta.
määrän, työtekijöiden toiveet sekä suunnittelun

tasapuolisuuden, kertoo Vaalijalan Nenonpellon palvelupäällikkö Johanna Salkosalo.
Henkilöstön kanssa tullaan käymään läpi työvuorosuunnittelua yleisellä tasolla; katsotaan mm.
inhimillisiä tekijöitä ja työvuoroergonomiaa suunnittelun näkökulmasta. Myös työaikalaki ja KVTES
käydään läpi, jotta kaikilla on samat pohjatiedot
työvuorosuunnittelun pohjaksi.
– Katsomme, mikä on työtekijän ja mikä työnantajan näkökulma työvuorosuunnitteluun ja miten
inhimilliset tekijät saadaan vietyä listan suunnitteluun mukaan ja mitä nämä tekijät ovat kenelläkin,
Johanna Salkosalo summaa.

Työntekijöiden
palaute tärkeää
Työvuorosuunnittelun uudistusta on tehty Vaalijalassa hyvin avoimesti ja henkilöstö on ollut mukana alusta asti. Vaalijalasta on käyty katsomassa
mallia, miten asiat on tehty muualla. Myös henkilöstön ja esimiesten kanssa on käyty keskustelua
koko ajan.
– Työntekijät ovat olleet etunenässä kuulemassa,
mitä työvuorosuunnittelu on jatkossa. Olemme halunneet kuulla henkilöä aidosti, sillä työvuorot ovat
isossa roolissa itse työssä, sanoo Johanna Salkosalo.
Hän uskoo, että uudesta työaikasuunnittelun
järjestelmästä on apua jatkossa myös henkilöstön
rekrytoinnissa.

Tekemisen tiekarttaa kyselyllä omien opintojensa
opinnäytetyössä selvittänyt päiväaikaisen toiminnan
ohjaaja Janika Jäntti korostaa, että yleisesti se mitä
asiakkaan kanssa käytetään osallisuuden toteuttamisessa on henkilökunnasta kiinni.
– Asiakas itse ei yleensä osaa ehdottaa, että
mietittäisiinkö tekemistä tiekartan avulla, Janika
Jäntti sanoo.
Hän selvitti yksilöllisten teemahaastattelujen avulla viime vuonna neljältätoista Vaalijalan osaamis- ja
tukikeskuksessa kuntoutuksessa olevalta, erityistä
tukea tarvitsevalta henkilöltä, kuinka hyvin he itse
olivat päässet vaikuttamaan päiväaikaisen ja vapaaajan toiminnan paikkaan sekä sisältöihin.
– Kartoitin kyselyllä henkilöiden omia kokemuksia
mallin käytöstä valintojen ja vaikutusmahdollisuuksien tukena sekä laajemmin itsemääräämisoikeuden
toteutumisesta.

Yhdessä tutustuen
Janika Jäntti sanoo yllättyneensä siitä, että vain neljä haastateltavaa oli tutustunut Tekemisen tiekartta
-malliin. Niinpä hän tutustui jokaisen haastateltavan
kanssa haastattelun aikana malliin. Yhdessä katsottiin karttaa, kuvia ja videoita.
Päiväaikaisen toiminnan
paikkoja ja tekemistä esitellään Tekemisen tiekartta
-sivulla kuvin, tekstein ja
videoin. Tässä Nenonpellon
Café Sopukan tarjoaman
tekemisen esittelyä.

Toimintapaikkoja
voi valita Vaalijalan
Tekemisen tiekartta
-sivulla kuvallisista
painikkeista.

– Ajattelin, että jos vain kysytään on helppo sanoa,
että ei ole nähnyt. Jos taas katsotaan yhdessä, voi
asiakas ehkä paremmin muistaa, että onkin tutustunut malliin jo aikaisemmin, sanoo Janika Jäntti.
Hän myös keskusteli kartasta jokaisen haastateltavan kanssa. Osan mielestä tiekartta oli hyvä juttu,
ja osan mielestä olisi ollut hyvä nähdä vaihtoehto jo
ennen Vaalijalaan tuloa. Se olisi yhden haastateltavan mielestä jopa helpottanut kuntoutukseen tuloa.
– Itse päiväaikainen toiminta koettiin kuitenkin
tärkeänä ja mukavana. Useampi sanoi saaneensa
sieltä myös uusia ystäviä, kertoo Janika Jäntti.
Päiväaikaisen toimintapaikan oli kaikesta huolimatta suurin osa haastatelluista päässyt valitsemaan
itse. Vain kaksi kertoi, että valinnan oli tehnyt joku

muu. Suurin osa oli myös tyytyväisiä paikkaan ja
toimintaan.

Ideoita kehittämiseen
Neljäntoista haastateltavan otos on pieni, eikä tuloksien pohjalta voida Jäntin mukaan vetää yleistäviä
johtopäätöksiä. Hän kuitenkin toivoo, että tiekartan
käyttöä selvitettäisiin isommalla asiakasmäärällä.
– Ensimmäinen versio kartasta on tehty ilman
käyttökokemuksia, nyt kokemuksia alkaa olla, joten
kaikki kehittämisehdotukset ovat arvokkaita.
Haastatellut toivoivat tiekartta-malliin lisää videoita sekä valokuvia. Parhaita videoita ja kuvia
olisivat sellaiset, jotka kuvaavat tekemistä. Osa koki
mallin piirroskuvat epäselviksi, tosin niiden selitys
auttoi avaamaan tarkoituksen.
– Sain myös ehdotuksia päiväaikaisen toiminnan
sisältöihin. Sinne toivottiin pesäpalloa, jumppaa,
metallitöitä, kahvilatöitä ja kierrättämiseen liittyviä
tehtäviä, Janika Jäntti listaa.
Tekemisen tiekartta osallisuuden vahvistajana –
Asiakkaiden osallisuuden toteutuminen Vaalijalan
päiväaikaisessa toiminnassa oli Janika Jäntin sosionomin tutkinnon opinnäytetyö. Se valmistui vuodenvaihteessa 2020.
Opinnäytetyön aihetta hän alkoi pohtia melkein
heti, aloittaessaan vanhan opistoasteen sosiaalialan
ohjaajan tutkinnon muuntokoulutuksen sosionomin
amk-tutkintoon. Lopulta aiheeksi valikoitu Tekemisen tiekartta, jota hän oli ollut itse suunnittelemassa
ja tekemässä.
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Resilienssiä
tarvitsee
jokainen arjen
muutoksissa
Resilienssi tarkoittaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä ja vaikeissa
tilanteissa. Taitoa tarvitsee meistä jokainen arjen
muutoksissa välttyäkseen turhalta hermoilulta
ja stressiltä. Resilienssiä voi vahvistaa, vakuuttaa
resilienssivalmentajaksi valmistunut Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen johtaja Maarit
Rantakurtakko.
– Jokainen voi vahvistaa omaa resilienssiään
itsetuntoa vahvistamalla. Juuri tähän vahvuuksien
etsimiseen sekä positiivisen psykologian keinoihin
pohjaa Vaalijalan lasten ja nuorten kuntoutus, Maarit Rantakurtakko sanoo.
Usein juuri koulussa ja murrosiässä nuori kohtaa
vaikeuksia, joihin hän ei ole tottunut. Tilanne voi olla
nuorelle todella vaikea ja johtaa moniin ongelmiin.
– Kuntoutuksessa pyrimme vahvistamaan lasten
ja nuorten minäkäsitystä ja itsetuntoa. Tämän viitekehyksen käyttöön myös koulutamme koko ajan
henkilöstöä, kertoo Maarit Rantakurtakko.
Hän muistuttaa, että resilienssiä tarvitsee jokainen, myös työntekijät työssään sekä työyhteisöt
toiminnassaan. Vaalijalassa työyhteisön resilienssiä
koeteltiin keväällä korona-epidemian laajetessa ja
osan työntekijöistä siirtyessä tekemään etätöitä.

Valmentajaksi
ensimmäisten joukossa
Maarit Rantakurtakko valmistui elokuun lopulla Suomen ensimmäisten resilienssivalmentajien joukossa.
Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus oli
10 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Opintokokonaisuuden kouluttajana toimi aihetta Suomessa
tutkinut ja siitä useita koulutuksia järjestänyt psykologi ja traumapsykoterapeutti Soili Poijula.
Koulutuksessa perehdyttiin muun muassa resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin menetelmiin ja
tutkimustietoon. Lisäksi analysoitiin omia resilienssitekijöitä ja harjoiteltiin omien tavoitteiden pohjalta
resilienssin vahvistamisen menetelmiä henkilökohtaisesti.
– Aloitusseminaari oli Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa. Työryhmissä kokoonnuimme
kuukauden välein ja koronaikana tapaamiset olivat
etänä. Koulutus oli erittäin hyödyllinen ja täydentää
omaa Lapset puheeksi -kouluttajan osaamistani,
Maarit Rantakurtakko sanoo.
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Alpakoiden syöttäminen on kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa.
Porkkananpalan
nämä kaverit suostuvat nappaamaan
vain rauhalliselta ja
entuudestaan tutulta
ruokkijalta.

Pupujen rapsuttelu ja silittäminen tallilla on rauhoittavaa puuhaa.

Eläinten hoito
ja paijaaminen
osana terapiaa
Eläinavusteisessa toimintaterapiassa on
mukana lapsia ja nuoria, jotka pitävät
eläimistä ja joita eläinten kanssa toimiminen motivoi. Eläinten kanssa tehdään ihan
oikeita töitä eli niitä ruokitaan, siivotaan aitauksia sekä vaihdetaan vedet ja aluset. Toki
eläimiä myös silitellään, pidetään sylissä ja
paijataan. Sekin on tärkeä osa terapiaa.
Eläinavusteinen toimintaterapia on osa Vaalijalan
laajempaa eläintoimintaa. Siihen kuuluvat eläintoiminnan lisäksi myös sosiaalipedagoginen hevostoiminta sekä luontoavusteiset toiminnat, kuten
erilaiset luontopajat ja -leirit sekä erätaidot. Jo parin
vuoden ajan eläintoiminta on ollut osaamis- ja tuki-

keskuksessa oma ohjauspisteensä.
– Eläinten läsnäolo tuo aina oman lisäarvonsa toimintaterapiaan. Eläimet motivoivat mielekkääseen
toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen, sanoo
toimintaterapeutti Anja Vehviläinen.
Vehviläinen muistuttaa, että toiminta eläinten
kanssa on aina tavoitteellista ja pohjaa jokaisen lapsen omiin tavoitteisiin ja kuntoutussuunnitelmaan.
Se on myös säännöllistä, yleensä kerran viikossa
tapahtuvaa toimintaa.
– Eläintoiminta taas pohjaa Green Caren mukaiseen LuontoHoivaan, korostaa Anja Vehviläinen.
Jokainen asiakas on mukana eläintoiminnassa
myös oman toimintakykynsä mukaan. Yksi hoitaa
ruokkimisen, mutta toiselle riittää pelkkä silittäminen tai eläimelle juttelu. Eläimen silittäminen laskee

tunnetusti stressitasoa ja tutulle eläimelle on usein
myös helpompaa kertoa tunteistaan kuin henkilökunnalle.

Eläin ohjaa käytöstä
Eläintoiminnassa tehdään ihan oikeaa eläinten hoitoa ohjatusti. Samalla eläimet opettavat rauhallista
lähestymistä ja toimintaa.
– Eläimet reagoivat käyttäytymiseen ja antavat

palautetta; kesyyntyvät ja muistavat niitä ruokkineen ja hyvin kohdelleen ihmisen tai perääntyvät,
jos pelkäävät rauhatonta käytöstä, Anja Vehviläinen
sanoo.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen eläimet asuvat Lampolassa. Lampaat, alpakat, possut, puput ja
kanat hoidetaan joka ikinen päivä, myös viikonloppuisin ja pyhinä. Vaikka asiakkaat osallistuvat oman
toimintakykynsä mukaan hoitotyöhön, on varsinainen vastuu eläinten hoidosta Vaalijalassa eläinalan
ammattilaisten harteilla.
– Meille eläinten etu on aina tärkeä. On myös tunnettava niiden lajityypillinen käyttäytyminen. Kun
eläimet hoidetaan hyvin ja niille järjestetään virikkeitä, ne voivat hyvin. Vain hyvinvoiva eläin voi tuottaa hyvinvointia asiakkaille, sanoo Vaalijalan eläinSusanna Gråsten korostaa, että eläinten
vastaavat hoitajat
ovat myös eläinten
asiamiehiä ja ohjaavat
asiakasta kunkin eläimen kanssa toimimisessa.

toiminnasta vastaava ohjaaja Susanna Gråsten.
Hänellä itsellään on jo ennen hoitoalan koulutusta
hankittuna pitkän kokemuksen lisäksi mm. maatalouslomittaja-karjanhoitajan tutkinto. Viimeisimpänä taskussa on Green Care -painotteisen eräoppaan
tutkinto.
– Eläintoiminnassa meidän on tärkeää olla eläinten asiamiehiä. Tunnemme eläimet ja osaamme
ohjata asiakasta, jos eläin ei halua olla ihmisen kanssa juuri sillä hetkellä tekemisissä, Susanna Gråsten
sanoo.

Luontopajassa
opitaan ja aistitaan
Myös Anja Vehviläinen on aina pitänyt luonnosta ja
luonnossa liikkumisesta. Eläinavusteisen toimintaterapian lisäksi hän järjestää lapsille ja nuorille sekä
heidän perheilleen monipuolista luontotoimintaa.
Kerran viikossa Vaalijalassa kokoontuu luontopaja,
jota Vehviläinen ohjaa yhdessä Susanna Gråstenin
kanssa.
– Kerhossa on yhdestä kolmeen lasta kerrallaan.
Koemme yhdessä luonnossa erilaisia aistimuksia, liikutaan eri pinnoilla, tehdään metsämieliharjoituksia
ja nautitaan välipalaa nuotiolla, Vehviläinen kertoo.
Tavoitteena on osallistujien stressitason ja kuormittumisen vähentäminen, rauhoittuminen ja rentoutuminen sekä itsetuntemuksen syveneminen. Samalla
opitaan erätaitoja ja nauttimaan hiljaisuudesta.
Anja Vehviläinen käy lasten ja nuorten kanssa
teltta- ja luontoretkillä. Myös oppilaskoti Kompassin perhepäiviä on järjestetty luonnon helmassa,
kodalla ja Kaijärven leirikeskuksen rauhallisessa
ympäristössä.
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Koulutuskeskus Myötätuuli
KOULUTUSKALENTERI kevät 2021
TUKIVIITTOMAT -jatkot
2.2.-13.4.2021 klo 13.-14.30 (10 kertaa, 1,5 h kerta)
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,
Pieksämäki. Kouluttajana kommunikaatio-ohjaaja ja
tulkki Outi Manunen, Vaalijala
Hinta: 145,00 €

MIELENTERVEYS, NEUROPSYKIATRISET
HÄIRIÖT JA KEHITYSVAMMAISUUS, syventävät
16.3.2021 klo 8.30-16.00
Linna Cafe, Pieksämäki. Kouluttajana Heikki Puukko, psykologi, Vaalijala
Hinta: 165,00 €

Uusi

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET
Uusi NEUROPSYKIATRISIA PIIRTEITÄ OMAAVIEN
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja terapian
IHMISTEN HUOMIOIMINEN SEURAKUNNAN TOIMINlähitavoitteiden määrittämiseen
NASSA –etäkoulutus
28.-29.1.2021 klo 9-16.00
2.2.2021 klo 9.00-14.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,
Etäkoulutus. Kouluttajina autismikuntoutusohjaaja Nina
Pieksämäki. Kouluttajana puheterapeutit Hannele TanskaKallio, kehitysvammaistyön papit Risto Tabell ja Sanna
nen ja Sanna Tarpila, Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen.
Huovinen
Hinta: 340,00 € (hinta sis. työkirjan, arvo 30 e)
Hinta: 28,00 €

TYÖYHTEISÖKOULUTUSTA
MITEN KEHITÄN HYVÄN YHTEISÖN, yhteisöhoidon koulutus esimiehille, kevät 2021
14.1.2021 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, VaalijalaHinta: 135,00 €
TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja
-kasvatuksen PERUSTEET kevät 2021
11.-12.2.2021 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana yhteisöhoidon
kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala.
Hinta: 230,00 €
PROSESSIKESKEINEN KEHITTÄMINEN
YHTEISÖHOIDOSSA, kevät 2021
25.2.2021 klo 13.-16.00 tai 12.3.2021 klo 9.-12.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala
Hinta: 75,00 €

Uusi

OMAN ERITYISYYDEN KÄSITTELY LAPSEN
JA NUOREN KANSSA
Huomioi läheiset päivät
24.3.2021 klo 12-16.00
ja ota useampi kurssi!
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki.
Kouluttajana Sari Kujanpää, psykologi ja psykoterapeutti (VET)
Hinta: 90,00 €
STRESSIKUPPI, miten auttaa
arjessa selviytymään? Huomioi läheiset päivät
25.3.2021 klo 8-11.30
ja ota useampi kurssi!
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana Birgit Vuori-Metsämäki, Nepsy-valmentaja, erityisluokanopettaja, KM, AmO
Hinta: 90,00 €

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

AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus

Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä järjestyksessä.
AUTISMIKIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEET,
syventävät opinnot
18.2.2021 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana johtava psykologi ja psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijala
Hinta: 165,00 €
AUTISMIKIRJO, VUOROVAIKUTUS ja KOMMUNIKAATIOMENETELMÄT, syventävät opinnot
15.4.2021 klo 9-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana Silja Ikonen, puheterapeutti
Hinta: 135,00 €
AUTISMIKIRJO, DIAGNOSTIIKKA ja LÄÄKEHOITO,
syventävät opinnot
6.5.2021 klo 13.-15.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana Anu Hirvonen, psykiatrian erikoislääkäri
Hinta: 90,00 €
Koulutuksien hinnat sis. 24 % alv:n

AUTISMIKIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
25.3.2021 klo 12.30-16.00 Huomioi läheiset päivät!
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen,
Vaalijala
Hinta: 80,00 €

Kysy meiltä myös koulutuksia ...
• Ensiapukoulutukset (Hätä- tai päivityskoulutus 8h, EA 1 (16h)
• Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI –menetelmässä, 12 h
• Motivoiva haastattelu, 6 h

• Autismin kirjon – 4 osainen koulutuskokonaisuus
• Kosketusviesti arjessa asiakkaan kanssa

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