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Vaalijalan kuntakokous 
 
Aika 28.10.2021 klo 13.00 - 15.09 

Paikka Vaalijalan Nenonpellon juhlasali, Pieksämäki ja Teams-etäyhteys 

Läsnä Osanottajalista liitteenä 1 

 
Asiat 
 
1 Kokouksen avaus 
 
 Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouksen. 
 Kokous on kutsuttu koolle, koska kehyssuunnitelman yhteydessä on tullut esille, että 

tarvitaan yhteistä keskustelufoorumia, kun ollaan elämänvaiheessa, jossa kaikki tulee 
muuttumaan. Kuntayhtymä tulee olemaan tiensä päässä, meillä on aikaa noin 14 kuu-
kautta, kun uusi järjestelmä astuu voimaan. Kokous on kutsuttu koolle pohtimaan 
mm. sitä, miten Vaalijalan toiminnalle ja kuntoutuspalveluille tulee käymään, kun hy-
vinvointialueet ottavat vastuun näistä toiminnoista. Erityisen tärkeä aihe tälle iltapäi-
välle on pohtia, miten Sateenkareen koulun käy. Hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja 
terveyspalvelut mutta ei opetustoimi. Sateenkaaren koulu on toteuttanut peruskoulu-
opetusta ja Vaalijalan kuntayhtymällä on opetuksen järjestämiseen oikeus. Nyt täytyy 
miettiä, miten jatkossa menetellään, kuinka Sateenkaaren erityiskoulu pystyy toimin-
taansa jatkamaan ja ketkä sitä hallinnoi. Kaiken kaikkiaan on hyvä kuulla kuntien 
edustajien mielipiteitä, ajatuksia, toivomuksia ja myös kommentteja ja kritiikkiä siitä, 
miten Vaalijalan kuntayhtymän toiminta näyttäytyy kuntiin päin ja millaisia toiveita 
vuoden 2022 toimintakaudelle on meille toiminnan toteuttajille. Yhtymäkokous tekee 
päätöksiä marraskuussa 2021.Toivotaan, että puheenvuoroja kokouksessa käytetään 
runsaasti. Puheenjohtaja muistutti vielä kokousyleisöä turvallisuusohjeista. 

 
  
2 Osallistujien toteaminen 
 
 Pidettiin nimenhuuto, osanottajalista liitteenä 1. 
 
  
3 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
 Puheenjohtajaksi valittiin Ari Hänninen Pieksämäeltä. 
 
  
4 Kokouksen muistion allekirjoittaminen ja jakelu 
 
 Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat muistion, muistio jaetaan 

osallistujille sähköpostitse ja julkaistaan Vaalijalan nettisivuilla. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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5 Kokouksen sihteerien valinta 
 

Tehtävään on käytettävissä Vaalijalan hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen ja arkiston-
hoitaja Aarni Virtanen. Muistion laatimista varten tilaisuus tallennetaan. 

 
 Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Kinnunen ja Aarni Virtanen. 
 
 
6 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
 Työjärjestys hyväksyttiin. Teamsin tekstikenttään kirjatut mielipiteet kirjataan muistion 

loppuun, mielipidekirjoitukset luettiin myös kokouksessa ääneen. 
 
 
7 Vaalijalan toiminnan ja tulevaisuuden esittely osana hyvinvointialuetta 
 
 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti yleisesittelyn Vaalijalan palveluista ja talou-

desta. Vaalijalan yleisesittely liitteenä 2.  
 
Anna-Liisa Uimonen, Vaalijalan tark.ltk:n jäsen 
 Tänne hakeutuvien asiakkaiden osalta minulle oli aivan uutta, että ei tarvita diagnoo-

sia. Olen itse tehnyt erityisopettajana aika pitkän työsaran ja Vaalijalan kanssa ollut 
tekemisissä sitä kautta, niin ajattelen, että kuinka on mahdollista, että palvelujen 
saanti ei perustu diagnoosiin? Voisitteko tarkentaa tätä asiaa. 

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Asiakas on vaativien erityishuollon palvelujen tarpeessa silloin, kun terveyshuollon 

palvelut tai muut sosiaalihuollon palvelut eivät ole hänelle riittäneet. Hänen ei tarvitse 
olla kehitysvammainen vaan, että muut palvelurakenteen palvelut on läpikäyty ja 
niistä ei ole riittävästi apua tullut, silloin perälautana toimii erityishuolto. Aikaisempina 
vuosina Vaalijalassa ja muuallakin erityishuoltopiireissä tulkittiin siten, että pitäisi olla 
kehitysvammainen. Se ei ole ollut missään vaiheessa lainsäädännön lähtökohta, 
vaan nimenomaan lähtökohtana on se, erityishuolto on toissijainen palvelu eli kun 
muut palvelut eivät riitä, astuu erityishuolto kuvaan. Kehitysvammaisten kohdalla 
polku on lyhyempi, mutta henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole selkeästi kehitysvam-
maisia, polku voi olla hyvin pitkä, pidempi kuin omat jalat ovat kantaneet. 

 
Marena Paahto, perusturvajohtaja, Leppävirta 
 Vaalijalalla on ollut pitkään visio ja tavoitteet ja neuvottelut jatkuvat. Pystyttekö kerto-

maan yhtään tarkemmin, että millä tavalla ja keiden tahojen kanssa hyvinvointialuei-
den neuvottelut jatkuvat? Millä tasolla ollaan tällä hetkellä menossa valmistelussa? 

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Vaalijalan neuvottelutavoitteet ovat olleet esillä pitkää ja osin kariutuivat sote-lakien val-

mistelun aikana. Sisällöllisesti tavoitteet ovat samat kuin aiemmin ja Vaalijalan käsitys 
sotepalvelujen järjestämisestä on selvä. Vaalijala on koettanut edistää tavoitteitaan val-
takunnan tasolla, mutta tuloksetta. Ensimmäinen neuvottelu palvelujen tulevaisuudesta 
hyvinvointialueiden kanssa on edessä. Vaalijalasta tulee mahdollisesti oma taseyksik-
könsä Etelä-Savon hyvinvointialueen sisälle. 
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Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja, Hirvensalmi 
 Onko Vaalijalan hallitus tutkinut kuntayhtymän tasetta, onko siellä jotain sellaista ra-

han arvoista tavaraa, jota ei olisi tarkoituksenmukaista siirtää hyvinvointialueelle eli 
käytännössä valtion piikkiin? Ylijäämää näyttäisi olevan 20 miljoonaa euroa. Olisiko 
hyvä, että sellaista kuntien omaisuutta, jolla ei ole hyvinvointialueella operatiiviseen 
toimintaan tarkoitettua käyttöä, realisoitaisiin ja palautettaisiin omistajakunnille ennen 
kuin tämä muutos tapahtuu? 

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Kysymys on erittäin hyvä. Siihen tulee osittain vastauksia seuraavassa Sateenkaaren 

erityiskoulun esityksessäni. Tätä asiaa on siinä alustavasti pohdittu ja siihen on ehdo-
tus. 

 
8 Sateenkaaren koulun tulevaisuuden suunnittelu 
 
 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti esityksen Sateenkaaren erityiskoulun tulevai-

suudesta. Esitys on lähetetty etukäteen kokoustajille kuntakokouskutsun mukana. Sa-
teenkaaren esitys liitteenä 3. 

 
 Uusi kuntayhtymä tarvitaan kahdesta syystä: perusopetus ei ole sosiaali- ja tervey-

denhuoltoa ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei tunnista perusopetusta. Perusopetus-
laki ei taas tunnista sanaa hyvinvointialue, koska se on uusi organisaatiomuoto. Hy-
vinvointialue on organisaatio, joka ei voi sotelain mukaan järjestää perusopetusta. Ny-
kyinen organisaationrakenne, joka on toiminut kauan, 1970-luvun puolivälistä lähtien, 
pitää purkaa. Siksi tarvitaan uutta kuntayhtymää. Asiaa on pohdittu yhdessä KPMG:n 
kanssa, miten se voisi järkevimmin tapahtua. Se toimisi niin, että Vaalijalan nykyinen 
kuntayhtymä jaetaan kahteen osaan, jolloin nykyiseen kuntayhtymään jää sotepalve-
lut eli suurin osa toiminnasta ja uuteen kuntayhtymään tulee soten ulkopuolinen toi-
minta. Uuteen kuntayhtymään osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua 
myös muita kuntia kuin nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat. 

 
Timo Pennanen, valtuuston jäsen, perusturvaltk:n pj., Pielavesi 
 Tällaista opetusta tarvitaan, tätä on Suomessa hyvin vähän tarjolla ja Sateenkaari on 

ainut koulu Itä-Suomessa, joka tällaista opetusta pystyy antamaan. Erittäin tarpeelli-
nen koulu on. 

 
Leena Pekkanen, valtuuston 2. vpj., Mäntyharju 
 Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Puheenvuoroni liittyy oikeastaan Vaali-

jalaan kokonaisuutena. Tärkeää on osaamisen säilyttäminen niin itse Vaalijalan kuin 
Sateenkaaren koulunkin osalta. Johtaja Fritiuksen mainitsema jako tuntuu aavistuk-
sen moniportaiselta ajatusmallilta, että osa toiminnoista menee hyvinvointialueen alle 
ja sitten tarvitaan kuitenkin useampia kuntayhtymiä tähän, siis opetuksen osalta uusi 
kuntayhtymä. Onko keskustelu OKM:n kanssa täysin loppuun käyty? Saisiko Sateen-
kaaren koulu poikkeusjärjestelyluvan? 
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Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 OKM:n kanssa tullaan käymään keskustelua ministeritasolla. Opetusministeri Li An-

derssonia haastetaan asiassa. Tässä tehdään yhteistyötä Varsinais-Suomen erityis-
huoltopiirin kanssa, jossa on samanlainen asetelma perusopetuksen suhteen. Laki-
muutos tarvitaan, sillä lakia soveltamalla ei asiassa päästä eteenpäin. Hyvinvointialu-
een hyvä tahtokaan ei auta tähän asiaan. STM:ltä on kysytty, onko mahdollista, että 
hyvinvointialue ylläpitäisi koulua. STM:n mukaan se ei ole mahdollista. Tilanne on se, 
että kuntoutuksessa olevien oppilaiden osalta perusopetuksen vastuu kuuluu Pieksä-
mäen kaupungille, mutta kaupungilla ei ole mitään vastuuta muiden kuntien avopalve-
lujen oppilaille. Jos emme ryhdy mihinkään toimenpiteisiin käy siten, että koulu voi 
kuihtua. Jos uutta suuntaa halutaan niin en tiedä, mistä lähdettäisiin viisautta hake-
maan. 

  
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja/omistajaohjaus, Mikkeli 
 Se kokemus mikä minulla on kuntayhtymistä, niin en kannata uusien kuntayhtymien 

perustamista ja uskaltaisin sanoa, että Mikkelin kaupunkikaan tuskin kannattaa uu-
sien kuntayhtymien perustamista. En tarkoita tällä sitä, etteivätkö nämä lapset tarvit-
sisi tämän tyyppistä opetusta, mutta en usko, että Mikkelin kaupunki olisi kiinnostunut 
vapaaehtoisesta kuntayhtymästä. Kuntayhtymämalli on aikansa elänyt ja tähän pitäisi 
löytää jokin muu ratkaisu. 

 
Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, Essote 
 Ilkka Fritius kertoi hyvin, että tämä on hyvinkin tarkkaan valmisteltava ja selviteltävä 

asia. Vaalijala on valtakunnallinen erityispalvelujen palveluntuottaja, niin omille jäsen-
kunnille kuin myös ulkokunnille. Tärkeintä on Etelä-Savon ja Pohjois-Savon välinen 
keskustelu siitä, miten edetään nyt kun hyvinvointiyhtymä ei kuitenkaan Vaalijalan 
osalta tullut kysymykseen. Kouluasia on niitä palveluja, jotka hyödyttävät laajaa alu-
etta tässä maassa ja on ihan selvää, että tällaiset erityispalvelut tarvitaan. Lainsää-
däntö on tähän kohtaan niin tiukka, että sen organisoimiseksi ei ole muuta vaihtoeh-
toa kuin kuntayhtymä. Se on sitten meillä tietysti käytettävänä, mutta jokainen kivi täy-
tyy kääntää ja jokainen ministeriö ja muukin juridiikka. Olisiko mahdollista, että tämä 
kuitenkin pystyttäisiin hyvinvointialueen toimesta pitämään palvelutuotannossa? Jos 
lainsäädäntö ei anna muuta vaihtoehtoa kuin kuntayhtymä, on senkin valmistelua 
tässä syytä tehdä.  

 
Anna-Liisa Uimonen, Vaalijalan tarkastusltk:n jäsen 
 Kiitos Risto Kortelaiselle hyvästä selvityksestä. Ajattelinkin heittää tässä hänelle pal-

loa lähinnä Essoten ja Sosterin osalta, että valmistelevien virkamiesten rooli on tär-
keä. Nämä palvelut ovat niin tärkeitä, ja uskon että kaikki siihen yhtyy, ettei tämä ka-
toa tästä muusta sotekeskustelusta nyt kun uudet valtuustot ovat aloittaneet kunnissa 
ja asiat ovat uusia ja montaa muuta asiaa ns. vatvotaan. Siinä voi käydä niin, kun 
kunnissa ajatellaan, että ostetaan ne palvelut noin vaan jostakin. Ne tulee sitten tie-
tenkin kalliimmiksi, jos ei ole kuntayhtymää tai muuta pohjaa, omistajuutta. En tiedä 
miten tarkka selonteko tästä on jo mennyt omistajakuntiin, ja tämän asian problematii-
kasta. Tästä haluaisin kuulla, ettei se nyt vaan hautaannu. Nyt nostetaan esiin, mutta 
että se tulisi kaikille virallisille päättäjille esiin.  
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Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Tilanne on se, että te edustatte nyt kuntianne. Tämä on se lähtölaukaus. En ole tätä 

asiaa nyt kysynyt ennalta, koska kuntakokouksen tarkoitus on nimenomaan tehdä lin-
jauksia ja tämän mukaan mennään sitten eteenpäin. Te olette paljon haltijoita tänä 
päivänä. 

 
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, Rautalampi 
 Mikäli uusi organisaatio aloittaisi, pitäisikö sen aloittaa lukuvuoden 2022 syksyllä vai 

voiko se aloittaa kesken lukuvuoden? Onko selvitetty valtion kouluverkkoa? Voisiko 
Sateenkaaren koulu olla Valteri-koulu, toiminnaltaan samankaltainen kuin Sateenkaa-
ren koulu? 

 
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Hyviä kysymyksiä on esitetty. En näe ongelmana, etteikö voisi kesken lukuvuoden 

tehdä siirtoa organisaatiolta toiselle. Niissä molemmissa on puolensa, on mahdolli-
suus aloittaa alkavana lukuvuotena tai vuoden alussa. Luulen, että ne ovat pääasi-
assa rahoitukseen liittyviä asioita. Tulee selvittää, miten koululle tuleva rahoituspohja 
siirtyy uudelle organisaatiolle.  Valteri- ja Elmeri-koulut, joihin me kuulumme, jokainen 
koulu on profiloinut tietyllä tavalla. Elmeri-koulut ovat vaativan opetuksen tuottajia ja 
meidät rinnastetaan hyvin lähelle sairaalaopetusta. Valteri-koulujen palvelut ovat ke-
vyemmät kuin Elmeri-kouluilla. Mitä Valteriin tulee, niin osaan sanoa, että Valterille on 
opetuksen järjestämisluvat määritelty äärimmäisen tarkoin. Sinne on kirjattu, että millä 
paikkakunnilla saa kouluja olla ja montako niitä saa Suomessa olla. Pidän äärimmäi-
sen epätodennäköisenä sitä vaihtoehtoa, että tästä koulusta voisi tulla Valteri-koulu, 
koska se edellyttäisi niiden opetuksen järjestämislupaan aika isoa muutosta. Elmeri-
kouluja on 10 Suomessa ja Sateenkaari on niistä selvästi suurin. Me tarjoamme vielä 
vaativampaa tukea opetukseen kuin Valteri. 

 
 Janne Karttunen, rehtori/sivistystoimen johtaja Tuusniemi 
 Jos tulee uusi kuntayhtymä, niin kuinka sen rajapinnat toimisivat hyvinvointialueella 

yhteen soten kanssa esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa ajatellen? Palvelut ovat siirty-
mässä hyvinvointialueille, millaisia sopimuksia tämä hyvinvointialueilta edellyttäisi? 

 
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Jos kouluterveydenhuolto menee hyvinvointialueelle ja koulu sijaitsee Pieksämäellä, 

niin kyllä minä katsoisin sinne meidän hyvinvointialueelle ja olettaisin, että ne koulu-
terveydenhuollon palvelut tulevat sieltä. Kaikki kunnat kantavat huolta koulutervey-
denhuollon toteutumisesta. Tämän hetkisessä tilanteessa kouluterveydenhuolto-, ku-
raattori- ja psykologipalvelut on ositettu Pieksämäen kaupungin kanssa. Palvelut ovat 
soten seurauksena siirtymässä jokaisesta koulusta hyvinvointialueelle, on selvitettävä 
millaisia sopimuksia se edellyttää. Koulukuraattorin ym. palvelut ovat tosi vähäisesti 
mitoitettu suhteessa tarpeeseen. 

 
Elina Puustinen, kv-yksiköiden esihenkilö, Iisalmi 
 Kaikilla erityislapsilla on oikeus käydä koulua, erityisosaamista kunnissa on. Aina kui-

tenkin lasten joukossa on lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja esim. Vaalijalan 
tarjoamat kuntoutusjaksot ja sitä kautta yhteistyö Vaalijalan erityisosaamisen kanssa 
näiden lasten oppimisen eteenpäin viemiseksi on tärkeää. Sateenkaaren koulun sel-
vittely on tosi tärkeä ja laaja asia valtakunnallisestikin ajatellen. Yhteistyö on tärkeää 
asian eteenpäin viemiseksi ja yhteydet ministeriöihin on säilytettävä. 
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Tapani Nykänen, hallituksen pj., Kangasniemi 
 Soten ulkopuolinen toiminta – onko kyseessä pelkästään koulutus vai onko siinä asi-

assa jotain muuta? Kuntayhtymällä ei ilmeisesti olisi kiinteätä omaisuutta ollenkaan, 
vähän irtaimistoa elikkä olisi aika kevyt kuntayhtymä, onko näin? 

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Esitys jatkuu ja siinä tulee vastauksia kysymyksiin. Totta on, että kuntayhtymän toi-

minta olisi siinä mielessä kevyt, että koulun toimitilat ovat vuokratut. Uuden kuntayhty-
män perustaminen ei ole ongelma, mutta jos ratkaisu asiassa pitää olla jokin muu, 
niin se saattaa olla ongelma.  

 
 Uudessa kuntayhtymässä varojen ja velkojen erotus muodostaisi uuden pääoman. 

Vaalijala on selvittänyt kiinteistöleasing-sopimukset kuntarahoituksen kannalta. Rau-
talammin Kuutinharjun lahjatontti on annettu Vaalijalalle vuonna 1940 talvisodan lo-
pussa, kun Sortavalassa toimintaa ei voitu tuolloin jatkaa. Perusopetus jatkui Kuutin-
harjussa hyvin pitkään. Kuutinharjun palvelukodin tontilla on 90 hehtaaria metsää, 
joka voitaisiin siirtää uuteen kuntayhtymään. Muutakin kuranttia omaisuutta saattaa 
olla. 

  
 Kuntayhtymien lopettaminen on pitkä jamonimutkainen prosessi, mutta aikaa ei ole. 

Nyt tarvitaan suurta yksimielisyyttä niissä kunnissa, jotka lähtevät mukaan. Uskon, 
että löytyy riittävä kannatus siihen, että päästään asiassa eteenpäin. Kysymys on tah-
totilasta. Vaalijalan kuntayhtymä vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Lasten ja nuorten pa-
hoinvointi on yksi keskeinen huolenaihe suomalaisessa yhteiskunnassa ja se ei häviä 
sote-uudistuksessa. Hyvinvointialueet tulevat käymään keskenään kauppaa siitä, 
kuinka palvelut järjestetään. Fritius kertoi mahdollisen uuden perustettavan kuntayhty-
män aikataulutuksesta. Mitä mieltä Jyväskylä on asiasta? 

 
Sami Lahti, palvelujohtaja, Jyväskylä 
 Yhteistyö Sateenkaaren koulun kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää ja työ mitä kou-

lussa on tehty, on erinomaisen hyvää, yhteistyö on sujunut. Koulu pitää pystyä tur-
vaamaan, mutta millä tavalla, on sitten jatkopohdiskelun paikka. Olisiko mahdollista 
hyvinvointialueen sisällä jollakin keinoin opetus turvata, se kannattaa koeponnistaa 
vielä ministeriöiden suuntaan. Palvelu on pystyttävä järjestämään tavalla tai toisella, 
seurataan tilannetta ja toivotaan parasta. 

 
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, Rautalampi 
 Onko oikeasti koulupalvelu valtion järjestämänä perattu alusta loppuun saakka? 

Kuinka muut Elmeri-koulut, miten niiden rooli tässä?  
 
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Valterin järjestämisluvat on rajattu. Valteri-koulut halusivat yhden yksikön lisää Suo-

men, mutta eivät saaneet sitä, koska se ei kuulu heidän opetuslupaansa. Kuinka 
monta Valteri-koulua Suomessa saa olla, on tarkkaan määritelty. Opetuksen järjestä-
misluvan hakeminen/muuttaminen on pitkä prosessi ja voi viedä vuosia. Suurin osa 
Elmeri-kouluista on kuntien ylläpitämiä. 
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Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja/omistajaohjaus, Mikkeli 
 Tästä asiasta ei ole keskusteltu poliitikkojen eikä ylimmän johdon kanssa, joten en voi 

ottaa siihen kantaa. Mikkeli suhtautuu kuntayhtymiin hyvin varauksella. Asiaa valmis-
tellaan Vatessa. Essoten alueella on neuvottelukunta, jossa ovat kaikki kunnanjohta-
jat, jossa pitäisi keskustella ja linjata Mikkelin seudun näkemys asiaan. Täytyy löytyä 
jokin muu vaihtoehto kuin kuntayhtymän perustaminen, koska kuntayhtymät ovat hy-
vin raskaita. Ymmärtäisin, että jos on tarvetta tällaiselle osaamiselle, niin ne kunnat 
jotka palvelua lapsilleen ehdottomasti tarvitsevat, ovat sitten valmiita maksamaan 
olipa se palveluntuottaja sitten kuntayhtymä tai joku muu organisaatio.  

 
Jukka Keituri, opetusjohtaja, Pieksämäki 
 Kaupunki näkee yhteistyön ja sen säilyttämisen Sateenkaaren koulun kanssa äärim-

mäisen tärkeänä. Pieksämäellä opetuslautakunta on jo ottanut kantaa siihen, että mi-
käli suunnitelma kuntayhtymästä toteutuu, ja jäsenkuntia sinne mukaan pyydetään, 
niin Pieksämäen kaupunki sitoutuu tähän suunnitteluun mukaan. 

 
Soili Moilanen, hallituksen pj., Pieksämäki 
 Samaa mieltä ed. kanssa, selvitellään asiaa. Suhtaudutaan positiivisesti kuntayhty-

mään. 
 
Sanna Hänninen, sosiaalipalvelupäällikkö, Hankasalmi 
 Muutamia lapsia lähinnä lastensuojelun puolelta käy koulua Sateenkaaressa. Kunnan 

tarve palvelulle on pientä. 
 
Tapani Nykänen, hallituksen pj., Kangasniemi 
 Periaatteessa mahdollista, mutta riippuu monista tekijöistä, koska kunta on pieni. Kat-

somme vaihtoehtoja ja suhteutamme ratkaisumme myös Mikkelin ratkaisuihin.  
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Koulun talous perustuu suoritteisiin, kiinteitä maksuja ei ole, eikä jatkossakaan ole, 

vaan tulot perustuvat nimenomaan käyttöön ja pääasiassa valtion korvauksiin opetuk-
sesta.  

 
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Suurin osa tuloista on valtiolta tulevia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia. Kunnilta 

tulee hyvin pieni osuus päivämaksuna, esimerkiksi intervallioppilaista tai jos tulee 
kesken lukukauden meille oppilaaksi, niin sitten joudutaan siitä perimään kustannuk-
sia.  

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 On merkittävää, että valtiolta tulee valtaosa rahoituksesta. Siltä osin tässä ei tapah-

tuisi muutoksia. Leasing-vuokra on maksettu ja koulun talous kestää sen. Yksikään 
kunta ei käytä koulua suurella volyymilla, käyttäjiä on parikymmentä, jotka vaihtelevat 
eli kouluun tulee yksittäisiä oppilaita. Koulu ei ole kenellekään merkittävä volyymin 
kannalta, mutta kun tarve tulee, on se välttämätöntä hoitaa. Tämä on yhteistyön 
paikka ja kuntayhtymissä jäsenkunnilla on vastuu toiminnasta. Uuteen kuntayhty-
mään ei olla siirtämässä mitään velkoja tai epäselviä asioita vaan toimiva kone. Koulu 
toimii valtakunnallisesti. Kuntayhtymään liittyy hallintoelimet, koska kyse on demo-
kraattisesta organisaatiosta. Vaalijalan hallintoon nähden kysymys tulee olemaan 
huomattavasti pienemmästä asiasta.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/63e3d315-319e-4ce8-b57a-45c3a9523b21

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



  Muistio 8 (13) 
   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 
 Puhelin 015 783 111, vaihde www.vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki 
 Faksi  015 7831 298  Alv rek. 
 

Vaalijalan 
kuntayhtymä 

 Jonkin aikaa joudutaan tekemään kaksinkertaista työtä eli valmistelemaan kuntayhty-
mää ja toisaalta hakemaan muita vaihtoehtoja. Näitä on valmisteltava rinnakkain ja 
katsottava sitten kumpi toimii - kuntayhtymämalli vai jonkinlainen muu ratkaisu.  

 
Tapani Nykänen, hallituksen pj., Kangasniemi 
 On katsottava molemmat ratkaisut. On vastuutonta sitoutua yhteen, jos on kaksi mah-

dollisuutta, mutta ei se sitä sano, että Mikkeliin mennään.  
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Jos hyvinvointialuetta voisi hoitaa opetuksen lainmuutoksen kautta, olisi se yksinker-

taisin ratkaisu. Se edellyttää poliittista vaikuttamista ja tämä on viesti myös teille. 
Muutosta lainsäädäntöön vaaditaan ja nopeasti. Korona-aika on osoittanut, että asi-
oista voidaan päättää nopeasti, kun tahtotila löytyy. 

 
Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja, Hirvensalmi 
 Hirvensalmelaisia ei ole tällä hetkellä Sateenkaaren koulussa. Minulle tuli yllätyksenä 

Vaalijalan ehdotus ja siksi tähän ei ole voinut etukäteen varautua ja kenenkään 
kanssa käydä keskustelua. Mitä tämän keskustelun kuluessa on tullut mieleen, niin 
hyvinvointialue muistaakseni voi ottaa järjestääkseen muitakin tehtäviä, jos kunnat 
siitä yksimielisesti päättävät ja rahoittavat sen toiminnan. Olisiko kuitenkaan järkevää 
antaa opetuksen järjestäminen hyvinvointialueen tehtäväksi, koska hyvinvointialue on 
niin massiivinen organisaatio ja tällainen toiminta hukkuu sinne. Kaikki Vaalijalan kun-
tayhtymän ulkoinen omaisuus, jolla ei ole sotetoimintaan liittymäpintaa, pitäisi nyt kii-
reen vilkkaan tavalla tai toisella ulkoistaa. Kuntien varallisuutta ei pidä lahjoittaa, sillä 
kunnat tarvitsevat rahaa. En ota kantaa kuntayhtymän toimintaan, mutta Sateenkaa-
ren toiminta pitää tavalla tai toisella turvata. Koulutuksen liikevaihto on aika pientä 
(1,5 miljoonaa euroa) siihen nähden, että sen päälle rakennettaisiin kuntayhtymää. 
On mietittävä muita vaihtoehtoja Sateenkaaren koulun turvaamiseksi. Myös kuntien 
rahaa valuu asiaan. Suhtaudun asiaan vakavasti ja sillä on kiire. Sateenkaaren toi-
minnalla paikkansa ja tarpeensa on myös tulevaisuudessa. Hyvä organisointitapa tu-
lee löytää ja toiminta turvata. 

 
Tapani Nykänen, hallituksen pj., Kangasniemi 
 Miksi Pieksämäen kaupunki ei voisi ottaa tätä vastuulleen hoitaakseen? 
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Verkkokysymyksiä/mielipidekirjoituksia 
 
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Mikkeli 
 Mitä maksaa vuosi/oppilas, jos vaikka Mikkelin lapsi alkaa käydä Sateenkaaren eri-

tyiskoulua tänään? Ja mitä se olisi jatkossa? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Siihen ei löydy yhtä vastausta, koska hinta on yksilöllinen.  
 
Maarit Rantakurtakko, kuntoutuksen johtaja, Vaalijala 
 Emme kuljeta lapsia kaukaa kuntoutukseen. Jokaisella lapsella, joka on Vaalijalassa 

kuntoutuksessa ja on oppivelvollisuusikäinen, on oppilaspaikka Sateenkaaren kou-
lussa. Valtio maksaa lapsen koulunkäynnin täällä, kun on laskentapäivänä 20.9. mu-
kana. Jos lapsi ei ole silloin Sateenkaaren koulussa, niin sitten valtionosuus menee 
kotikunnalle, ja Vaalijala perii maksun kunnalta. 

  
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Oppilaita tulee kuntoutukseen, koulunkäynti on osa kuntoutusta. Päivittäin kotoa käy-

ville kunta maksaa koulukuljetukset. Kunnan kanssa katsotaan, tuleeko lapsesta valti-
onosuuksia, tuleeko kotikuntakorvauksia, tarvitseeko lapsi avustajan. Jos avustus, 
jonka koulu saa, ei riitä avustajan palkkaan, niin kunta osallistuu avustajan palkkaus-
kuluihin. Jos lapsi tulee laskentapäivän jälkeen, silloin ei saada valtionosuuksia ja täl-
löin me joudutaan laskuttamaan päivälaskuna kunnalta. Hinta määräytyy kunnan mu-
kaan, josta oppilas on, onko kotikunta jäsenkunta, puitesopimuskunta vai ulkokunta. 
Aina keskustellaan kunnan kanssa ennen kuin lapsi aloittaa ja puhutaan kustannuk-
sista ja kerrotaan mitä se maksaa. Tuloreittejä on kaksi, joko kuntoutuksen kautta tai 
suoraan kotoa käyviä. 

 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Jäsenkuntien korvaus on 150 e/vrk, jonka kunta maksaa ja saa valtion korvaukset it-

selleen. Nythän on kysymys siitä, että Sateenkaaren koulukin on toissijainen koulu. 
Kuntoutuksen oppilaiden osalta se on ensisijainen koulu. Kotoa tuleva oppilas on käy-
nyt lähikouluaan, jossa on tullut hänelle seinä vastaan. Kunnan opetustoimi on mietti-
nyt, kumpi on edullisempaa, yrittää poistaa koulunkäynnin este lähikoulusta vai sijoit-
taa lapsi Sateenkaaren kouluun. Kunta on päättänyt, että järkevämpää sijoittaa lapsi 
Sateenkaaren kouluun. Asia nojautuu kuntien talousajatteluun. En usko, että koulutoi-
menjohtaja laittaa lapsen sen vuoksi Sateenkaaren kouluun, koska se on helpompaa. 

 
Reijo Hämäläinen, Vaalijalan hallituksen vpj. 
 Sateenkaaren merkitys ja asema tulee tunnustaa ja taata, jos laki ei mahdollista toi-

mintaa hyvinvointialueen hallinnossa, niin sitten on muuten taattava, ky, oy tms.? Hy-
vää ja rakentavaa yhteistyötä. 

 
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Mikkeli 
 Saammeko esillä olevat kalvot sähköposteihin kokouksen jälkeen? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Kyllä. Osallistujat saavat kalvosarjat sähköpostitse ja ne liitetään myös muistion liit-

teeksi. Kalvot ovat julkisia, joten niitä saa levittää. 
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Marja-Liisa Jantunen, talouspäällikkö, Vaalijala  
 Viime vuonna on koulusta kunnilta peritty 19 %, valtion rahoitus noin 81 %. 
 
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Mikkeli 
 Pitää saada tarkkoja selvityksiä. Mitä muita palveluja ja kustannuksia näille lapsille 

tulee? Ja mitä siis euroissa on tuo 19 %. Varmasti kuntiin pitäisi lähettää selvityksiä ja 
laskelmia asiaan liittyen. 

 
Marja-Liisa Jantunen, talouspäällikkö, Vaalijala 
 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset ovat noin 1,4 milj. euroa. Kunnilta peritty noin 

271 000 euroa. Rehtori osaa paremmin kertoa, mitä kunnilta on laskutettu lisää. 
 
Satu Varpainen, rehtori, Vaalijala 
 Summa 271 000 euroa on pääosin kustannuksia niistä lapsista, jotka käyvät meillä 

intervallijaksoilla, esim. viikon kuukaudessa tai 3 päivää kuussa tai kolmen kuukau-
den intervallijakso. Nämä eivät ole niitä kustannuksia, että oppilas tulisi meille elo-
kuussa ja lähtisi pois toukokuussa. Jos lapsi asuu vaikka Kuopiossa, niin oma kunta 
saa hänestä kaikki sen rahoituksen. Jos lapsi käy meillä vaikka 4 päivää kuukau-
dessa, me laskutamme päivälaskulla, että saadaan koulun käynnistä aiheutuvat kulut 
peittoon. Siitä on kyse tuossa summassa. 

 
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, Puumala 
 Pystyisikö Sateenkaaren koulu toimimaan osuuskuntapohjalta? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Periaatteessa kyllä, mutta nyt on kysymys siitä, että perusopetuksen järjestämislupaa 

ei tarvitse kunta eikä kuntayhtymä, osuuskunta tarvitsee. Aikataulullisesti asiaa on 
mahdoton selvittää ja järjestää osuuskuntapohjalta. Sen takia haetaan kuntapohjaa, 
koska se on aikatauluun mahdollista. 

 
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Mikkeli 
 Pieksämäki vastuukuntamallina vaikuttaa hyvältä. 
 
Jukka Keituri, opetustoimen johtaja, Pieksämäki 
 Lähtökohtaisesti ajattelen, että tämä laajempi kuntayhtymämalli on parempi. Kysymys 

on kuitenkin vaativan erityisen tuen oppilaitoksesta ja kun tiedetään nämä järjestämis-
lupa-asiat, niin yksittäisen kunnan ylläpitämänä en näe mallilla olevan tarpeeksi le-
veitä hartioita, kuin olisi kuntayhtymän ylläpitämänä. Mikäli hanke kaatuu kuntayhty-
män kohdalta, niin silloin se tulee se yksittäisen kunnan harkittavaksi. 

 
Soili Moilanen, kh:n pj., Pieksämäki  
 Lisätäkseni tuohon Jukan lausuntoon, niin Pieksämäki on keskustellut näistä eri vaih-

toehdoista ja ollaan päädytty kuntayhtymämallin selvitykseen. Se on viranhaltijoiden 
ja luottamushenkilöiden kanta. 

 
Teija Savolainen-Lipponen, Vaalijalan hallituksen jäsen 
 Vien viestiä Kuopion kasvun ja oppisen lautakuntaan. 
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Kirsi Ruutala, avopalvelujen johtaja, Vaalijala 
 Näitä kuntien ja soten yhdyspinta-asioita viedään valmisteltavaksi myös hyvinvointi-

alueen valmisteluun. 
 
Ari Hänninen, kokouksen puheenjohtaja 
 Kiitoksia. Se oli aika selkeä vastaus siihen kysymykseen, kun pallo yritettiin heittää 

Pieksämäelle. Sateenkaaren koulu on herättänyt hyvää ja monipuolista keskustelua. 
Kysymyksiä ja vastauksia on tullut paljon. Tämä on sellainen paikka, joka vaatii nyt 
nopeaa keskustelua ja vuoropuhelua kaikilta. Tämä täytyy ottaa ykkösprioriteetiksi. 
Muu sotevalmistelu tuntuu nyt menevän paremmin kuin tämä kouluasia.  

  
9 Osallistuvien organisaatioiden esiin nostamat asiat 
 
 Puheenjohtaja totesi, että ennakkoon ei ole tullut kuntien esittämiä asioita. 
 
Anna-Liisa Uimonen Vaalijalan tarkastusltk:n jäsen, Savonlinna 
 Minulla olisi toivomus, että kun tämä materiaali valmistuu ja itse ne saan, yritän tieten-

kin muistaa laittaa eteenpäin palveluja ostaville kunnille. Pyydän lähettämään kokouk-
sen aineiston esimerkiksi sivistystoimenjohtajille. Koska asia kuuluu kuntaorganisaa-
tiolle, ihmettelen, kun olen tarkistuslautakunnan jäsenenä täällä kutsuttuna. Kaupunki 
ei ole lähettänyt minua. Minulla on vastuu tässä roolissa, että nämä kaikki palvelua 
ottavat kunnat saisivat täältä tämän tiedon. Sitten on paljon kuntia, joista ei ole edus-
tajaa täällä paikalla. Toivon, että viesti menisi ainakin lähialueiden kuntiin. 

 
Anja Manninen, Vaalijalan hallituksen pj. 
 Huomiona, että tähän kuntakokoukseen on kutsuttu kaikki jäsenkuntien ja yhteistyö-

kumppanien edustajat, myös Savonlinna. Sille emme mahda mitään, jos eivät tule. 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Palataan siihen, mikä tämän kuntakokouksen tarkoitus on ollut. Näitä on järjestetty 

siksi, että kuntakokous olisi kuntien johdon mahdollisuus kertoa mielipiteitä Vaalijalan 
toiminnasta ja antaa linjauksia, miten asioita hoidetaan jatkossa. Kuntayhtymän viralli-
set toimielimet ovat poliittisia. Valitettavaa on, että kokouksesta puuttuu aika monen 
kunnan johtoa. Minä lähestyn kuntia kokousmateriaalilla ja lähetekirjeellä, jossa kerro-
taan mistä on kysymys. Tämä kuntakokous ei aivan tuottanut sitä mitä kuntakokouk-
selta toivottiin ja siksi tietoa pitää toimittaa muullakin tavalla. Viesti lähtee kuntiin pi-
kaisesti ja muistio liitteineen perässä. Sain kokoukselta eväitä siihen, mitä asiassa toi-
votaan eli kuntakokous on kuitenkin edistänyt asiaa.  

 
Anja Manninen, Vaalijalan hallituksen pj. 
 Mitä kirkolle ja koululle tapahtuu? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Kirkko on osa sote-omaisuutta, koska on sitä toimintaa palvellut.  
 
Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Hirvensalmi 
 Entä koulu, mitä sille nyt tapahtuu, jos emme löydä sille ratkaisua tässä?  
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Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 
 Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Koulu on Kuntarahoituksen omaisuutta ja se ei 

ole sotea. Sanoisin näin, että tullaan mielenkiintoiseen juridiseen tilanteeseen asian 
järjestämisessä. Kuntarahoitus ei varmaan halua jäädä nuolemaan näppejään vaan 
olettaa, että asia saadaan järjestykseen ja heidän sijoituksensa ei tässä vaarannu.  

 
Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunnanjohtaja 
 Tuli vain mieleen, että eikö sopimuskumppanina ole kuitenkin tässä koulussa Vaalija-

lan kuntayhtymä kuntarahoituksen puolella? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 

Kyllä. Se on Vaalijalan kuntayhtymä ja siitä on todettu, että se lakkaa olemasta sote-
uudistuksen toteutuessa. Kuntayhtymää ei lopeteta tai pureta, vaan se lakkaa ole-
masta. Tammikuun 1. päivä 2023 Kuntarahoitus tarvitsee uuden sopimuskumppanin.  
 

Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunnanjohtaja 
 Essotenkin alijäämä jäisi silloin kunnille? 
 
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja, Vaalijala 

Ei jää, mutta alijäämä on hoidettava pois 31.12.2022 mennessä.  
 
Ari Hänninen, kokouksen puheenjohtaja 
 Tämä on varmaan asia, joka on juristien kysymyksiä. En ota tähän asiaan kantaa, 

mutta toivon, että asiaa voisi selvittää Kuntaliiton lakimiehiltä. Pahoin pelkään, että 
sellainenkin vaihtoehto on vielä otettava huomioon, että se asia kääntyy vielä perus-
kunnille käsiteltäväksi, jos ei sitä asiaa muuten saada ratkaistua. Essotessa on myös 
pohdittu tätä samaa ongelmaa ja tämä ajatus tuli sieltä. 

 
10 Kuntakokouksen yhteenveto 
 
 Puheenjohtajalle jäi kokouksessa käydyistä keskusteluista aika hyvä tunne, koska tul-

tiin yksilötason asioihin eli lapset ja nuoret nousivat keskusteluissa esiin. Tämä on 
hieno asia. Pitää muistaa, että tämä sotejuna on kulkenut jo pitkään, mutta sitä voi-
daan vielä ohjata. Vuoden 2023 jälkeen junan ohjaaminen, tai varsinkaan sen suun-
nan muuttaminen on paljon vaikeampaa. Koulu on tärkeä asia, ykkösprioriteetti, se 
pitää selvittää mahdollisimman nopeasti. Omalta osaltani kiitän osanottajia tästä tilai-
suudesta ja tilaisuus on nyt päättynyt.    

 
11 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Ari Hänninen päätti kokouksen klo 15.09. 
 
  
 Pieksämäki 3.11.2021 
 
   
  
 Ari Hänninen Sirpa Kinnunen Aarni Virtanen 
 puheenjohtaja sihteeri sihteeri 
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  Muistio 13 (13) 
   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 
 Puhelin 015 783 111, vaihde www.vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki 
 Faksi  015 7831 298  Alv rek. 
 

Vaalijalan 
kuntayhtymä 

 Lisäys nro 1 
 

Kuntakokouksen jälkeen jäsenkunnille tiedotettiin seuraavasta lainkohdasta. Laki sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.: Jos kuntayhtymä on perussopimuk-
sensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien 
on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Sateenkaaren erityiskoulu on tällaista toimintaa. 
 
Lisäys nro 2 
 
Johanna Sorvettula, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto (18.10.2021): ”Lähtökohtaisesti kat-
son, että teidän tulee perustaa uusi kuntayhtymä. Pakkokuntayhtymä lakkaa suoraan lain no-
jalla.” Kannan takana myös muita Kuntaliiton lakimiehiä. 
 

 
Liitteet Liite 1, Osallistujalista 
 Liite 2, Vaalijalan yleisesittely 
 Liite 3, Sateenkaaren koulun esitys 
 
Jakelu Osallistujat 
 Vaalijalan jäsenkunnat/kirjaamo 
 Keski-Suomen kunnat 
 Perusturvaliikelaitos Saarikka 
 Essote, Sosteri 
 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 Vaalijalan johtoryhmä 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Kuntakokous 28.10.2021 klo 13.00 Vaalijalan juhlasali, osallistujat

Organisaatio Sukunimi Etunimi Asema organisaatiossa Sähköposti
Paikan 
päällä Etänä

Enonkoski Malmstedt Anneli Valtuutettu anneli.malmstedt@gmail.com 1
Enonkoski Laurio Minna Kunnanjohtaja minna.laurio@enonkoski.fi 1
Essote Hänninen Ari valtuuston puheenjohtaja ari.hanninen@lh.pieksamaki.fi 1
Essote Kaukonen Niina vastuuvalmistelija, VATE niina.kaukonen@essote.fi 1
Essote Kortelainen Risto kuntayhtymän johtaja risto.kortelainen@essote.fi 1
Essote Seppälä Arto hallituksen puheenjohtaja arto.seppala@essote.fi 1
Essote Häkkinen Eeva vs. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja eeva.hakkinen@essote.fi 1
Hankasalmi Lamminniemi Terhi vs. palvelujohtaja terhi.lamminniemi@hankasalmi.fi 1
Hankasalmi Hänninen Sanna sosiaalipalvelupäällikkö sanna.hanninen@hankasalmi.fi 1
Hartola Tervala Sanna-Kaisa Kunnanhallituksen jäsen sanna-kaisa.tervala@hartola.fi 1
Hirvensalmi Ei hyväksy henkiötietojen käsittelyä 1
Hirvensalmi Ei hyväksy henkiötietojen käsittelyä 1
Hirvensalmi Ruhanen Aada kunnanvaltuuston jäsen ruhanenaada@gmail.com 1
Juva Hänninen Elisa Kunnanvaltuuston pj elisa.hanninen@juva.fi 1
Juva Asikainen Aila Kunnanvaltuuston jäsen aila.asikainen@juva.fi 1
Jyväskylä Hienola Elina Palvelupäällikkö elina.hienola@jyvaskyla.fi 1
Jyväskylä Junnilainen Päivi Sosiaalipalveluiden palvelujohtaja paivi.junnilainen@jyvaskyla.fi 1
Jyväskylä Lahti Sami Palvelujohtaja sami.lahti@jyvaskyla.fi 1
Jyväskylä Heino Anne Oppimisen tuen asiantuntija anne.heino@jyvaskyla.fi 1
Kangasniemi Luukkainen Kari luottamushenkilö kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi 1
Kangasniemi Nykänen Tapani Kunnanhallituksen puheenjohtaja tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi 1
Lapinlahti Ruotsalainen Raija Vammaispalvleuista vast. sos.tt. raija.ruotsalainen@lapinlahti.fi 1
Laukaa Hilkamo Eva Perusopetuksen suunnittelija eva.hilkamo@laukaa.fi 1
Laukaa Göös Jenni Sosiaaliohjaaja jenni.goos@laukaa.fi 1
Leppävirta Tsupari Seija kehitysvammahuollon esimies seija.tsupari@leppavirta.fi 1
Leppävirta Paahto Marena perusturvajohtaja marena.paahto@leppavirta.fi 1
Mikkeli Närhinen Maria Henkilöstöjohtaja/omistajaohjaus maria.narhinen@mikkeli.fi 1
Mäntyharju Pekkanen Leena Kvalt 2.VPJ leena.pekkanen@mantyharju.fi 1
Pieksämäki Tiihonen Paula perusturvajohtaja paula.tiihonen@pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Keituri Jukka Opetusjohtaja jukka.keituri@pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Moilanen Soili Kaupunginhallituksen  pj soili.moilanen@pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Ruokoselkä Liisa Kv:n jäsen liisa.ruokoselka@lh.pieksamaki.fi 1
Pieksämäki Ojala Sakari Kh:n 1 vpj., kv:n jäsen sakari.ojala@lh.pieksamaki.fi 1
Pielavesi Pennanen Timo Kv:n jäsen, peruturvaltk:n pj. timo.pennanen@pielavesi.fi 1
Puumala Kuuva Niina Kunnanjohtaja niina.kuuva@puumala.fi 1
Rautalampi Solmari Kirsi perusturvajohtaja kirsi.solmari@rautalampi.fi 1
Rautalampi Nissinen Linda Vaalijalan yhtymäkokousedustaja, vara linda.nissinen@rautalampi.fi 1
Rautalampi Sepponen Anu kunnanjohtaja anu.sepponen@rautalampi.fi 1
Rautalampi Karhunen Anne Vaalijalan yhtymäkokousedustaja anne.karhunen@rautalampi.fi 1
Sonkajärvi Kainulainen Seppo Kv:n jäsen seppo.kainulainen@sonkajarvi.fi 1
Tervo Raatikainen Riitta Kv:n jäsen riitta@tarina.fi 1
Tuusniemi Karttunen Janne Rehtori/Sivistystoimenjohtaja janne.karttunen@tuusniemi.fi 1
Vesanto Huuskonen Maija-Leena vs. perusturvajohtaja maija-leena.huuskonen@vesanto.fi 1
Vesanto Haatainen Heikki kv:n 1. vpj., perusturvaltk:n pj. heikkihaatainen@hotmail.com 1
Ylä-Savon sote ky Puustinen Elina Kv-yksiköiden esihenkilö elina.puustinen@ylasavonsote.fi 1
BDO Audiator Oy Susitaival Eija Vaalijalan ky:n tarkastaja eija.susitaival@bdo.fi 1
Vaalijalan ky Manninen Anja Hallituksen pj. anja.k.manninen@gmail.com 1
Vaalijalan ky Hämäläinen Reijo Hallituksen vpj. reijo.hamalainen@haukkamaenhevostila.net 1
Vaalijalan ky Kontinen Leena Hallituksen jäsen leenakontinen@gmail.com 1
Vaalijalan ky Valjakka Markku Hallituksen jäsen makuntoinen@gmail.com 1
Vaalijalan ky Savolainen-Lipponen Teija Hallituksen jäsen teija.m.savolainenlipponen@gmail.com 1
Vaalijalan ky Kuusisto Tuula Hallituksen jäsen tuula.kuusisto@lh.pieksamaki.fi 1
Vaalijalan ky Paunonen Tapio Tarkastuslautakunnan vpj. tapio.paunonen@pp.inet.fi 1
Vaalijalan ky Luoto Anne Tarkastuslautakunnan jäsen anne.luoto@suonenjoki.fi 1
Vaalijalan ky Uimonen Anna-Liisa Tarkastuslautakunnan jäsen annukka.uimonen@gmail.com 1
Vaalijalan ky Fritius Ilkka Kuntayhtymän johtaja ilkka.fritius@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Malkki Heli palvelupäällikkö heli.malkki@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Niinivirta Mari asiantuntijapalvelujen päällikkö mari.niinivirta@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Ruutala Kirsi Avopalvelujen johtaja kirsi.ruutala@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Rantakurtakko Maarit Kuntoutuksen johtaja maarit.rantakurtakko@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Varpainen Satu Rehtori satu.varpainen@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Jantunen Marja-Liisa Talouspäällikkö marja-liisa.jantunen@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Salovaara Päivi Henkilöstöpäällikkö paivi.salovaara@vaalijala.fi 1
Vaalijalan ky Kinnunen Tiina johtava sosiaalityöntekijä tiina.kinnunen@vaalijala.fi 1

19 45
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Vaalijala lyhyesti
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja
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Esityksen sisältö
1. Vaalijalan jäsenkunnat ja kumppanit
2. Taloudesta
3. Toimintasektorit ja palvelukapasiteetti
4. Erityishuollon asema
5. Vaalijalan arvot
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Jäsenkunnat ja kumppanit 
• Vaalijala on Savon erityishuoltopiiri, jolla on 

jäsenkuntiensa kanssa rinnakkainen erityishuollon 
järjestämisvelvollisuus

• Kotipaikka on Pieksämäki eli Etelä-Savon 
hyvinvointialue, jäsenkuntia on 33

• Puitesopimuskuntia ja -kuntayhtymiä 10, vaativimpia 
kuntoutuspalveluja myydään 16 maakuntaan ympäri 
Suomea

• Asiakaslähetteet vammaispalveluista, 
erikoissairaanhoidosta, lastensuojelusta ja THL:stä

• Itä- ja Keski-Suomen YTA-alueen toimija
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Taloudesta 1/2
• Vaalijalan kumulatiivinen ylijäämä v. 2020

tilinpäätöksessä oli 16,4 M€
• Ylijäämä ei ole rahana tilillä vaan sillä peruskorjattu ja

rakennettu Nenonpellon osaamis- ja tukikeskusta
• Vuoden 2021 aikana palautettiin jäsenkunnille

ylijäämästä 2,5 M€ ja kaikille ostajille annettiin noin
1,5M€ alennus toukokuun laskutuksesta

• Vaalijalan pitkäaikaiset velat ovat 17 M€, jotka kaikki
ovat ARAn korkotukilainoja, joiden hoitokulut maksavat
asukkaat vuokrissa
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Taloudesta 2/2
• Vaalijalan toiminta perustuu palvelujen kysyntään, joka

on kokonaisuutena kasvanut viime vuodet ja on
jatkuvassa muutoksessa (näkyy mm. budjettikasvuna)

• Tuotot koostuvat pääasiassa  palvelujen suoritehinnoista
• Kuntoutuksen suoritehintojen mediaanimuutos  v. 2020 –

2022 on 0-tasolla. Avopalveluissa yksikköjen
suoritehinnoissa voi olla suuria muutoksia, koska
jokainen yksikkö pyrkii 0-tulokseen joka vuosi

• Nenonpellon kuntoutus on yhtenäishinnoittelussa, 2*6
hintaportaat, yksikköjen kannattavuus vaihtelee

• Puitesopimuskunnat maksavat +10 % jäsenkuntahinnan
yli ja ilman puitesopimusta olevat +20 %
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Vaalijalan toimintasektorit
1. Nenonpellon yksiköt (noin 650 työntekijää)
2. Asiantuntijapalvelut (noin 80 tt)
3. Perusopetus (noin 30 tt)
4. Asuminen ja tekeminen (noin 560 tt)
5. Tukipalvelut (noin 80 tt)

hallinto, kiinteistöpalvelut, ict, ravintopalvelut
Sektorit 1,2 ja 3 muodostavat osaamis- ja 
tukikeskuksen
Työntekijöitä yhteensä noin 1400
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Palvelukapasiteetti
• Kuntoutuspaikkoja käytössä yhteensä 170, lasten ja 

nuorten kuntoutus 100 paikkaa. Jonossa kuntoutukseen noin 
40 henkilöä <- vasteaika pidentynyt

• Sateenkaaren erityiskoulu Pieksämäellä 
• keskimäärin 85 oppilasta perusopetuksessa, VAATU-koulu

• Asumispalvelut 22 kohdetta+perhehoito, 400 asiakasta 
• Etelä-Savossa 11 kohdetta
• Pohjois-Savossa 10 kohdetta
• Keski-Suomessa 1 kohde

• Tekeminen yli 20 yksikössä, (osallisuus, päivätoiminta) 
asiakkaita 540 - Yksiköitä kolmella hyvinvointialueella
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Vaalijalan palvelut valtakunnallis ia
2017    2018     2019 2020 01-09/2021

• Pohjois-Savo 42 %   41,4 %   36,0 %   33,5 %  36,0 %
• Etelä-Savo 38 %   36,9 %   34,3 %   29,3 %      26,2 % 
• Keski-Suomi 10 %    11,0 %   12,6 %  12,6 %       11,6 %
• Pohjois-Karjala 3 %  2,0 %     1,1 %    2,1 %        1,5 %
• Muut (12 kpl)      7 %      8,7 %   16,1 %  22,8 %      24,7 %

Kuntoutuksesta euroina noin 60 % oli valtakunnallista 
palvelutoimintaa vuonna 2020. Kuluvana vuotena sen osuus on 
kasvanut. Jäsenkuntien ulkopuolelta palvelujen ostot noin 26 
M€.
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Vaativan erityis huollon as ema 
palvelukentäs s ä

• Erityishuollon vaativat hoito- ja kuntoutuspalvelut ovat 
palveluja, jotka tuotetaan lain kehitysvammaisten 
erityishuollosta (23.6.1977/519) mukaisena laitoshoitona 
tai sisällöllisesti niihin rinnastettavana avopalveluna 

• Asiakas on vaativien erityishuollon palvelujen tarpeessa 
silloin, kun terveyshuollon palvelut tai muut 
sosiaalihuollon palvelut eivät ole hänelle riittäneet.

• Palvelujen saanti EI perustu diagnoosiin
• Vaalijala yksi palvelujärjestelmän perälaudoista 
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Korjaavas ta ennakoivaan

• Vaalijalan resursseista noin 80 % on kiinnitetty korjaaviin
palveluihin, tilanne on pysynyt viime vuodet ennallaan

• Tulevaisuuden sote-keskuksessa tulee pystyä ennakoimaan
hyvin asiakkaidensa ja heidän perheidensä tulevaisuutta
erilaisten skenaarioiden kautta ja puuttua tapahtumiin

• Erityispalvelujen keihään kärki on työssä mukana
• Asiantuntijoita on jatkossakin YTA:ssa niukasti, joten

osaamisen saaminen työ edellyttää liikkuvuutta ja
digitalisaatioita

• Vaalijalalla on pitkäaikainen kokemus liikkuvuudesta ja nyt
myös etätyöskentelystä
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Vaalijala ja hyvinvointialueet

• Sote-lainsäädännön peruslähtökohta on se, että sote-palvelut
hajoitetaan hyvinvointialueille

• Hyvinvointialueet voivat kuitenkin sopia toisin
• Yhteistyöalueen (nykyinen KYS erva) sopimus on pakollinen

eli asioista on yhteistyöalueiden sovittava
• Vaalijalan tavoite on, että sen brändi ja palvelutoiminta jatkaa

kokonaisuutena eli palvelujen käyttö on yhteistyöalueiden
välistä kaupankäyntiä kuten esimerkiksi KYS

• Neuvottelut käynnistetään 1.11.2021
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Vaalijalan arvot

• Ymmärtäminen ja vuorovaikutus
– Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja

ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin kun
puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat muut
kommunikaatiokeinot

• Vastuullisuus
• Osaavuus

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

www.aidostileveammathartiat.fi
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Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuus

Yksilöllisesti yhdessä oppien

2.11.2021 Satu Varpainen - Ilkka Fritius 1
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Sateenkaaren erityiskoulu 1/2
• Perusopetuksen järjestämislupa Vaalijalan

kuntayhtymällä
• Esi- ja perusopetusta, toiminta-alueittain ja

oppiaineittain
• Vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille:

kehitysvammaisille, autistisille sekä psykososiaalista
tukea tarvitseville oppilaille. Luokkia 10.

• Henkilökunta: rehtori, 10 erityisluokanopettajaa, 16
lähiohjaajaa sekä 40-50 oppilaskotien palkkaamaa
lähiohjaajaa <- tulevaisuuden palkkausjärjestelystä
sovittava hyvinvointialueen ja kuntien kanssa
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Sateenkaaren erityiskoulu 2/2
• Oppilaita 64 ja pitkäaikaisella jaksopaikalla 6 sekä lisäksi 

viikkotasolla 6-10 lyhytaikaisessa kuntoutuksessa käyvää 
oppilasta.

• Konsultatiiviset palvelut kuntiin, OKM:n tunnustama Vaatu-
koulu (vaativan erityisen tuen koulu)

• Koulu toimii uusissa vuokratiloissa Nenonpellossa, jotka 
omistaa Kuntarahoitus Oyj (kiinteistöleasing)

• Koulurakennuksen tontti on oma kiinteistö 
• Koululla on myös yhdelle opetusryhmälle vuokratila 

Pieksämäen keskustassa
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Koulun oppilaat viikkotasolla

• 35 oppilasta on pitkäaikaisessa kuntoutuksessa 
oppilaskodeissa.

• 29 oppilasta käy päivittäin kotoa käsin koulua 
• 6 oppilasta on pitkäaikaisella jaksopaikalla
• 6-10 oppilasta on intervallijaksolla / lyhytaikaisessa 

kuntoutuksessa 
• Viikkotasolla koulussa on oppilaita keskimäärin 75 

oppilasta
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Oppilasjakauma vuosiluokittain
Erityisopetuksen

osa-alueet
Esi-

aste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Vaikeimmin

vammaisten

opetus

2 1 1 2 2 1 4 1 14

Muu

vammais-opetus 2 2 2 5 4 6 21

Psykososiaalisen

tuen opetus,

yleinen

oppivelvollisuus

1 2 2 3 3 6 3 9 29

Oppilaiden

yhteismäärä 2 4 0 3 6 5 5 12 11 16 64
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Oppilaat kotikunnittain
Oppilaat kotikunnittain

Espoo Laukaa

Hankasalmi Lappeenranta

Joensuu Laukaa

Joroinen Mikkeli 

Joutsa Muurame 

Juva Mäntyharju

Jyväskylä Pieksämäki 

Järvenpää Porvoo

Kajaani Rautalampi 

Kangasniemi Saarijärvi

Konnevesi Suonenjoki 

Kotka Säkylä

Kuopio Turku

Lapinlahti Varkaus 

Yhteensä 64
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Intervalli- / lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien 
oppilaiden kotikunnat 2021

2.11.2021 Satu Varpainen - Ilkka Fritius

Intervallioppilaat kotikunnittain lv. 2021-2022

Hämeenlinna Mikkeli

Iisalmi Muurame

Joensuu Pertunmaa

Juva Pieksämäki

Jyväskylä Rautalampi

Kaavi Rautavaara

Kajaani Saarijärvi

Keuruu Savonlinna

Kuopio Siilinjärvi

Lapinlahti Tampere

Laukaa Turku

Leppävirta Varkaus
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Tilastolukuja
• Vuonna 2019: Lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien oppilaiden 

laskutettavia päiviä: Tammikuu-Joulukuu: 2236 vrk
• Jäsenkunnat: 1518 vrk
• Ulkokunnat: 718 vrk

• Vuonna 2020: Lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien oppilaiden 
laskutettavia päiviä: Tammikuu-Joulukuu: 1691 vrk ( Korona-aika)

• Jäsenkunnat: 790 vrk
• Ulkokunnat: 901 vrk

• Vuonna 2021: Lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien oppilaiden 
laskutettavia päiviä: Tammikuu- Syyskuu 2021: 2045 vrk

• Jäsenkunnat: 1371 vrk
• Ulkokunnat: 674 vrk
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Toimintakulut
• Sateenkaaren koulun toimintakulut katetaan 

valtionosuuksilla ja kotikuntakorvauksilla (80 %) 
sekä lyhytaikaisesta kuntouttavasta opetuksesta 
kunnilta saatavilla korvauksilla (20 %) 

• Koulun toimintakulut:
– 2020: 1 537 200 €
– 2021: 1 531 760 € ( arvio)
– 2022: 1 529 690 € ( arvio)

• Koulun kumulatiivinen ylijäämä 2016 – 2020 on 
738 398 euroa
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Miksi ei hyvinvointialueelle?
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM 26.10.2021:
Opetuksen järjestämisessä ei ole kyse sote-palveluista, joten tältä osin tehtävä ei siirry sote-
uudistuksen lainsäädännön perusteella hyvinvointialueelle. Vastuu opetuksen järjestämisestä on 
kunnalla. 
Hyvinvointialueen mahdollisuutta ottaa kunnilta hoidettavakseen tehtäviä sääntelee hyvinvointialuelain
8 § ja 6 §.  
Lain lähtökohtana on, että hyvinvointialue ottaa tehtävän hoidettavakseen koko alueen osalta. Tältä 
osin erityishuoltopiiriltä siirtyvä toiminta ei täytä lähtötilanteeltaan edellytystä, koska opetusta 
järjestävät myös alueen kunnat. 
Lain 8 §:n mukaan hyvinvointialue voi sopimuksen perusteella hoitaa sellaisia kuntien tehtäviä, joita 
ei ole laissa erikseen säädetty kunnan tehtäväksi. Tällaisten tehtävien hoitamisen edellytyksenä on, 
että sopimuksen tekemiseen osallistuvat kaikki hyvinvointialueen alueen kunnat, kunnat ovat 
osoittaneet hyvinvointialueelle tehtävien hoitamiseen rahoituksen ja että hoidettavat tehtävät liittyvät 
hyvinvointialueen tehtäväalaan. Opetuksen järjestämisessä kyse on kunnan lakisääteisestä 
tehtävästä, eikä säännös siten sovellu. 
Lain 6 §:n mukaan hyvinvointialue voi alueellaan ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia 
tehtäviä. Hyvinvointialueen itselleen ottama tehtävä hoitaminen ei saa laajuudeltaan olla sellainen, että 
se vaarantaa hyvinvointialueen lakisääteisten tehtävien hoitamisen. Opetuksen järjestämisessä ei 
ole kyse tukevasta tehtävästä vaan omasta erillisestä, toisen viranomaisen lakisääteisestä 
tehtävästä.
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Jäsenkuntien velvoite

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 
20 § 3 mom.
• Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan 

huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle
siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä 
toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 
2022 loppuun mennessä. 

• Sateenkaaren erityiskoulu on tällaista toimintaa.
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Kuntayhtymä perusopetuksen järjestäjänä
• Perusopetuslain mukaista opetusta voidaan  

järjestää kunta tai kuntayhtymä ilman erillistä 
perusopetuksen järjestämislupaa

• Opetusta voidaan järjestää kuntayhtymänä sekä 
jäsenkunnille että muilla kunnille

• Pieksämäen kaupunki valmis osallistumaan 
uuteen kuntayhtymään, ei ole valmis ottamaan 
yksin vastuuta Sateenkaaren erityiskoulusta 
(kuntakokous 28.10.2021)
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Uusi kuntayhtymä tarvitaan pian

• Nykyinen Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 
olemasta 31.12.2022

• Vaalijalan kuntayhtymä jaetaan kahteen osaan
• Nykyiseen kuntayhtymään jää sote-toiminta, 

joka siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023
• Uuteen kuntayhtymään soten ulkopuolinen 

toiminta
• Uuteen kuntayhtymään osallistuminen on 

vapaaehtoista, siihen voi osallistua myös muita 
kuntia kuin nykyiseen Vaalijalan kuntayhtymään
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Mitä uuteen kuntayhtymään 1/2

• Perusopetuksen varojen ja velkojen erotus 
muodostaa peruspääoman

• Henkilökunta
• Koulun kiinteistö 
• Koulurakennusten kiinteistöleasing-sopimukset, 

asia selvitetty Kuntarahoitus Oyj:n kanssa
– Sopimusten lähtöarvo noin 4,5 M€
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Mitä uuteen kuntayhtymään 2/2

• Koulun kumulatiivinen ylijäämä kohtuulliselta 
ajalta on myös varallisuutta, koska se on 
muodostunut valtion rahoituksesta ja kuntien 
maksuosuuksista perusopetukseen <- ei soteen 
kuuluvaa varallisuutta

• Rautalammin Kuutinharjun lahjoitustila? 
• Uusi kuntayhtymä voisi olla koulutus- ja 

kiinteistökuntayhtymä
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Esimerkkiaikataulu

• Loppuvuoden aikana selvitetään mukaan 
lähtevät kunnat

• Vaalijalan kuntayhtymä tekee asiasta 
periaatepäätöksen 28.2.2022 mennessä

• Perussopimus hyväksytään mukaan lähtevissä 
kunnissa  31.8.2022 mennessä

• Perustettavan kuntayhtymän hallintopalvelut 
valmistellaan 30.9.2022 mennessä

• Uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2023
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