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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 
 
1 Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudis-
tuksen periaatteet ovat tiedossa syksyllä 2019 lähinnä hallitusohjelmakirjauksien tasolla. 
Maakunta- ja yhteistyöaluevalmistelu Uudenmaan ulkopuolella alkaa 2020. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE 
on edelleen toiminnassa lähinnä osaamis- ja tukikeskusten valmistelun osalta. Valmiste-
lun osa on opetus- ja kulttuuriministeriön VIP-verkosto ja Vaativan erityisen tuen kehittä-
misryhmä (Vaatu), jossa kehitetään malleja erityisopetuksen tukemiseksi myös lähikou-
luissa. Kummatkin hankkeet voivat vaikuttaa Vaalijalan palvelutoimintaan, mutta vielä ei 
ole tiedossa missä laajuudessa. 
 
Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat: 
  

• Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuulu-
vat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Poh-
jois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa 

• Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin 
osa kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-
Suomi ja Pohjois-Karjala) 

• Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa 
omana organisaationaan 

• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä  
 
Uutta lainsäädäntöä 
 
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR, jota on sovellettu 25.5.2018 alkaen vaikuttaa 
kaikkiin sote-palvelujen tuottajiin ja niin myös Vaalijalaan. Henkilötietojen käsittelyä on 
tarkennettu ja tietojärjestelmät ovat päivitetty vuoden 2019 aikana. 
 
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Uudessa vammais-
palvelulaissa todetaan vammaisten subjektiiviset oikeudet ja luetteloidaan muut palvelut, 
luettelo ei olisi tyhjentävä vaan jättää tilaa kehitystyölle. Vammaispalvelulain ja sosiaali-
huoltolain yhteensovittaminen tapahtuu lakien käytännön soveltamisen kautta, koska la-
eissa on samansuuntaisia palveluja.  Ensisijaisesti vammaistenkin sosiaalipalvelut tuote-
taan sosiaalihuoltolain perusteella. Lakiuudistus on periaatteessa valmis, mutta aikataulu 
on sidottu sote-uudistuksen aikatauluun. Kehitysvamma-alan etujärjestöt pyrkivät vielä 
parantamaan kehitysvammaisten oikeuksia lakiuudistuksessa. 
 
Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan kehitys-
vammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itsemää-
räämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua.  
 
Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmark-
kina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. uudistamaan 
perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen osittain työelämävalmiuksia edistävällä so-
siaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella.  
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Kuntoutusuudistuksesta on olemassa komitean raportti vuodelta 2017. Kuntoutukseen 
käytetään Suomessa noin 2 miljardia euroa vuodessa. Kuntoutuksen järjestämisvastuuta 
ollaan raportin mukaan siirtämässä Kelalta maakunnille, joka on jo osittain käytännössä 
tapahtunut. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimintaan.  
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee yleistä sosiaaliturvaa (sotu-uudistus), jon-
ka valmistelu on hallituksen työlistalla. 
 
Lainsäädäntötyössä on patoutuneita paineita johtuen siitä, että substanssilakien uudis-
tamisaikataulu kytkettiin keväällä rauenneeseen maakunta- ja sote-uudistuksen aikatau-
luun. Syksyllä 2019 näyttää siltä, että myös jatkossa lakiuudistukset kytketään edelleen 
tulevaan sote-uudistukseen. 
 
Vaalijalan lähtökohta lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen nä-
kökulma ja pyrimme vaikuttamistoiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa unohta-
matta niiden vaikutuksia julkiseen talouteen. 
 
2 Vaalijalan avopalvelut olennainen osa kokonaisuutta 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä oli kehitysvammaisten laitosasumisen purkami-
nen eli valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. Asunnoista yli puolet 
on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokannasta muuttaville. Ohjel-
massa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen elämässään tarvitse-
mat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa, vammaisten asunto-
hankkeiden rahoitus Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAssa on kuitenkin 
vähentynyt. Vaalijalan Nenonpellon yksiköissä ei enää järjestetä laitosasumista ja kun-
toutuksen vaikuttavuutta pyritään osoittamaan myös mittaamalla tuloksia, vaikka tiede-
tään tutkimusnäytön pulmat. 
 
Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa Vaalijalan olemassa olevien asuntokohtei-
den kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatiota hyö-
dyntäen. 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 14 kunnassa ja 17 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteis-
työssä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopussa asumis- ja 
perhehoitopaikkojen kokonaismäärä on noin 500 asuntoa. Tekemisen piirissä on noin 
400 asiakasta. 

 
Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon 
asiakkaiden kokonaismäärä nousee 1 500 henkilöön.  
 
Tulevaisuuden palvelurakenteista 
 
Vaalijalan avopalvelujen tavoitteet pohjautuvat edellisen uudistushankkeen ja KEHAS-
ohjelman tavoitteisiin. Tärkein lähtökohta on palvelujen kysyntään vastaaminen. Se on 
osoittanut, että keskeinen tehtävä Vaalijalle on vastata vaativimpiin asiakastarpeisiin 
myös avohuollossa. 
 
Jako laitos- ja avopalveluihin on vielä olemassa, mutta voidaan ennakoida, jaon merki-
tyksen tulevan vähenemään. Se voi korvautua esimerkiksi palvelujen vaativuuden taso-
määrittelyllä. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on tämän uuden ajattelun mukainen ko-
konaisuus, jossa laitos- ja avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus toimii tiiviisti sen 
rinnalla. 
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Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten tilanteiden arviointi ja sel-
vittäminen kaikkien asiakasryhmien osalta tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäris-
tössä, lasten ja nuorten kohdalla se on perhe. Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhen-
tää kuntoutusjaksojen kestoa ja parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkö-
kulmasta kysymys on pitkän aikavälin säästöistä.  
 
Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Keskipitkällä aikavälillä 
(2-3 vuotta) perhekeskeisen työn osuus tulee kasvamaan ja varhaisen vaikuttamisen 
asema vahvistuu. Toimintamalli on ollut Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena viiden 
vuoden ajan, mutta toistaiseksi asiassa läpimurto on saavuttamatta. Tilanne näkyy edel-
leen kasvavina kalliina asiakaskohtaisina kustannuksina. Lyhyellä aikavälillä liikkuvien 
kuntoutuspalvelujen laajentaminen nykyisessä kuntien taloudellisessa tilanteessa on kui-
tenkin vaikea tehtävä. 
 
3 Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa 
 
Nenonpellon yksiköt ovat tärkeä osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta. Erityisryhmien 
psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä monivammaisten kehitysvammais-
ten opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren 
peruskoulun erityisopetus sekä toisen asteen valmentava opetus yhteistyössä oppilaitos-
ten kanssa ovat olennaisia osia kokonaisuudessa.  
 
Vuoden 2019 lopussa Nenonpellossa on noin 130 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla 
Pieksämäellä on 35 paikkaa. Määrä on ollut laskeva vuosina 2017 - 19. 
 
Laitoksessa asuvaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Nenonpellon yksiköt eivät 
enää tuota uutta laitosasumista vaan toiminta on määräaikaista kuntoutusta. Hyvin pit-
kään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille asuminen järjestetään poikkeustapauksissa. 
 
Suunnitelmakauden lopussa määräaikaisen laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan 
noin 150 paikkaa, Kuntoutuspalvelujen myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle 
suuntautuu suunnitelmakauden lopussa 40 %, tällä hetkellä luku on 30 %. Asiakkaiden ja 
maakuntien tarpeet sekä kysyntä määrittävät toiminnan laajuuden jatkossakin. 

 
4 Henkilöstön osaaminen pidetään korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa Vaalijalassa on noin 870 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi mää-
räaikaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. Suun-
nitelmakaudella henkilöstön määrä pysyy ennallaan. Henkilöstön keski-ikä on viime vuo-
sina nuorentunut, se on noin 43 vuotta, eniten on kasvattanut osuuttaan ikäryhmä 20 - 
29-vuotiaat. Vaalijalan palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2022 loppuun mennessä 
yhteensä noin 60 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Määrä on ollut 
viime vuodet vakaa. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan täy-
dennyskoulutuksella ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Merkittävin keino on oppisopi-
mukset ja koulutussopimukset, joita on keskimäärin 50.  
 
Vaativan palvelutoiminnan hoitaminen edellyttää jatkuvasti henkilöstön aktiivisuutta ja 
kehittymisvalmiuksia. Vaalijala turvaa riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, 
työnohjaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edis-
täviin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Vaalijala joutuu jatkossa panostamaan enemmän pe-
rustutkintojen suorittamisen tukemiseen toisella asteella ja amk-tasolla. 
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5 Vaalijalan talous pidetään tasapainossa 
 
Vaalijalan käyttömenot ovat suunnitelmakauden alussa noin 65 M€. Käyttötalousmenoja 
lisäävät kasvavat avopalvelut. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttöta-
lousmenoista. 
 
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää ylijäämäistä vuositulosta, sen vaatimus 
on kustannustehokas toiminta ja palvelujen joustava hinnoittelu. Ensi vuonna palkkame-
nojen arvioidaan nousevan 2,4 %. Silloin maksetaan täysimääräiset lomarahat, jonka 
vaikutusarvio on 1,8 % ja KVTES:n korotusten vaikutusarvio on noin 0,6 %. 
 
Vuonna 2021 palkkaperusteinen kustannuspaine riippuu uuden KVTES:n sisällöstä. La-
kisääteiset sivukulut arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palkkaperustainen kustan-
nuspaine pyritään huomioimaan suoritehinnoissa vuosina 2020 - 22. Nenonpellon yksi-
köiden suoritehinnoittelu uudistettiin vuonna 2019 ja saatetaan voimaan kokonaisuudes-
saan vuonna 2020.  
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen osuus tulo-
kertymästä on viime vuosina pienentynyt pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen myötä. 
Jäsenkuntien näkökulmasta on huomattava, että ulkokuntien palvelutoiminnan ostot ovat 
14 - 16 M€:a vuodessa. Tämä summa vahvistaa toimintayksikköjen sijaintikuntien talout-
ta ja työllisyyttä.  
 
Nenonpellon yksiköiden suoritehinnat ensi vuodelle päätettiin poikkeuksellisesti hallituk-
sessa jo 12.6. talousarvioehdotuksen valmisteluvaiheessa. Kunnat ovat toivoneet tämän 
aikataulun aikaistamista. Avopalvelujen yksikkökohtaiset suoritehinnat ensi vuodelle pää-
tetään hallituksessa normaalin aikataulun mukaisesti joulukuussa. Kuntien kanssa hinta-
neuvottelut ovat olleet poikkeuksellisen raskaat. Pääsääntöisesti avopalvelujen suorite-
hinnat 2020 tulevat vastaamaan kustannuksia, mutta alijäämän riski tulee kasvamaan. 
 
Asuntojen rakentaminen ja hankinta on edelleen määrällisesti lähivuosien merkittävin in-
vestointisuunta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan tilo-
jen vuokraamista. 
Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin ARAn investointiavustuksella ja korko-
tukilainalla. Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot 
katetaan vuokrilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tule-
vina vuosina joudutaan peruskorjaamaan tai uusimaan vanhinta asuntokantaa, joka rahoi-
tetaan vuokratuloista. Kysyntää Vaalijalan uusille monimuotoisille asumispalveluille on 
olemassa ja tällöin kiinteistöleasing-rahoitusta voidaan myös käyttää. 
 
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaukset rahoitetaan vieraalla pääomalla, mikäli 
omarahoitus ei riitä. Valtion avustuksia käytetään kohteisiin silloin, kun niitä on saatavilla.  
Korjausinvestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälil-
lä tarvitaan. Perusopetustilat hankitaan uudisrakennuksina kiinteistöleasing-rahoituksella. 
Kuntoutustoiminnan uudisrakentaminen on vaihtoehto silloin, kun peruskorjaamalla ei ole 
saavutettavissa tarkoituksenmukaisia tiloja ja tällöin kiinteistöleasing-rahoitusta voidaan 
myös käyttää. 
Merkittävimmät muut investoinnit liittyvät ICT-hankintoihin. 
Vuosi-investointien bruttomäärä on 4-5 miljoonan euron tasolla. Jäsenkunnilta ei kanneta 
erikseen maksuosuuksia investointeihin. 
 
Talousarvion sitovuus 
 
Vaalijalan kuntayhtymän talousarvio on yhtymäkokoukseen nähden sitova tehtäväaluei-
den nettosummien tasolla ja hallitukseen nähden sitova tulosalueiden nettosummien ta-
solla. 
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6 Vaalijalan palvelutoiminnan merkittävimmät riskit 
 
Vaalijalan palvelutoiminnan perusriski on palvelujen järjestäjätahon eli kuntasektorin heik-
kenevä taloudellinen kantokyky, joka koostuu kuntataloudesta ja valtionosuusjärjestel-
mästä. Tilanne luo suuret odotukset tulevalle sote-uudistukselle, joka voi olennaisesti 
muuttaa nykyisen asetelman. Tulevaisuuden sote-kustannukset ovat kuitenkin kasvussa 
vanhenevasta väestörakenteesta johtuen.  
 
Pitkän aikavälin merkittävin riski on ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön vaikeutuva 
rekrytointi Itä-Suomessa. Aikaisemmin se koski asiantuntijoita, mutta tänä päivänä se 
koskee myös perustyötä tekeviä. Kehittyvä digitalisaatio voi jossain määrin helpottaa ti-
lannetta ja alentaa kustannuksia, mutta vaativien palvelujen tuottaminen on aina työval-
taista.  
 
Kolmas palvelutoimintaan liittyvä riski liittyy maineeseen. Vakavat tai toistuvat epäonnis-
tumiset vaativassa palvelutoiminnassa voivat johtaa nopeasti palveluorganisaation tilan-
teeseen, jossa sillä ei enää ole toimintaedellytyksiä. Vaalijalan sertifioidun laatujärjestel-
män avulla prosesseja kehitetään siten, että riskiä pienennetään. Vaalijalan täytyy hallita 
laatu tuottamissaan palveluissa. 
 
7 Kannanotot kysymyksiin kehyssuunnitelmaluonnoksesta 

 
Saapuneet lausunnot 

Etelä-Savon 
maakunta 

Pohjois-Savon 
maakunta 

Päijät-Hämeen 
maakunta 

Keski-Suomen 
maakunta 

Yhteensä 

11 17 0 6 34 
 

Onko Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta oikea? 
Etelä-Savo Kyllä (11) Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikke-

li, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Essote, Sosteri 
Ei  
Ei kantaa  

Pohjois-Savo Kyllä (8) Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Rautalampi, Siilinjärvi, 
Tervo, Varkaus 

Ei  
Ei kantaa (9) Iisalmi, Keitele, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Suonenjo-

ki, Vesanto, Vieremä, Ylä-Savon Sote 
Keski-Suomi Kyllä (3) Jämsä, Laukaa, Wiitaunioni (Pihtipudas, Viitasaari) 

Ei  
Ei kantaa (3) Keuruu, Multia, Äänekoski 

Onko Itä-Suomelle etua, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelujen 
tuottaja? 
Etelä-Savo Kyllä (10) Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mik-

keli, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Essote 
Ei  
Ei kantaa (1) Sosteri 

Pohjois-Savo Kyllä (10) Kaavi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, 
Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto 

Ei (4) Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Ylä-Savon Sote 
Ei kantaa (3) Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi 

Keski-Suomi Kyllä  
Ei  
Ei kantaa (6) Jämsä, Keuruu, Laukaa, Multia, Wiitaunioni (Pihtipudas, Vii-

tasaari), Äänekoski 



 6  

Onko siitä haittaa jäsenkunnille? 
Etelä-Savo Ei (5) Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Pieksämäki 

Kyllä (3) Mikkeli, Essote, Puumala 
Ei kantaa (3) Joroinen, Rantasalmi, Sosteri 

Pohjois-Savo Ei (11) Iisalmi, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, 
Sonkajärvi, Tervo, Vesanto, Vieremä, Ylä-Savon Sote 

Kyllä (2) Lapinlahti, Suonenjoki 
Ei kantaa (4) Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi, Varkaus 

Keski-Suomi Ei  
Kyllä  
Ei kantaa (6) Jämsä, Keuruu, Laukaa, Multia, Wiitaunioni (Pihtipudas, Vii-

tasaari), Äänekoski 
 
 
Kuntien vastauksien perusteluissa korostui kriittisyys talouskysymyksissä. Vaalijalan val-
takunnalliset palvelut eivät saa rasittaa jäsenkuntien taloutta.  
 
Lausunnoissa painotettiin sitä, että Vaalijalan tulee kehittää toimintaansa siten, että kun-
tien sote-menot eivät enää kasva.  Kalliit suoritehinnat eivät saa kallistua, se oli myös 
kuntakokouksen 16.10.2019 pääviesti.  
 
Kooste lausunnoista on talous- ja toimintasuunnitelman liitteenä 2. 
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Kuntayhtymätaso 

Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Asiakkaan hyvinvoinnin ja 

kuntoutusprosessin vaikutta-
vuuden näkyväksi tekeminen 

Asiakkaan hyvinvoin-
tia/kuntoutusta kuvaavat  
mittarit aktiivisessa käytössä 

Jo käytössä olevien mittarien 
säännöllinen tarkastelu suh-
teessa tavoitteisiin 

Seurantajakso 6 kk, kuntou-
tusyksiköt ja avopalvelut erik-
seen 

Sektorijohtajat 
 

Talous Vuosikate kattaa poistot ja 
lainojen lyhennykset.  
 
 
Maksuvalmiuden vakiinnutta-
minen 

Vuosikatteen seuranta, tuotot 
miinus kulut, vuosikatepro-
sentti 101 
 
Kassavarojen riittävyys aina 
15 päivää 

Tuottojen kertymisen seuranta 
ja menojen arviointi kuukausit-
tain 
 
 

Tarkistuspiste 30.4. ja 30.9. 
 
 
 
 

Ilkka Jokinen ja Marja-
Liisa Jantunen 
 
 
 
 

Prosessi Palveluprosessien täydentä-
minen 
 
 
 
Palveluihin pääsyn vasteaiko-
jen hallinta 

VISO:oon kuvattu keskeiset 
alaprosessit joka sektorilta 
ajanmukaisina 
 
 
Vasteaikojen seuranta ja ra-
portointi 

Alaprosessien kuvausten 
laatiminen sektoreilla ja palve-
lukuvausten ylläpidon varmis-
taminen 
 
Lähetteiden käsittelyajan ly-
hentäminen, esikäyntien va-
kiinnuttaminen 

Seurantapiste 31.5. ja 30.11. 
 
 
 
 
Seurantapiste 31.5. 

Merja Jäppinen ja Päivi 
Salovaara 
 
 
 
Maarit Rantakurtakko ja 
Juhani Keinonen 

Henkilöstö Rekrytointien onnistumisen 
varmistaminen 
 
 
 
Hyvän työilmapiirin varmista-
minen (henkilöstötutkimus 
2018) 

Rekrytointien pysyvyys ja 
hakijamäärät 
 
 
 
Henkilöstötutkimukseen pe-
rustuvien toimenpiteiden läpi-
vienti 

Sidosryhmäyhteistyön tiivis-
täminen ja innovatiivinen rek-
rytointi 
 
 
Kehittämistyötä sektoreilla ja 
yksiköissä ja niiden seuranta 

Seurantapiste 31.5. 
 
 
 
 
Seurantapiste 31.5. 

Päivi Salovaara, Maarit 
Rantakurtakko, Kirsi 
Ruutala, Juhani Keino-
nen 
 
Päivi Salovaara ja joh-
toryhmä 

Sidosryhmät Maakunta- ja erva-alueen 
suhteiden rakentaminen 
 
 
Sateenkaaren koulun toimin-
nan jatkuvuuden turvaaminen 

Kattavat kuntaneuvottelut ja 
viestintä sekä sote-
valmisteluun osallistuminen  
 
Perusopetuksen järjestämis-
luvan säilymisen varmistami-
nen 

Soteuudistuksen valmisteluun 
osallistuminen useassa maa-
kunnassa 
 
Myönteisen konsensuksen 
luonti Pohjois- ja Etelä-Savon 
maakunnissa 

Seurantapiste 31.5.  
 
 
 
Seurantapiste 31.5.  
 
 

Ilkka Jokinen ja johto-
ryhmä 
 
Ilkka Jokinen ja Satu 
Varpainen 
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Yleishallinto ja sisäiset palvelut 
 
Yleishallinto ja sisäiset palvelut koostuvat seuraavista toiminnoista: Tilintarkastus- ja 
tarkastuslautakunta, yhtymähallitus, täydennyskoulutus- ja laatutyö, talouspalvelut, 
kiinteistöpalvelut, ateriapalvelut ja materiaalipalvelut. 
 
Vaalijalan kuntayhtymän tukipalveluihin kuuluvat ravitsemus-, kiinteistö-, puhtaanapito-, 
talous-, henkilöstö-, ICT- ja materiaalipalvelut sekä koulutuskeskus Myötätuuli. 
 
Ravitsemuspalveluissa työskentelee 14 ravitsemishuoltajaa, ravitsemisesimies sekä 
ravitsemispäällikkö. He valmistavat päivittäin noin 450 lounasta ja 220 päivällistä 
osaamis- ja tukikeskuksen yksiköihin, Sateenkaaren koululle sekä Pieksämäen avo-
huollon yksiköihin sekä Nenonpellossa sijaitsevaan työpaikkaruokalaan, jossa myös 
osa kuntoutujista käy ruokailemassa. Ruokalassa tarjoillaan arkisin noin 150 lounasta.  
Ruokaa tehdään myös viikonloppuisin. Oppilas- ja palvelukodit tekevät itse aamu-, ilta- 
ja mahdolliset välipalat asiakkailleen. 
  
Kiinteistöpalveluissa työskentelee kiinteistöpäällikön alaisuudessa huoltomestari, kiin-
teistötyönjohtaja sekä 8 kiinteistöhoitajaa ja rakennustyöntekijä. Kiinteistöhoitajissa on 
eri rakennusalojen ammattilaisia, kuten sähkö- ja LVI-asentajia. Työnkuvaan kuuluu 
erilaiset huoltotoimenpiteet kiinteistöissä, lumityöt talvella sekä pienet peruskorjaukset. 
Kiinteistöpalvelut toteuttavat myös valvontaa ja päivystystä osaamis- ja tukikeskuksen 
alueella. Uudisrakentamisesta vastaa ulkopuolinen taho. Kiinteistöpäällikkö toimii siinä 
rakennuttajan ominaisuudessa.  
 
Puhtaanapitopalveluissa työskentelee siivoustyönjohtajan lisäksi siivoustyönohjaaja 
sekä 24 vakituista ja 2 määräaikaista laitoshuoltajaa osaamis- ja tukikeskuksen alueel-
la. Jokaisella laitoshuoltajalla on oma vastuualueensa. Avopalveluiden yksiköt ovat 
järjestäneet puhtaanapitopalvelunsa muulla tavoin. Puhtaanapitopalvelut huolehtivat 
osaamis- ja tukikeskuksen ylläpito, perus- sekä määräaikaisista siivouksista. 
 
Talous- ja henkilöstöpalveluissa työskentelee talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön 
lisäksi 14 henkilöä erilaisissa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Suurimpia teh-
täväkokonaisuuksia ovat mm. laskutus, kirjanpito, palkanlaskenta ja rekrytointiasiat.  
 
ICT-palveluissa työskentelee 3 ICT-asiantuntijaa sekä yksi IT-tukihenkilö. ICT-
palveluissa tuotetaan palveluja koko kuntayhtymän alueelle, mukaan lukien avohuollon 
yksiköt.  
 
Materiaalipalvelut hoidetaan pääsääntöisesti kuntayhtymän yksiköiden materiaaliti-
laukset. Materiaalipalveluissa työskentelee varastonhoitajan lisäksi yksi henkilö. Va-
rastonhoitajan tehtäviin kuuluu myös hankintaan liittyvät asiat. 
 
Koulutuskeskus Myötätuuli tuottaa henkilöstölle täydennyskoulutusta sekä myy koulu-
tuspalveluja ulkopuolelle. Koulutussuunnittelija ja toimistosihteeri työskentelevät tuki-
palveluissa. Kouluttajat ovat siirtymässä asiantuntijapalveluihin vuonna 2020. 
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Yleishallinto ja sisäiset palvelut
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Tuottaa laadukkaat ja oikea-

aikaiset palvelut talous- ja 
henkilöstöhallinnossa sekä 
ICT palveluissa 

Tulorekisteritietojen ajantasai-
suus 
Kirjanpidon ajantasaisuus 
Arviointiin perustuva asiakaspa-
laute 

Asiakastyytyväisyystutkimuk-
set 
Yksittäisen työntekijän osaa-
misen laajentaminen (työnte-
kijäpoolit) 
Tiketöintipalvelu ICT-
palveluissa 

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
Tammi-maaliskuu 2020 
 
 

Marja-Liisa Jantunen 
Päivi Salovaara 
Ilkka Jokinen 

Talous Menot katetaan sisäisillä tuo-
toilla. Sisäiset hinnat vastaa-
vat todellisia kustannuksia.  
Normaali työaika riittää työ-
tehtäviin. 

Tuotot ja kulut ovat yhtä suuret, 
tavoitteena 0-tulos. 
 
Ylitöistä aiheutuvat kustannukset 
ja niiden seuranta. 

 
 
 
Töiden priorisointi 
 

 
 
 
Jatkuvaa 
 

Marja-Liisa Jantunen 
Päivi Salovaara 

Prosessi Kuvataan loput henkilöstö- ja 
talouspalveluiden prosesseis-
ta. 

Kaikki henkilöstö- ja talouspalve-
luiden prosessikuvaukset löyty-
vät VISOsta 
  

Kuvausten tekeminen VISOon Vuoden 2020 aikana Marja-Liisa Jantunen 
Päivi Salovaara 

Henkilöstö Henkilöstön ajan tasalla pitä-
minen työhön liittyvistä muu-
toksista 
Henkilöstön moniosaajuus 
Työhön motivoitunut henkilös-
tö 

 
 
 
Asiakaspalaute 
Sairauslomien määrä 

Tiimipalaverit 
Kehityskeskustelut 
Esimiehen kanssa käytävät 
keskustelut 
Tiimin kehittämispäivät 
 

Tiimikokouksissa Marja-Liisa Jantunen 
Päivi Salovaara 

Sidosryhmät Laadukkaiden palveluiden 
tuottaminen Vaalijalan muulle 
henkilöstölle sekä muille si-
dosryhmille 

Asiakaspalaute 
laskutuksen oikeellisuus 
reklamaatioiden määrä/vuosi 

Henkilöstön osaaminen jatkuvaa toimintaa Marja-Liisa Jantunen 
Päivi Salovaara 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Palvelutoiminnan yhteiset
(yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hengellinen toiminta, Kaijärnen leirikeskus, vanhempainneuvosto)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Muut myyntituotot 56 697 48 000 55 200 15,0
Myyntituotot(sisäiset) 378 478 404 660 466 480 15,3
Tuet ja avustukset 334 338 22 000 123 140 459,7
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT 769 513 474 660 644 820 550 000 560 000 35,8

Palkat ja palkkiot -702 730 -511 330 -698 310 36,6
Henkilösivukulut -164 950 -120 970 -174 050 43,9
Palvelujen ostot -264 639 -365 190 -291 540 -20,2
Palvelujen ostot(sisäiset) -126 705 -150 960 -128 450 -14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 299 -22 810 -31 270 37,1
Avustukset -400 -700 -700 0,0
Muut toimintakulut -27 172 -6 470 -9 430 45,7
Sisäset vuokrat -109 392 -113 730 -124 860 9,8
TOIMINTAKULUT -1 430 287 -1 292 160 -1 458 610 -1 190 000 -1 170 500 12,9

NETTO -660 774 -817 500 -813 790 -640 000 -610 500 -0,5

Suunnitelmapoistot -6
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS -660 780 -817 500 -813 790 -640 000 -610 500 -0,5
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Yleishallinto ja sisäiset palvelut

Tilinp. Ed.budj. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Myyntituotot 653 279 524 800 512 800 -2,3
Myyntituotot (sisäiset) 4 676 824 4 609 980 4 702 060 2,0
Tuet ja avustukset 296 150 285 000 327 600 14,9
Muut toimintatuotot 78 998 14 750 20 400 38,3
Sisäiset vuokrat 2 053 754 2 095 710 2 225 540 6,2
TOIMINTATUOTOT 7 759 005 7 530 240 7 788 400 7 650 000 7 600 000 3,4

Palkat ja palkkiot -2 576 037 -2 738 340 -2 907 730 6,2
Henkilösivukulut -668 528 -672 690 -722 270 7,4
Palvelujen ostot -2 081 361 -2 011 470 -2 130 140 5,9
Palvelujen ostot (sisäiset) -319 975 -330 110 -341 690 3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 534 004 -1 615 050 -1 586 710 -1,8
Avustukset -185 -350 -200 -42,9
Muut toimintakulut -350 854 -443 750 -435 010 -2,0
Sisäiset vuokrat -189 004 -202 380 -205 090 1,3
TOIMINTAKULUT -7 719 948 -8 014 140 -8 328 840 -7 900 000 -7 920 000 3,9

NETTO 39 057 -483 900 -540 440 -250 000 -320 000 11,7

Muut rahoitustuotot ja  -kulut -49
VUOSIKATE 39 008 -483 900 -540 440 -250 000 -320 000 11,7
Suunnitelmapoistot -769 532 -724 670 -908 290 -725 000 -725 000 25,3
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN TULOS -730 524 -1 208 570 -1 448 730 -975 000 -1 045 000 19,9
Poistoeron muutos 75 557
Varausten muutos 27 474
TILIKAUD. YLI-/ALIJÄÄMÄ -627 493 -1 208 570 -1 448 730 -975 000 -1 045 000 19,9
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 Nenonpellon yksiköt 
 
Asiakkaat  
 
Nenonpellon asiakaskunta on muuttunut viime vuosina. Kehitysvammaisuus ei ole 
enää kuntoutukseen tulon syy. Uusia asiakkaita tulee valtakunnallisesti kuntoutuk-
seen varsinkin Uudeltamaalta. 
 
Laitosasuminen on loppunut ja kuntoutus on muuttunut määräaikaiseksi ja yhä tavoit-
teellisemmaksi yhteistyössä itse asiakkaiden, omaisten ja maksajatahojen kanssa. 
Asiakkaiden mahdollisimman hyvin yhteistyössä toteutettu itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen ja osallisuus ovat kuntoutuksen keskiössä. 
  
Lasten ja nuorten kuntoutuksessa teemme yhteiskehittämisen periaattein Vaalijalan 
lasten ja nuorten kuntoutuksen viitekehysmallia ja toimimme mallin mukaisesti. Myös 
uudistuva Kompassi noudattaa mallia ja täydennyskoulutukset suunnitellaan viiteke-
hysmallin pohjalta.  
 
Aikuisten kuntoutuksessa korostuu pitkäaikainen tavoitteellinen kuntoutus, varsinkin 
tahdosta riippumaton kuntoutus, jossa on enemmän asiakkaita kuin koskaan, mm. 
THL:n lähettämänä. Sen prosessia ja viitekehysmallia kehitetään omalta osaltaan. 
Asiakas itse on kuntoutuksen keskiössä osallisuus huomioiden kuntoutuksen jokai-
sessa vaiheessa.  
 
Talous 
 
Kuntoutusyksiköiden vuonna 2018 - 2019 uudistettu palveluhinnasto on kohentanut 
taloutta oikeaan suuntaan, jolloin kulujen tulee kattaa menot ja poistot. Muutaman 
yksikön palveluhinnoittelun oikaiseminen on edelleen kesken, joka johtuu kuntoutus-
yksiköiden profiloitumisesta yhä vaativampaan kuntoutukseen. Pyrimme reagoimaan 
kysyntään nopeasti palvelujen järjestämiseksi. Tämä on taloudellisestikin järkevää.  
Henkilöstö: Henkilöstön rekrytoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstöä 
rekrytoidaan rohkeasti ja oikea-aikaisesti. Oppisopimuskoulutukset auttavat osaltaan 
rekrytointipulmissa. Myös henkilöstön osaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota pit-
käkestoisilla tuetuilla omaehtoisilla koulutuksilla. Henkilöstö otetaan huomioon kehit-
tämällä toimintaa avoimesti yhteiskehittämisen periaattein.  
 
Verkostot 
 
Eri puolille verkostoa pyritään mahdollisimman mutkattomaan ja luotettavaan yhteis-
työhön yhdessä avopalveluiden kanssa. Uusi palautejärjestelmä verkostoille otetaan 
käyttöön vuoden 2020 aikana. Perheiden mukaan otto kuntoutuksessa on äärimmäi-
sen tärkeää ja siihen koulutetaan henkilöstöä.  
 
Infra 
 
Uuden lasten ja perheiden yksikön peruskorjausprojekti toteutetaan vuoden 2020 ai-
kana. Tuleva toiminta uudistaa lasten ja nuorten psykiatrista ja psykososiaalista kun-
toutusta sekä yhdessä Sateenkaaren koulun kanssa muodostaa ainutlaatuisen kun-
toutusmallin Suomessa, jossa otetaan perheet tiiviisti mukaan lasten kuntoutukseen 
(valtakunnallinen LaPe). Tilat on suunniteltu juuri tämän tyyppisen toiminnan tarpei-
siin.  
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Seuraava tilantarve on uudentyyppisen kriisiyksikön todennäköisesti uudisrakennuk-
sen suunnittelu aikuisten kriisi- ja tahdosta riippumattoman sekä erittäin vaativan 
kuntoutuksen yksilöllisiin tarpeisiin, joiden kysyntä varsinkin Uudeltamaalta ja muual-
ta eteläisestä Suomesta on kasvavaa. Nykyisen Sataman entisiin tiloihin on todella 
vaikea, jollei mahdotonta suunnitella toiminnan kannalta järkeviä nykyaikaisia tiloja, 
jossa asiakkailla on omat kylpyhuoneensa ja tarpeeksi yksityisyyttä sekä yhteisölli-
syyttä. Näin ollen tarkoin suunniteltu uudisrakentaminen on erittäin tarpeellista. Mallia 
haetaan sekä kotimaasta että pohjoismaista, jotta tiloista saadaan mahdollisimman 
asiakaslähtöinen, yksilöllistä kuntoutustarvetta tukeva toimiva kokonaisuus, jossa 
myös asiantuntijoilla on omat tilansa sekä turvallisten etäyhteyskokousten käyminen 
mahdollista, koska välimatkat ovat todella pitkiä verkostojen välillä.  
 
Muuten osaamis- ja tukikeskuksen tarvitsemien tilojen kanssa toimitaan joustavasti 
kysynnän mukaisesti ja mahdollisesti myös vuokratiloja lisäten.  
 
Suuri mahdollisuus on akateemisen tutkimuksen lisääminen osaamis- ja tukikeskuk-
sessa, jolloin Vaalijala otettaisiin vakavammin mukaan valtakunnallisten OT-
keskusten suunnitelmiin. 
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Nenonpellon yksiköt
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Tuottaa laadukkaat tutkimus- 

ja kuntoutuspalvelut sekä 
perusopetus Vaalijalan asiak-
kaiden itsemääräämisoikeutta 
kunnioittaen.  
  

Asiakasmäärät 
Käyttöasteet 
Palvelujen hinnat 
Palvelujen kysyntä 
Palveluihin pääseminen (jono-
tusajat ja määrät) 
Vastausaika palvelupyynnöstä 
korkeintaan yksi viikko 

Asiakastyytyväisyystutkimuk-
set 
Asiakasraadit, joiden perus-
teella tehdään korjauksia toi-
mintaan  
 
Asiakaspalautteet 
Palvelujen ostajapalautteet 
 

31.12.2020. 
 
Huhtikuu sekä loka-
marraskuu  
 
 
Ajantasainen käsittely 
Ajantasainen käsittely 

Maarit Rantakurtakko 
Palvelupäällikkö 
Juhani Keinonen 

Talous Taloudessa pyritään tasapa-
noon, jolloin tulot kattavat 
menot ja poistot.  
Menot katetaan sisäisillä tuo-
toilla. Hinnoittelu vastaa todel-
lisia kustannuksia ja hintojen 
nousu on korkeintaan yleisen 
kustannustason nousun suu-
ruinen. 

Oikea palveluhinnoittelu. 
Sisäisten kulujen kattaminen 
oikealla hinnoittelulla. 
Tuotot ja kulut yhtä suuret.  
Mahdollinen ylijäämä käyte-
tään investointeihin, joka 
mahdollistaa laadukkaan, 
kehittyvän ja mahdollisimman 
velattoman toiminnan tulevai-
suudessa. 

Läpinäkyvä ja ymmärrettävä 
hinnoittelu. 
 
Palvelukuvaukset ovat mah-
dollisimman kattavat ja toimi-
vat hinnoittelun mittareina.  
 
Menojen kurissa pitäminen.  

Kuukausittain  
 
 
Palvelukuvaukset tarkiste-
taan 30.6.2020 ja 
31.12.2020 
(2xvuodessa) 
 
 
 
 

Yksiköiden esimiehet 
Maarit Rantakurtakko  
Marja-Liisa Jantunen 
Ilkka Jokinen 
 

Prosessi Kaikki prosessit ovat kuvattui-
na VISO:ssä. 
Prosessit ja niiden toimivuus 
kuvaavat todellisuutta. 
Serfikaatti saatu v. 2018. 
Laatujärjestelmän ylläpito 
 

Palvelukuvaukset ja prosessi-
kuvaukset tarkastetaan sään-
nöllisesti, päivämäärät näky-
villä. 
Sisäiset ja ulkoiset auditointi-
raportit 
 
  

Sovitusti huolehditaan johdon 
kanssa palvelukuvausten ja 
prosessien päivityksestä.  
 
Auditointijärjestelmän toteutus 

Pitkin vuotta, siten että 
kokonaisuus on tarkastettu 
kerran vuodessa. 
 
Auditointiohjelman mukai-
sesti aikataulutetaan. 

Maarit Rantakurtakko 
 
 
 
Palvelupäällikkö 

Henkilöstö Työhönsä sitoutunut ja moti-
voitunut ammattitaitoinen 
henkilöstö. 
 
 
Esimiestehtäviin onnistunut 
rekrytointi, 

Sairauspoissaolot.  
Henkilöstön vaihtuvuus.  
Täydennyskoulutuspäivien 
määrä 
 
Onnistunut rekrytointi 
 
 

Työhyvinvoinnin edistäminen 
ja ohjeistusten ajantasaista-
minen.  
Kannustavan palkkausjärjes-
telmän kehittäminen. TVA. 
Osaamiskartoitukset. 
Kehityskeskustelut x1 /vuosi 
jokaiselle 

Marraskuu 
 
 
 
 
Tammi- toukokuu  
 
 

Maarit Rantakurtakko 
Palvelupäällikkö 
Päivi Salovaara 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Työtyytyväisyyskyselyt   
 
 
 
 
Työturvallisuusilmoitukset 
Työtapaturmien määrä 

Työtyytyväisyyskyselyjen 
jälkeen tehdään toimenpiteitä 
sen pohjalta kahden kuukau-
den kuluessa.  
 
HaiPro-käsittelyjen kehittämi-
nen 
 
 
Riskien analysointi ja toimen-
piteet 

Syys- joulukuu  
 
 
 
 
Ajantasainen käsittely ja 
puuttuminen viikottain. 
AVEKKI-toimintatapamalli 
 
Yksikkökohtaiset riskiana-
lyysit kahden-kolmen vuo-
den välein 
 

Päivi Salovaara  
Työkykykoordinaattori 
 
 
 
Yksiköiden esimiehet 
Sektorijohtaja 
Palvelupäällikkö 
 
Työsuojelu 
Sektorijohto 
Työterveyshuolto 

Sidosryhmät Palvelujen ostajat luottavat 
Vaalijalan palveluihin. 
Vaalijala tunnetaan kautta 
maan osaavana ja luotettava-
na palvelujen tuottajana. 
Verkostotyö ulkoisten ja si-
säisten sidosryhmien kanssa 
saumatonta. 
 
 

Yhteistyön määrä  
Palautejärjestelmä 
Tiedottaminen ja tiedottamis-
ohjelma. 

Yhteistyöprojektit 
Mukana oleminen valtakun-
nallisissa ja maakunnallisissa 
kehitysryhmissä 
Sidosryhmien palautejärjes-
telmä otetaan käyttöön 2020. 
Neuvottelut ja kehittämispäi-
vät sidosryhmien kanssa. 
 
Kuntakuulemiset 
 

 
 
 
 
Pitkin vuotta 
Vuoden 2020 aikana 
 
 
 
Vähintään kerran vuodessa 
syksyllä 
 

Maarit Rantakurtakko 
 
 
 
Palvelupäällikkö 
 
 
 
 
Ilkka Jokinen 
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Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 
 
Asiantuntija- ja poliklinikkapalveluiden tavoitteena on laadukkaiden, yksilöllisten ja ta-
voitteellisten tutkimus- ja kuntoutuspalveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti sekä 
toiminnan asiakasvaikutusten ja -tyytyväisyyden arviointi ja seuranta. Tavoitteena on 
palveluprosessien kehittäminen siten, että asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan 
mahdollisimman paljon hänen omassa toimintaympäristössä moniammatillisesti asiak-
kaan tarpeiden mukaisesti useamman asiantuntijan yhteisarvioinnilla. 
 
Poliklinikoiden osalta jatketaan yhdenmukaisten palveluprosessien kehittämistä huo-
mioiden käyttäjäkuntien omien palvelutoimintojen uudelleen järjestelyistä johtuvat 
muutokset Vaalijalan poliklinikoiden käytössä. Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-
Suomen poliklinikat osallistuvat maakunnallisten sote-palveluiden suunnitteluun omilla 
alueillaan.  Asiantuntijapalveluissa kehittämisen painopiste on avopalveluihin suuntau-
tuvat polikliiniset ja liikkuvat kuntoutuspalvelut. 
 
Palveluiden pohjana on ammattitaitoiset ja pitkäjänteiseen työhön sitoutuneet asian-
tuntijat. Kokonaisuutena asiantuntijapalveluihin ja poliklinikoille on saatu hyvin rekrytoi-
tua ammattitaitoisia työntekijöitä. Johtavan lääkärin ja avopalvelujen ylilääkärin virat on 
täytetty vakituisilla viranhaltijoilla. Keski-Suomen poliklinikan erikoislääkärin virassa on 
myös vakituinen viranhaltija, mutta hän on virkavapaalla. Lisäksi kuntayhtymässä 
työskentelee osa-aikaisia lääkäreitä määräaikaisilla sopimuksilla. Tavoitteena on saa-
da avoinna oleviin virkoihin ainakin määräaikaiset viranhaltijat. Kuntayhtymässä on 
kolme puheterapeutin työsuhdetta. Näistä kaksi on täytetty vakituisesti. Toinen vakitui-
sista puheterapeuteista on toimivapaalla. Puheterapeuttien määrä on tällä hetkellä riit-
tämätön suhteessa palvelutarpeeseen ja vuoden 2020 aikana pyritään rekrytointia te-
hostamaan.  Muiden asiantuntijoiden osalta tehtävät ja virat on täytetty pääasiallisesti 
vakituisilla työntekijöillä. 
 
Asiantuntijapalveluissa ja poliklinikoilla työskentelee lisäksi viisi kommunikaatio-ohjaa-
jaa/tulkkia, asiantuntijapalvelujen päällikkö, viisi fysioterapeuttia, kuntoutuksen suunnit-
telija, musiikkiterapeutti, perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, yhdeksän psyko-
logia, seksuaaliterapeutti, kahdeksan sosiaalityöntekijää ja 3,5 toimintaterapeuttia. 
Kommunikaatio-ohjaajien/tulkkien työpanoksesta osa menee Kelan tulkkauspalvelujen 
tuottamiseen. Kuntayhtymällä on sopimus Kelan tulkkipalvelujen tuottamisesta vuoden 
2020 loppuun saakka. 
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Asiakaslähtöiset, tavoitteelli-

set ja yksilölliset kuntoutus-
palvelut. 
Toiminnan asiakasvaikutuk-
sen ja -tyytyväisyyden paran-
taminen ja arviointijärjestel-
män kehittäminen. 

Asiakastyytyväisyysmittari 
käytössä kaikilla poliklinikoilla. 
 
Asiakaspalautejärjestelmä 
käytössä asiantuntijapalve-
luissa 
Asiakaspalautteen keräämi-
nen säännöllisesti 

Määrittelyjen ja arviointijärjes-
telmän laadinta 

Seurantajakso 6 kk Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 

Talous Palvelut tuotetaan talousarvi-
on mukaisesti. 

Vuosikatteen seuranta, tuotot 
miinus kulut, toimintakatepro-
sentti 105 

Tuottojen kertymisen seuranta 
ja menojen arviointi kuukausit-
tain 

Tarkistuspiste 30.4. ja 30.9. 
 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 

Prosessi Moniammatillisen työskente-
lyn tavoitteellisuuden, proses-
sin arvioinnin ja laadun seu-
rannan kehittäminen yhdessä 
kuntoutusyksiköiden kanssa. 

Palveluprosessien yhtenäis-
täminen poliklinikoilla,  
akuuttien arvioaikojen ja inter-
ventioiden lisääminen. 

Liikkuvien asiakkaan toimin-
taympäristöön tarjottavien pal- 
veluprosessien kehittäminen 

Kuntoutuksen koordinoinnin 
eteneminen, avopalvelujen 
prosessit tarkistettu, palaute-
järjestelmä valmiina. 
 

Yhteydenottojen ja vastaanot-
totyyppien seuranta ja rapor-
tointi 
 

Toteutuneiden käyntien mää-
rä. Palveluprosessien tarkis-
taminen  

Moniammatillisen tiimin toi-
minnan arviointi 2-4 kertaa 
vuodessa yksiköittäin.  
 
  

Laatutyö kohdistetaan palau-
tejärjestelmään. 
 
 

Palveluprosessit on kuvattuna 
Vaalijalan toimintakäsikirjassa 
ja VISO:ssa. 

Seurantapiste 31.5. ja 
30.11. 
 
 
 

Seurantajakso 4 kk  
 
 
 

Seurantajakso 4 kk  
 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 
 
 
 
 
 

Henkilöstö Asiantuntijoiden rekrytoinnin 
kehittäminen 
 
Asiantuntijuuden ja ammatti-
taidon kehittäminen ja lisää-
minen.  Täydennyskoulutuk-
sen suuntaaminen kuntayh-
tymässä sovittujen kehittämis-
tavoitteiden mukaiseksi, myös 
kansainväliset asiantuntija-
koulutukset 

Rekrytointien pysyvyys 
 
 
Toteutuneet koulutukset  

Rekrytointikanavien laajenta-
minen 
 
Osaamistavoitteiden määrit-
täminen koulutussuunnitel-
man pohjaksi  

Seurantapiste 31.5. ja 
30.11. 
 
Vuoden 2020 koulutus-
suunnitelma 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama  
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Sidosryhmät Alueellisen ja valtakunnallisen 

sidosryhmäyhteistyön vakiin-
nuttaminen 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen 
valmisteluun osallistuminen 

Yhteistyön laajuus verrattuna 
vuoteen 2019 
 
 
Osallisuus neljän maakunnan 
sote-valmisteluun 

Yhteistyöaloitteiden suunnitte-
lu ja tekeminen 
 
 
Aktiivisuus valmistelutyöryh-
missä 

Seurantapiste 31.5. ja 
30.11. 

Juhani Keinonen 
Mari Niinivirta 
Tiina Hankama 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  (Nenonpellon yksiköt, kuntoutuksen asiantuntijapalvelut)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 21 317 450 24 182 050 21 891 210 -9,5
  Muut kuin jäsenkunnat 10 188 743 8 773 260 11 036 340 25,8
Muut myyntituotot 416 219 75 000 81 550 8,7
Myyntituotot (sisäiset) 4 963 539 5 042 460 5 055 040 0,2
Maksutuotot 1 004 730 975 600 936 830 -4,0
Tuet ja avustukset 25 000 7 500
Muut toimintatuotot 5 961 1 750 1 250 -28,6
Sisäiset vuokrat 450
TOIMINTATUOTOT 37 922 092 39 050 120 39 009 720 39 250 000 39 310 000 -0,1

Palkat ja palkkiot -19 753 602 -19 944 580 -19 728 940 -1,1
Henkilösivukulut -5 083 545 -4 817 430 -4 973 580 3,2
Palvelujen ostot -1 466 850 -1 840 750 -1 600 730 -13,0
Palvelujen ostot(sisäiset) -8 160 813 -8 200 400 -8 089 060 -1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 227 430 -1 411 370 -1 383 280 -2,0
Avustukset -33 219 -47 600 -49 350 3,7
Muut toimintakulut -145 907 -148 490 -153 330 3,3
Sisäset vuokrat -1 599 689 -1 658 020 -1 692 700 2,1
TOIMINTAKULUT -37 471 055 -38 068 640 -37 670 970 -38 050 000 -38 210 000 -1,0

NETTO 451 037 981 480 1 338 750 1 200 000 1 100 000 36,4

Rahoituskulut -12
Suunnitelmapoistot -115 181 -88 170 -89 710 -100 000 -100 000 1,7
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 335 844 893 310 1 249 040 1 100 000 1 000 000 39,8
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Avopalvelut 
Avopalvelut käsittävät asumisen, tekemisen ja perhehoidon palvelut. Palvelutoimintaa 
on 16 paikkakunnalla. Asumisyksiköitä on 21 ja tekemisen yksiköitä 13 (toimintakes-
kukset ja Savosetit). Avopalveluissa on n. 870 asiakasta. Työntekijöitä avopalveluissa 
on 523. Avopalvelujen johtamista ja hallinnointia vahvistetaan vuoden 2020 alussa 
palkkaamalla palvelupäällikkö avopalvelujen johtajan työpariksi. Avopalvelujen kiinteis-
tötoiminnan hallintaa vahvistetaan palkkaamalla isännöitsijä.  
 
Asumispalvelut sisältävät kehitysvammaisen ja autistisen henkilön tarpeen mukaan 
toteutettuja palveluja (erityisen vaativa ja kuntouttava, tehostettu palveluasuminen, 
palveluasuminen, tuettu asuminen) sekä perhehoitoa. Perhehoitoa toteutetaan lyhyt- ja 
pitkäaikaisesti kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Muita asumispalveluita 
toteutetaan kehitysvammaisille ja autistisille aikuisille. Perhehoitajina toimii 20 hoitajaa. 
Vuosittain järjestetään valmennusta uusille perhehoitajille. Asumispalveluita myydään 
kuntien vammaispalveluille. Perhehoidon palveluita on myyty myös lastensuojelulle.  
 
Vaalijalan rooli erityisen vaativan ja kuntouttavan asumispalvelun tuottajana on vahvis-
tunut viime vuosina. Laitosasumista on purettu erityisen paljon tukea tarvitsevien asi-
akkaiden osalta ja rakennettu näille asiakkaille soveltuvia palvelukoteja eri kuntiin. 
Myös kevyemmän tuen asumispalveluille on kysyntää. Varkaudessa, Siilinjärvellä, Sa-
vonlinnassa ja Mäntyharjulla suunnitellaan olemassa olevien asumispalvelujen tilojen 
uudistamista tai palvelujen lisäämistä. Lasten tilapäishoidon tarpeita on useassa kun-
nassa. Lasten palvelujen käynnistämistä suunnitellaan Kuopioon.  
 
Tekemisen palvelujen asiakkaat ovat kehitysvammaisia tai muusta syystä erityistä tu-
kea tarvitsevia henkilöitä. Tekemisen palvelut sisältävät kunnille myytävinä palveluina 
osallisuutta tukevaa päivätoimintaa, klubitoimintaa ja yhteisötoimintaa, työelämäval-
miuksia tukevaa työtoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kunnat ostavat erityisen 
vaativaa asumispalvelua tarvitseville Vaalijalan palvelukotien asiakkaille jalkautuvaa 
päivätoimintaa. Jyväskylän kaupunki on aloittanut jalkautuvan päivätoimintapalvelun 
ostamisen myös Vaalijalan palvelukotien ulkopuolisille asiakkaille Sääksvuoren toimin-
takeskuksesta käsin. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus käyttää Pieksämäellä Savoset 
monipalvelukeskuksen tarjoamia työtoimintapalveluita osana kuntoutusta. Tekemisen 
palveluissa kehitetään jatkuvasti asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisäämistä mm. 
kurssimuotoisuuden avulla ja uusia sisältöjä kehittämällä. Työelämäpalveluita myy-
dään Savoset monipalvelukeskusten kautta ELY-keskuksille (työhönvalmennus sekä 
toimintakykyä ja työelämävalmiuksia arvioivat palvelut).  
 
Syyskuussa 2019 käynnistyi Vaalijalan hallinnoimana ESR-hanke ”Suunta yhdessä”. 
Etelä-Savon ELY-keskus myönsi rahoituksen Vaalijalan kuntayhtymälle kahdeksi vuo-
deksi. Hankkeessa kehitetään sosiaalista kuntoutusta ja matalan kynnyksen tukimuo-
toja osaksi tekemisen palveluita. Hanke sijoittuu Mikkelin seudulle. Hankkeessa on 
kaksi työntekijää.  
 
Avopalveluissa pidetään tärkeänä palveluiden kehittämistä yhdessä asiakkaiden sekä 
heidän läheistensä ja sidosryhmiensä kanssa (erityisesti palvelujen maksajat). Vuosit-
tain kerätään asiakas- ja läheispalautetta ja toteutetaan kuntaneuvotteluja palvelujen 
kehittämiseksi. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään Kehitysvammaisten asumisen 
neuvottelukunnassa ja työvaliokunnassa sekä esimerkiksi Kehitysvammaliiton kanssa. 
Valtakunnalliset laatukriteerit ja ohjeistukset viedään osaksi Vaalijalan palveluita.  
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Avopalvelut (asuminen, tekeminen, perhehoito) 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
 
Asiakas 

 
Asiakastyön tavoitteellisuus, 
yksilöllisyys ja vaikuttavuus 
kehittyy. Asiakkaan osallisuut-
ta ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumista tuetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaalisten apuvälineiden 
käyttö lisääntyy palveluissa. 
 
Asiakkaille on tarjolla heidän 
tarvitsemiaan palveluita. 
 

  
Minun elämäni suunnitelman 
sekä työ- ja päivätoiminta-
suunnitelman käyttö 100 %. 
 
Asiakaskirjauksista löytyy 
palvelun tavoitteet ja niiden 
toteutumista arvioidaan sään-
nöllisesti yhteenvetokirjauk-
sissa.  
 
 
Itsemääräämisoikeuden tu-
keminen on asiakaskohtaises-
ti määritelty ja kirjattu. 
 
 
 
 
 
 
RAI-menetelmän käyttöönotto 
aloitettu asumisyksiköissä 
yhteistyössä kuntien kanssa. 
 
Hyvinvoinnin mittarin käyttöön 
ottaminen avopalveluissa 
 
Digitaalisten pilotointien mää-
rä. 
 
Valmiit tuotteistukset ja hin-
noittelut. Uudet tilasuunnitel-
mat.  

 
Minun elämäni suunnitelman 
sekä työ- ja päivätoiminta-
suunnitelman käyttöä kehite-
tään yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Työntekijät käyvät 
kirjaamisvalmennuksessa ja 
kehittyvät osaamistaan asiak-
kaan tavoitteiden asettami-
sessa ja tavoitteellisen asia-
kastyön toteuttamisessa.  
 
Asiakkaan osallisuutta ja 
IMO:a vahvistavia työmene-
telmiä otetaan käyttöön ja 
levitetään yksiköissä (esim. 
YKS-menetelmät). Suunnitel-
missa varmistetaan asiakkai-
den valinnanmahdollisuuksien 
toteutuminen, 
 
Tavoitteellisuutta ja vaikutta-
vuutta todentavia työmene-
telmiä otetaan käyttöön vai-
heittain yksiköissä. 
 
 
 
Kokeillaan digitaalisia apuvä-
lineitä palveluissa. 
 
Tuotemuotoilu paikkakunta-
kohtaisesti ja alueittain. Palve-
lujen markkinointi kunnille. 
 

 
30.4. ja 30.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 
 
 
30.4. ja 30.11. 

 
Palvelupäällikkö ja yk-
siköiden johtajat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö ja yk-
siköiden johtajat 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö ja yk-
siköiden johtajat 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö ja yk-
siköiden johtajat. 
 
Avopalvelujen johtaja ja 
yksiköiden johtajat 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
 
Talous 

Asumisen hinnoittelu vastaa 
asiakkaiden yksilöllistä palve-
lujen ja resurssien tarvetta. 
 
 
Palveluyksiköiden toimintaka-
te on 5 % ylijäämäinen ennen 
hallinnon vyörytyksiä ja pois-
toja. 

Valmiit hinnoittelut 
 
 
 
 
Alijäämäisiä yksiköitä ei ole. 
 
 
 

Hinnoittelun tarkistukset yh-
teistyössä maksajakuntien 
kanssa, luokitettuihin hintoihin 
siirtyminen vaiheittain.  
 
Palveluyksiköiden kustannus-
rakenteen arviointi ja kehittä-
minen. 
 
 

30.4. ja 30.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avopalvelujen johtaja 
 
 

Prosessi Palveluprosessien kuvausten 
täydentäminen 
 
 
Tuotteistamisessa huomioi-
daan asiakkaiden itsemää-
räämisoikeus ja valinnanva-
paus 
 

VISO:oon on kuvattu keskei-
set prosessit  
 
 
Palveluista viestimistä kehitet-
ty www-sivuilla, esitteissä ja 
palvelukuvauksissa 

Prosessikuvausten, palvelu-
kuvausten ja ohjeistusten 
täydentäminen ja ylläpito. 
 
Palvelut kuvataan www-
sivuilla asiakaslähtöisesti, 
sisältöjen näkökulmasta, 
paikkakunnittain. Valtakunnal-
liset laatukriteerit on huomioi-
tu palvelukuvauksissa ja työ-
käytännöissä. 
 

30.4. ja 30.11. Palvelupäällikkö 

Henkilöstö Henkilöstön saatavuuteen 
vaikuttaminen 
 
Henkilöstön pysyvyyden ja 
tyytyväisyyden varmistaminen 
 
Hyvän työilmapiirin varmista-
minen 

Hakijamäärät avoimiin paik-
koihin. Sijaisten saatavuus. 
 
Henkilöstötutkimuksessa esi-
tetyt kehittämiskohteet vie-
dään tavoitteina yksikön toi-
mintasuunnitelmaan. 
 
Irtisanoutuvien työntekijöiden 
lähtösyiden selvittäminen. 

Oppilaitosyhteistyön alueelli-
sen suunnitelman toteuttami-
nen. Työhyvinvoinnista ja 
työilmapiiristä huolehtiminen. 
Inhimillinen ja kuunteleva 
johtaminen. Työntekijöiden ja 
esimiesten asiantuntijaroolin, 
osaamisen sekä osallisuuden 
kehittäminen.  Vammaisalan 
vetovoimahankkeen toteutus 
(VAVE), jos ESR-myöntää 
rahoituksen. 
 

30.11. Avopalvelujen johtaja, 
henkilöstöpäällikkö ja 
yksiköiden johtajat. 
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Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Sidosryhmät Vaalijalan asiantuntijaroolin 

vahvistuminen sidosryhmien 
keskuudessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läheisyhteistyön vahvistumi-
nen 
 
 
 
Kuntayhteistyön luottamuksen 
ja avoimuuden varmistaminen 
 
 
 
 
 
 

Palveluyksiköiden esittelyma-
teriaali ja www-sivut päivitetty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelma läheisyhteistyön 
muodoista laaditaan jokaises-
sa palveluyksikössä yhteis-
työssä läheisten kanssa. 
 
Säännölliset kuntatapaamiset 
 
 
 
 

Esittelymateriaalin kehittämi-
nen (kieli, markkinointi, vide-
ot/sähköiset muodot) 
 
Kehittämisyhteistyö alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti ke-
hittämishankkeissa ja 
KVANK:ssa. Alueelliset tilai-
suudet. Vammaisfoorumien 
työ Etelä- ja Pohjois-Savossa. 
 
Läheisyhteistyötä kehitetään  
palautteiden pohjalta yhteis-
työssä läheisten kanssa.  
 
 
Toteutetaan säännölliset kun-
tatapaamiset ja hintaneuvotte-
lut isoimpien ostajakutien 
kanssa. Kehitetään palvelu-
toimintaa ja yhteistyön muoto-
ja. Varmistetaan ostajien pal-
veluiden sisältöjen tuntemus. 
 

30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 
 
 
 
 
30.4. ja 30.11. 

Palvelupäällikkö ja 
avopalveluyksiköiden 
johtajat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksiköiden johtajat 
 
 
 
 
Avopalvelujen johtaja 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 15 284 738 16 082 430 17 009 540 5,8
  Muut kuin jäsenkunnat 548 950 2 922 800 3 405 320 16,5
Liiketoiminnan myyntituotot 5 528 5 600 100,0
Muut myyntituotot 22 700 1 550 5 750 271,0
Myyntituotot(sisäiset) 625 834 670 740 852 430 27,1
Maksutuotot 1 076 622 1 046 400 1 073 900 2,6
Tuet ja avustukset 22 957 250 -100,0
Muut toimintatuotot 1 434 047 1 593 520 1 618 790 1,6
Sisäiset vuokrat 120 360
TOIMINTATUOTOT 19 021 376 22 317 690 24 091 690 22 200 000 22 250 000 7,9

Palkat ja palkkiot -11 395 650 -13 548 540 -14 744 950 8,8
Henkilösivukulut -3 032 735 -3 304 950 -3 721 260 12,6
Palvelujen ostot -868 366 -1 049 250 -1 122 270 7,0
Palvelujen ostot(sisäiset) -845 225 -956 830 -1 010 800 5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 151 086 -1 228 630 -1 272 450 3,6
Avustukset -1 550 -3 000 -2 300 -23,3
Muut toimintakulut -429 664 -421 290 -365 030 -13,4
Sisäset vuokrat -50 -115 160 100,0
TOIMINTAKULUT -17 724 326 -20 512 490 -22 354 220 -21 200 000 -21 250 000 9,0

NETTO 1 297 050 1 805 200 1 737 470 1 000 000 1 000 000 -3,8

Rahoitustuotot ja -kulut -18
Suunnitelmapoistot -509 666 -583 070 -587 890 -590 000 -600 000 0,8
TILIKAUDEN TULOS 787 366 1 222 130 1 149 580 -5,9
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 787 366 1 222 130 1 149 580 410 000 400 000 -5,9
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Perhehoito

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2 020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 484 267 475 000 540 000 13,7
Muut myyntituotot
Myyntituotot(sisäiset)
Maksutuotot 95 734 99 000 104 000 5,1
TOIMINTATUOTOT 580 001 574 000 644 000 595 000 560 000 12,2

Palkat ja palkkiot -451 -35 000 -39 000 11,4
Henkilösivukulut -58 102 -63 000 -74 100 17,6
Palvelujen ostot -443 302 -419 520 -490 800 17,0
Palvelujen ostot(sisäiset) -24 274 -27 000 -27 200 0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 851 -8 350 -7 700 -7,8
Muut toimintakulut -200 100,0
Siäiset vuokrat -450 -1 000 -1 280 100,0
TOIMINTAKULUT -533 430 -553 870 -640 280 -575 000 -580 000 15,6

NETTO 46 571 20 130 3 720 20 000 -20 000 -81,5

Suunnitelmapoistot
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 46 571 20 130 3 720 20 000 -20 000 -81,5

 



 24  

Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Poliklinikkatoiminta, päivä-ja työtoiminta

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 4 519 400 4 667 090 4 477 950 -4,1
  Muut kuin jäsenkunnat 352 523 390 330 582 630 49,3
Muut korvaukset 318 727 326 600 283 700 -13,1
Muut myyntituotot 487 157 537 200 568 700 5,9
Myyntituotot(sisäiset) 379 029 470 180 304 570 -35,2
Maksutuotot 298 028 288 010 296 700 3,0
Tuet ja avustukset 54 785 28 000 29 500 5,4
Sisäiset vuokrat 3 625 4 000 100,0
Muut toimintatuotot 5 309 100 100,0
TOIMINTATUOTOT 6 418 583 6 707 410 6 547 850 6 800 000 6 820 000 -2,4

Palkat ja palkkiot -2 443 850 -2 552 150 -2 283 140 -10,5
Henkilösivukulut -652 984 -607 630 -572 620 -5,8
Palvelujen ostot -850 096 -847 950 -798 680 -5,8
Palvelujen ostot(sisäiset) -1 261 482 -1 259 720 -1 514 360 20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -452 935 -475 620 -473 650 -0,4
Avustukset -230 752 -216 140 -191 200 -11,5
Muut toimintakulut -459 860 -499 470 -580 050 16,1
Sisäiset vuokrat -9 928 -10 580 -6 470 -38,8
TOIMINTAKULUT -6 361 887 -6 469 260 -6 420 170 -6 650 000 -6 655 000 -0,8

NETTO 56 696 238 150 127 680 150 000 165 000 -46,4

Suunnitelmapoistot -58 445 -55 050 -35 110 -50 000 -50 000 -36,2
TILIKAUDEN TULOS -1 749 183 100 92 570 -49,4
Poistoeron muutos 4 482
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 733 183 100 92 570 100 000 115 000 -49,4
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Peruskoulu 
 
Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, 
perus- ja lisäopetusta, vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.  Opetusta 
annetaan kymmenessä erityisopetuksen pienryhmässä, joissa opiskelee eri vuosiluokil-
la olevia oppilaita sekä toiminta-alueittain että oppiaineittain. Sateenkaaren erityiskou-
lussa kaikki oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen 
tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtai-
sen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan kokonaisvaltai-
nen arviointi tapahtuu moniammatillisesti huoltajien ja eri kuntouttajien kanssa. 
  
Sateenkaaren erityiskoulussa työskentelee rehtori, kymmenen erityisluokanopettajaa 
sekä 40 - 50 koulun sekä oppilaskotien palkkaamaa lähiohjaajaa. Laskennan mukaan 
20.9.2019 on Sateenkaaren erityiskoulussa 66 vakituista oppilasta. Lisäksi on 4 oppi-
lasta, jotka ovat pitkäaikaisessa kuntoutuksessa, mutta kirjoilla oman kuntansa koulus-
sa.  Koulussa käy myös lyhytaikaisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia oppilaita. Koulun 
oppilaista 30 käy koulua päivittäin kotoa käsin. Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiksi 
ohjaudutaan kunnan lähettämänä silloin, kun koulunkäyntiä ei ole voitu järjestää oppi-
laan edellytysten mukaan omassa kunnassa tai jos oppilas tarvitsee koulun lisäksi 
muuta laaja-alaista kuntoutusta. Koulun toimintaa ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus, 
valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetus-
suunnitelma ja siihen perustuva koulun vuosisuunnitelma. 
 
Toiminta-alueittaista opetusta annetaan vaikeimmin kehitysvammaisille, autistisille tai 
muulla tavoin vammaiselle tai vakavasti sairaalle oppilaalle. Tällöin multisensorinen 
opetus, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, arjen ja teorian yhdistäminen sekä 
vahvat struktuurit ovat opetuksen keskiössä. Oppilaille, joilla on puutteellinen kyky 
käyttää aistejaan, tarjotaan aistitoimintoja korjaavia menetelmiä. Aistijärjestelmää voi-
daan kuntouttaa monien menetelmien avulla, jotka kuuluvat koulun osaamiseen.  
 
Sateenkaaren koulussa annetaan opetusta myös oppiaineittain yksilöllisten tavoittei-
den mukaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille. Psykososiaalisen tuen 
opetuksessa painottuvat sosiaalisten ja tunne-elämätaitojen opetus. Koulussa on käy-
tössä näiden taitojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä, joita ovat esimerkiksi ART, 
Lions Quest, Nepsy ja sosiaaliset tarinat. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 
toisten oppilaiden, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Sateenkaaren erityiskoulussa 
tiedostetaan fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle. Koulu toteuttaa Liikkuva kou-
lu- ideologiaa, jossa taataan oppilaalle tunti liikuntaa päivittäin koulupäivän aikana.  

Sateenkaaren erityiskoulu on mukana vaativan erityisen tuen VIP-verkostotyöskente-
lyssä. Verkosto muodostuu viidestä yhteistyöalueesta. Kehittämistoiminnan tavoitteena 
on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan 
erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Pyrkimyksenä on vastata nykyistä 
joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden tarpeisiin lasten 
ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Lukuvuonna 2019 - 2020 
VIP-verkosto toteuttaa oppilashuollon ohjausryhmän pilotoinnin, johon kunnat voivat 
hakea mukaan. Lisäksi tavoitteena on perustaa jokaiselle alueelle oma VAATU-
toimijoiden ryhmä, joka lähtee kehittämään alueellaan vaativan erityisen tuen eri toimi-
joiden välistä yhteistyötä.  Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kult-
tuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin 
kanssa. Sateenkaaren erityiskoulu kuuluu KYSin alueelliseen kehittämisryhmään ja 
toimii KYSin alueen ydinryhmässä puheenjohtajana vuosina 2018 - 2020. 
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Vaalijalan tuloskortti 2020, Peruskoulu 
 
Näkökulma Tavoite Mittarit Toimenpiteet Aikataulu Vastuu 
Asiakas Perusopetuksessa etenemi-

nen omien oppimisvalmiuk-
sien ja tarpeiden mukaan.  
 
Osallisuuden ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisääminen 
arjessa. Oman elämän hallin-
ta. 

Oppimistavoitteiden saavut-
taminen. Perusopetuksen 
suorittaneiden määrä. Väli-ja 
lukuvuositodistukset. Poissa-
olot. Tyytyväisyyskysely. 
Tuen tarpeen väheneminen. 
Jatko-opintoihin pääseminen. 

HOJKSien laadinta ja arvioin-
ti. Osallistuminen omien asi-
oiden käsittelyyn. 
Tyytyväisyyskysely. Oppilas-
kuntatoimintaan osallistumi-
nen. 
ART-harjoitteiden sisällyttä-
minen opintoihin.  

HOJKSin laadinta 30.10. 
HOJKS arviointi 30.4. 
Välitodistukset 20.12.  
Lukuvuosi- ja päättötodistuk-
set 30.5. Tyytyväisyyskysely 
9/20. ART-arviointi 30.4. 
Jatko-opintoihin pääsy 31.7 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Talous Valtionosuus ja kotikuntakor-
vaukset sekä kuntien koulu-
toimilta saatavat korvaukset 
kattavat opetuksesta aiheutu-
vat kulut.  

Valtionosuuden, kotikuntakor-
vauksen ja kuntien rahoituk-
sen määrä suhteessa kustan-
nuksiin. 
 

Valtionosuuksien, kotikunta-
korvauksien ja kunnilta tule-
vien korvausten seuranta ja 
menojen arviointi. Sijoitettujen 
oppilaiden todellisten kustan-
nusten laskutus kotikunnalta. 

Opiskelijatiedonkeruu 20.9 
kotikuntakorvauksen määräy-
tyminen 31.12. 
Kuukausittainen laskutus 
kunnilta. 

Satu Varpainen, Marja-
Liisa Jantunen, Maarit 
Rantakurtakko 

Prosessi Perusopetuksen opetussuun-
nitelman sisällön kehittäminen 
tarvetta vastaavaksi. Oppilai-
den ja huoltajien osallisuuden 
lisääminen. Koulupaikkojen 
tarpeeseen vastaaminen 
 

Opetussuunnitelman arviointi. 
Mono-opintojen suunnitelmat. 
Valinnaisainevalikon kehittä-
minen. Tyytyväisyyskyselyt.  
Oppilaskunnan hallituksen 
toiminta1xkk. Kuntayhteistyö. 
Kouluun pääsyn aikataulutus. 

Oppilaan osallistaminen ope-
tuksensa suunnitteluun. 
Mono-opintojen suunnittelu 
vastuupareittain. Valinnaisai-
neiden valikon laajentaminen 
Webropol-kysely oppilaille ja 
huoltajille. VIP-työ. 

OPSin toimivuuden arviointi 
30.3. 
Mono-arvioinnit: 28.2, 15.5, 
30.09, 30.11. 
Tyytyväisyyskysely 15.9 
Oppilaskuntatoiminnan arvi-
ointi: 30.4. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Henkilöstö Rajoittamistilanteiden vähe-
neminen. 
 
Henkilöstötutkimuksen mukai-
siin epäkohtiin puuttuminen: 
työntekijöiden vaihtuvuuden 
minimointi. 

Sairauspoissaolot, haipro-
ilmoitukset.  
 
Työntekijöiden vaihtuvuuden 
määrä. 

Avekki-pilotointi: työyhteisön 
kehittäminen. Konsultaatiot 
sekä yksilö-, ryhmä- ja koulu-
tasolla. 
Työntekijöiden vakiinnuttami-
nen yhteistyössä oppilasko-
tien kanssa. Yhteisöllinen 
oppilashuolto 4 krt /v. 

Avekkitoiminnan arviointi 
30.11 ja 30.4. 
 
 
Tavoitteen arviointi 30.4  

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 

Sidosryhmät Yhteisöllisen oppilashuollon 
kehittäminen valtakunnallista 
linjausta seuraamalla.  
VIP-verkostotoiminta KYSin 
alueella: VAATU-toiminta. 

Yksilökohtaisen oppilashuol-
lon väheneminen. KYS-
alueen VAATU-toimijoiden 
valitseminen ja toiminnan 
suunnittelun käynnistäminen. 

Kiva-koulu, Avekki-pilotointi, 
oppilaskuntatoiminta. Alueelli-
nen kehittämistyö, ydinryhmä-
työ, ydinryhmän puheenjohta-
jan tehtävä, VAATU-toiminta.  

Yhteisöllisen oppilashuollon 
arviointi 4/20 
Puheenjohtajapäivät kevät ja 
syksy 2020. VAATUn käynnis-
tyminen 2020. 

Satu Varpainen, Maarit 
Rantakurtakko 
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tehtävä

Peruskoulu

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Korvaukset kunnilta 650 837 620 000 675 000 8,9
Liiketoiminnan myyntituotot 1 038 567 1 040 000 1 015 000 -2,4
Muut myyntituotot 1 445 100 100 0,0
Muut toimintatuotot 600
TOIMINTATUOTOT 1 691 449 1 660 100 1 690 100 1 800 000 1 810 000 1,8

Palkat ja palkkiot -811 364 -943 750 -840 700 -10,9
Henkilösivukulut -240 832 -245 810 -229 080 -6,8
Palvelujen ostot -44 771 -37 550 -37 050 -1,3
Palvelujen ostot(sisäiset) -285 231 -273 000 -269 020 -1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 380 -46 150 -42 780 -7,3
Avustukset -200 -260 -300 15,4
Muut toimintakulut -13 947 -143 750 -28 350 -80,3
Sisäiset vuokrat -149 316 -110 000 -204 340 85,8
TOIMINTAKULUT -1 585 041 -1 800 270 -1 651 620 -1 840 000 -1 855 000 -8,3

NETTO 106 408 -140 170 38 480 -40 000 -45 000 -127,5

Suunnitelmapoistot -36 000 -40 000 -40 000 100,0
Rahastojen muutos
Varausten muutos
TILIKAUDEN TULOS 106 408 -140 170 2 480 -80 000 -85 000 -101,8
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Käyttötalous yhteensä 

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 41 605 854 45 406 570 43 918 700 -3,3
  Muut kuin jäsenkunnat 11 090 216 12 086 390 15 024 290 24,3
Muut korvaukset 969 564 946 600 958 700 1,3
Muut myyntituotot 2 681 593 2 226 650 2 244 700 0,8
Maksutuotot 2 475 114 2 409 010 2 411 430 0,1
Tuet ja avustukset 733 230 335 250 487 740 45,5
Muut toimintatuotot 1 524 914 1 610 020 1 640 540 1,9
TOIMINTATUOTOT 61 080 485 65 020 490 66 686 100 65 114 520 65 179 520 2,6

Palkat ja palkkiot -37 683 683 -40 273 690 -41 242 770 2,4
Henkilösivukulut -9 901 677 -9 832 480 -10 466 960 6,5
Palvelujen ostot -6 019 385 -6 571 680 -6 471 210 -1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 445 986 -4 807 980 -4 797 840 -0,2
Avustukset -266 306 -268 050 -244 050 -9,0
Muut toimintakulut -1 427 462 -1 663 220 -1 571 400 -5,5
TOIMINTAKULUT -59 744 499 -63 417 100 -64 794 230 -63 674 520 -63 910 020 2,2

NETTO 1 335 986 1 603 390 1 891 870 1 440 000 1 269 500 18,0

Suunnitelmapoistot -1 452 831 -1 450 960 -1 657 000 -1 505 000 -1 515 000 14,2
Arvonlisäverot(palautusjärj.) -65 170

TILIKAUDEN TULOS -182 015 152 430 234 870 -65 000 -245 500 54,1
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 41 605 854 45 406 570 43 918 700 -3,3
  Muut kuin jäsenkunnat 11 090 216 12 086 390 15 024 290 24,3
Muut korvaukset 969 564 946 600 958 700 1,3
Muut myyntituotot 2 681 593 2 226 650 2 244 700 0,8
Maksutuotot 2 475 114 2 409 010 2 411 430 0,1
Tuet ja avustukset 733 230 335 250 487 740 45,5
Muut toimintatuotot 1 524 914 1 610 020 1 640 540 1,9
TOIMINTATUOTOT 61 080 485 65 020 490 66 686 100 65 114 520 65 179 520 2,6

Palkat ja palkkiot -37 683 683 -40 273 690 -41 242 770 2,4
Henkilösivukulut -9 901 676 -9 832 480 -10 466 960 6,5
Palvelujen ostot -6 019 385 -6 571 680 -6 471 210 -1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 445 986 -4 807 980 -4 797 840 -0,2
Avustukset -266 306 -268 050 -244 050 -9,0
Muut toimintakulut -1 427 462 -1 663 220 -1 571 400 -5,5
TOIMINTAKULUT -59 744 498 -63 417 100 -64 794 230 -63 674 520 -63 910 020 2,2

NETTO 1 335 987 1 603 390 1 891 870 1 440 000 1 269 500 18,0

Rahoitustuotot/kulut(netto) -125 755 -134 800 -136 200 -170 000 -175 000 1,0
VUOSIKATE 1 210 232 1 468 590 1 755 670 1 270 000 1 094 500 19,5
Suunnitelmapoistot -1 452 831 -1 450 960 -1 657 000 -1 505 000 -1 515 000 14,2
TILIKAUDEN TULOS -242 599 17 630 98 670 -235 000 -420 500 459,7
Poistoeron muutos 80 039
Varausten muutos 27 474

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -135 086 17 630 98 670 -235 000 -420 500 459,7
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Vaalijalan kuntayhtymä

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Tuloslaskelmaosa (ulkoiset ja sisäiset erät)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos
2018 2019 2020 2021 2022 19/20%

Maksut ja korvaukset
  Jäsenkunnat 41 605 854 45 406 570 43 918 700 -3,3
  Muut kuin jäsenkunnat 11 090 216 12 086 390 15 024 290 24,3
Muut korvaukset 969 564 946 600 958 700 1,3
Muut myyntituotot 2 681 593 2 226 650 2 244 700 0,8
Myyntituotot(sisäiset) 11 023 706 11 198 020 11 380 580 1,6
Maksutuotot 2 475 113 2 409 010 2 411 430 0,1
Tuet ja avustukset 733 230 335 250 487 740 45,5
Muut toimintatuotot 1 524 914 1 610 020 1 640 540 1,9
Sisäiset vuokrat 2 057 829 2 095 710 2 349 900 12,1
TOIMINTATUOTOT 74 162 019 78 314 220 80 416 580 78 845 000 79 000 000 2,7

Palkat ja palkkiot -37 683 683 -40 273 690 -41 242 770 2,4
Henkilösivukulut -9 901 676 -9 832 480 -10 466 960 6,5
Palvelujen ostot -6 019 385 -6 571 680 -6 471 210 -1,5
Palvelujen ostot(sisäiset) -11 023 706 -11 198 020 -11 380 580 1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 445 986 -4 807 980 -4 797 840 -0,2
Avustukset -266 306 -268 050 -244 050 -9,0
Muut toimintakulut -1 427 462 -1 663 220 -1 571 400 -5,5
Sisäiset vuokrat -2 057 829 -2 095 710 -2 349 900 12,1
TOIMINTAKULUT -72 826 033 -76 710 830 -78 524 710 -77 495 000 -77 640 500 2,4

NETTO 1 335 986 1 603 390 1 891 870 1 350 000 1 359 500 18,0

Rahoitustuotot/kulut(netto) -125 755 -134 800 -136 200 -170 000 -175 000 1,0
VUOSIKATE 1 210 231 1 468 590 1 755 670 1 180 000 1 184 500 19,5
Suunnitelmapoistot -1 452 831 -1 450 960 -1 657 000 -1 505 000 -1 515 000 14,2
TILIKAUDEN TULOS -242 600 17 630 98 670 -325 000 -330 500 459,7
Poistoeron muutos 80 039
Varausten muutos 27 474
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -135 087 17 630 98 670 -325 000 -330 500 459,7
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Rahoitus ja investoinnit 
 
Merkittävimpien investointien rahoitus on suunniteltu seuraavasti.  
 
Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden 2019 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä noin 
15,4 miljoonaa euroa, joka on otettu palvelukotien rakentamiseen ja on kokonaisuudes-
saan ARAn tukemaa korkotukilainaa. Kuutinharjun palvelukodin valmistuttua ja Kaner-
van palvelukodin siirryttyä kuntayhtymän omistukseen syyskuun alusta korkotukilaina-
määrä on vuoden lopussa noin 17,6 miljoonaa euroa. 
 
Uusien ARA-rahoitteisten asuntojen rakennuskustannuksista on vähintään 50 % rahoi-
tettava korkotukilainalla. ARAn rahoittamien asumiskohteiden käyttö- ja pääomakustan-
nukset tullaan kattamaan asukkailta kannettavilla vuokrilla. Palvelutoiminta maksaa 
vuokran henkilökunnan tiloista.  
 
Tulevaisuudessa pitkäaikaista lainaa tarvitaan myös rakennusten peruskorjauksiin, 
jotka on tähän saakka pystytty rahoittamaan kassavaroin. Tämän vuoksi rakennusten 
peruskorjausten ja -parannusten rahoittamiseen on vuonna 2020 varauduttu ottamaan 
pitkäaikaista talousarviolainaa enintään 2,0 miljoonaa euroa. Uudisrakennuskohteita 
voidaan toteuttaa myös kiinteistöleasing-rahoituksella, jolloin lainoitusta eri tarvita. 
 
Lisäksi kuntayhtymällä on eri hankkeisiin kohdennettuja investointivarauksia yhteensä 
3,7 miljoonaa euroa. 
 
Kuntayhtymän hallitus ratkaisee yhtymäkokouksen päättämissä rajoissa asiat, jotka 
koskevat pitkäaikaisten tai tilapäislainojen ottamista. Yhtymäkokous antaa hallitukselle 
valtuudet ottaa vuonna 2020 vapaarahoitteista pitkäaikaista lainaa enintään 2,0 mil-
joonaa euroa peruskorjauksiin ja ARA-ehtoista korkotukilainaa enintään 1,5 miljoonaa 
euroa avopalvelujen asumishankkeisiin. 
 
Yhtymäkokous oikeuttaa hallituksen ottamaan maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvitta-
essa tilapäislainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 1,5 miljoonaa euroa. 
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Vaalijalan kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

RAHOITUSOSA

TP 2018 TA  2019 ES 2020 SU 2021 SU 2022 Muutos
19/20 %

Tulorahoitus
   Vuosikate 1 210 231 1 468 590 1 755 670 1 270 000 1 094 500 19,5
   Satunnaiset erät
   Tulorahoituksen korjauserät -22 245
Toiminnan rahavirta 1 187 986 1 468 590 1 755 670 1 270 000 1 094 500 19,5

Investoinnit
   Käyttöom.investoinnit -3 582 949 -5 436 000 -4 984 000 -4 657 000 -2 607 000 -8,3
   Investointiavustukset 1 170 741 978 000 440 000 90 000 0 -55,0
   Käyttöom.myyntitulot 24 194

Investoinnit netto -2 388 014 -4 458 000 -4 544 000 -4 567 000 -2 607 000 1,9
Toiminnan ja investointien
rahavirta netto -1 200 029 -2 989 410 -2 788 330 -3 297 000 -1 512 500 -6,7
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Lainakannan muutokset
   Pitkäaik.lainojen lisäys 1 300 827 2 500 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 -20,0
   Pitkäaik.lainojen vähenn. -75 149 -80 000 -80 000 -80 000 -90 000 0,0
Lainakannan muutokset 1 225 678 2 420 000 1 920 000 920 000 910 000 -20,7
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen 25 650 -569 410 -868 330 -2 377 000 -602 500 52,5
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

INVESTOINTIOSA

MENOT

TP2018 TA 2019 ES 2020 SU 2021 SU 2022

NENONPELLON YKSIKÖT
Talonrakennus -761 525 -2 509 000 -2 757 000 -2 837 000 -2 487 000
Maanrakennus -22 503 -110 000 -140 000 -100 000 -100 000
Irtaimistohankinnat -287 033 -245 000 -220 000 -100 000 -20 000
NENONPELLON YKSIKÖT
YHT. -1 071 061 -2 864 000 -3 117 000 -3 037 000 -2 607 000

AVOHUOLTO
Talonrakennus -2 474 903 -2 398 000 -1 867 000 -1 600 000
Irtaimistohankinnat -35 036 -174 000 -20 000 0

AVOHUOLTO YHT. -2 509 939 -2 572 000 -1 867 000 -1 620 000 0

TULOT
Avustukset 1 170 741 978 000 440 000 90 000 0

INVESTOINTIMENOT YHT. -3 581 000 -5 436 000 -4 984 000 -4 657 000 -2 607 000

INVESTOINNIT NETTO -2 410 259 -4 458 000 -4 544 000 -4 567 000 -2 607 000
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Kehyssuunnitelma 2020 - 2022 
 
 
1 Hallinnon ja lainsäädännön muutokset 
 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus 
 
Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudis-
tuksen periaatteet eivät ole vielä käytettävissä keväällä 2019. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE 
on edelleen toiminnassa. Hankkeessa valmistellaan mm. osaamis- ja tukikeskuksia 
Suomeen, samoin opetus- ja kulttuuriministeriön VIP-verkosto, jossa kehitetään malleja 
erityisopetuksen tukemiseksi. Kummatkin hankkeet voivat vaikuttaa Vaalijalan palvelu-
toimintaan, mutta vielä ei ole tiedossa millä tavalla. 
 
Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat: 
  

• Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuulu-
vat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Poh-
jois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa 

• Vaalijala on valtakunnallinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa 
kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja 
Pohjois-Karjala) 

• Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa 
omana organisaationaan 

• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhty-
mä,  

 
Uutta lainsäädäntöä 
 
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen vaikuttaa 
kaikkiin sote-palvelujen tuottajiin ja niin myös Vaalijalaan. Henkilötietojen käsittelyä on 
tarkennettu ja tietojärjestelmät ovat päivitetty vuoden 2019 aikana. 
 
Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS), jossa on tarkoitus yh-
distää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi erityislaiksi. Uudessa vammais-
palvelulaissa todetaan vammaisten subjektiiviset oikeudet ja luetteloidaan muut palvelut, 
luettelo ei olisi tyhjentävä vaan jättää tilaa kehitystyölle. Vammaispalvelulain ja sosiaali-
huoltolain yhteensovittaminen tapahtuu lakien käytännön soveltamisen kautta, koska la-
eissa on samansuuntaisia palveluja.  Ensisijaisesti vammaistenkin sosiaalipalvelut tuote-
taan sosiaalihuoltolain perusteella. Lakiuudistus on periaatteessa valmis, mutta eduskun-
takäsittelylle ei ole aikataulua. 
 
Yleinen itsemääräämisoikeuslaki on valmistelussa. Sen piirissä tulevat olemaan kehitys-
vammaisten henkilöiden lisäksi muut vammaiset ja mm. muistisairaat. Yleistä itsemää-
räämisoikeuslakia tarvitaan, jotta kehitysvammalaista voidaan luopua.  
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Kaikkien kansalaisten työelämäosallisuuteen tähtäävä lainsäädäntöuudistus on nimel-
tään TEOS. Se on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palve-
lujärjestelmän uudistamishanke. Uudistuksen tarkoituksena on tukea heikossa työmark-
kina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Se tulisi mm. uudistamaan 
perinteisen työtoiminnan ja korvaamaan sen osittain työelämävalmiuksia edistävällä so-
siaalisella kuntoutuksella ja osallisuutta edistävällä sosiaalisella kuntoutuksella.  
 
Kuntoutusuudistuksesta on olemassa komitean raportti vuodelta 2017. Kuntoutukseen 
käytetään Suomessa noin 2 miljardia euroa vuodessa. Kuntoutuksen järjestämisvastuuta 
ollaan raportin mukaan siirtämässä Kelalta maakunnille, joka on jo osittain käytännössä 
tapahtunut. Uudistustyöllä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimintaan.  
 
Seuraavaa suuri lainsäädäntöuudistus koskee yleistä sosiaaliturvaa (sotu-uudistus), jon-
ka valmistelu on seuraavan hallituksen työlistalla. 
 
Lainsäädäntötyössä on patoutuneita paineita johtuen siitä, että substanssilakien uudis-
tamisaikataulu kytkettiin rauenneeseen maakunta- ja sote-uudistuksen aikatauluun. Näh-
täväksi jää toimitaanko seuraan uudistushankkeen kohdalla samalla tavalla. 
 
Vaalijalan lähtökohta lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen nä-
kökulma ja pyrimme vaikuttamistoiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa. 
 
2 Vaalijalan avopalvelut olennainen osa kokonaisuutta 
 
KEHAS-ohjelman 2010 - 2015 keskiössä oli kehitysvammaisten laitosasumisen purkami-
nen eli valtakunnallinen asunto-ohjelma kaikille kehitysvammaisille. Asunnoista yli puolet 
on osoitettu lapsuudenkodeistaan ja vanhentuneesta asuntokannasta muuttaville. Ohjel-
massa on viime vuosina huomioitu myös muut kehitysvammaisen elämässään tarvitse-
mat palvelut. Työ jatkuu vuoteen 2020 asti ilman erityistä ohjelmaa, vammaisten asunto-
hankkeiden rahoitus Valtion asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAssa on kuitenkin 
vähentynyt. Vaalijalan Nenonpellon yksiköissä ei enää järjestetä laitosasumista.  
 
Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa Vaalijalan olemassa olevien asuntokohtei-
den kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatiota hyö-
dyntäen. 
 
Vaalijala tuottaa avopalvelutoimintaa 15 kunnassa ja 18 paikkakunnalla. Poliklinikat, Sa-
voset monipalvelukeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteis-
työssä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopussa asumis- ja 
perhehoitopaikkojen kokonaismäärä on noin 500 asuntoa. Tekemisen piirissä on noin 
450 asiakasta. 

 
Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon 
asiakkaiden kokonaismäärä nousee 1 500 henkilöön. 
 
Tulevaisuuden palvelurakenteista 
 
Vaalijalan avopalvelujen tavoitteet pohjautuvat edellisen uudistushankkeen ja KEHAS-
ohjelman tavoitteisiin. Tärkein lähtökohta on palvelujen kysyntään vastaaminen. Se on 
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osoittanut, että keskeinen tehtävä Vaalijalle on vastata vaativimpiin asiakastarpeisiin 
myös avohuollossa. 
 
Jako laitos- ja avopalveluihin on vielä olemassa, mutta voidaan ennakoida, jaon merki-
tyksen tulevan vähenemään. Se voi korvautua esimerkiksi palvelujen vaativuuden taso-
määrittelyllä. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on tämän uuden ajattelun mukainen ko-
konaisuus, jossa laitos- ja avopalvelujen raja on ylitetty ja perusopetus toimii tiiviisti sen 
rinnalla. 
 
Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten tilanteiden arviointi ja sel-
vittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan omassa toimintaympäristössä. 
Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhentää kuntoutusjaksojen kestoa ja parantaa kun-
toutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkökulmasta kysymys on pitkän aikavälin säästöis-
tä.  
 
Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Perhekeskeisen työn 
osuus tulee kasvamaan ja varhaisen vaikuttamisen asema vahvistuu. Toimintamalli on 
ollut Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena viiden vuoden ajan, mutta toistaiseksi asias-
sa läpimurto on saavuttamatta. Tilanne näkyy edelleen kasvavina sote-kustannuksina. 
 
3 Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa 
 
Nenonpellon yksiköt ovat tärkeä osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta. Erityisryhmien 
psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä monivammaisten kehitysvammais-
ten opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren 
peruskoulun erityisopetus sekä toisen asteen valmentava opetus yhteistyössä oppilaitos-
ten kanssa ovat olennaisia osia kokonaisuudessa.  
 
Vuoden 2019 lopussa Nenonpellossa on noin 140 asiakaspaikkaa, jonka lisäksi muualla 
Pieksämäellä on 30 paikkaa.  
 
Laitoksessa asuvaksi on määritelty yli 3 kuukautta siellä olleet. Nenonpellon yksiköt eivät 
enää tuota uutta laitosasumista vaan toiminta on määräaikaista kuntoutusta. Hyvin pit-
kään palveluissa olleille iäkkäille asiakkaille pyritään järjestämään laitosasumismahdolli-
suus mahdollisuuksien mukaan. 
 
Suunnitelmakauden lopussa määräaikaisen laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan 
noin 150 paikkaa, Kuntoutuspalvelujen myynnistä nykyisten jäsenkuntien ulkopuolelle 
suuntautuu suunnitelmakauden lopussa 40 %, tällä hetkellä luku on 30 %. Asiakkaiden ja 
maakuntien tarpeet sekä kysyntä määrittävät toiminnan laajuuden jatkossakin. 
 
4 Henkilöstön osaaminen pidetään korkealla tasolla 
 
Suunnitelmakauden alussa Vaalijalassa on noin 870 virkaa ja työsuhdetta. Lisäksi mää-
räaikaisissa tehtävissä ja sijaisina toimii noin 400 työsopimussuhteista työntekijää. Suun-
nitelmakaudella henkilöstön määrä pysyy ennallaan. Vaalijalan palveluksesta siirtyy 
eläkkeelle vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä noin 60 työntekijää, joista suurin 
osa työskentelee Pieksämäellä. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista ra-
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kennetaan täydennyskoulutuksella ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Merkittävin keino 
on oppisopimukset, joiden määrä on keskimäärin 50. 
 
Vaativan palvelutoiminnan hoitaminen edellyttää jatkossakin henkilöstön aktiivisuutta ja 
kehittymisvalmiuksia. Vaalijala turvaa riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, 
työnohjaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edis-
täviin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Vaalijala joutuu jatkossa panostamaan enemmän pe-
rustutkintojen suorittamisen tukemiseen toisella asteella ja amk-tasolla. 
 
5 Vaalijalan talous pidetään tasapainossa 
 
Vaalijalan käyttömenot ovat suunnitelmakauden alussa noin 65 M€. Käyttötalousmenoja 
lisäävät kasvavat avopalvelut. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttöta-
lousmenoista. 
 
Tasapainoisen talouden ylläpitäminen tarkoittaa ylijäämäistä vuositulosta, se edellyttää 
kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen joustavaa hinnoittelua. Ensi vuonna palkka-
perusteiset menot arvioidaan nousevan 2,5 %. Silloin maksetaan täysi-määräiset loma-
rahat, jonka vaikutusarvio on 1,8 % ja KVTES:n korotusten vaikutusarvio on noin 0,7 %. 
 
Vuonna 2021 palkkaperusteinen kustannuspaine vähenee, ellei seuraava KVTES tuo 
uusia paineita. Lakisääteiset sivukulut arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palkkape-
rustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa vuosina 2020 - 22. Nenonpellon 
yksiköiden suoritehinnoittelu uudistettiin vuonna 2019 ja saatetaan voimaan kokonaisuu-
dessaan vuonna 2020.  
 
Kuntasektori maksaa yli 80 prosenttia Vaalijalan menoista. Asiakasmaksujen osuus tulo-
kertymästä on viime vuosina pienentynyt pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen myötä. 
Jäsenkuntien näkökulmasta on huomattava, että ulkokuntien palvelutoiminnan ostot ovat 
12 - 14 M€ vuodessa. Tämä summa vahvistaa toimintayksikköjen sijaintikuntien taloutta 
ja työllisyyttä.  
 
Nenonpellon yksiköiden suoritehinnat ensi vuodelle päätetään poikkeuksellisesti hallituk-
sessa 12.6. ennen kuin talousarvioehdotus on käsitelty. Kunnat ovat toivoneet aikataulun 
aikaistamista. Suoritehinnat päätetään käytettävissä olevien ennakkotietojen perusteella. 
Jos suoritehintojen päättäminen kesäkuussa johtaa kestämättömään tilanteeseen ennalta 
arvaamattomien kustannusmuutosten johdosta, arvioi hallitus suoritehinnat uudelleen 
vuoden loppupuolella. 
 
Avopalvelujen yksikkökohtaiset suoritehinnat ensi vuodelle päätetään hallituksessa nor-
maalisti joulukuussa. 
 
 
Asuntojen rakentaminen tai hankinta on edelleen lähivuosien merkittävin investointisuun-
ta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan tilojen vuokraa-
mista. 
 
Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin ARAn investointiavustuksella ja korko-
tukilainalla. Asumispalveluissa investointien aiheuttamat pääomamenot ja käyttömenot 
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katetaan vuokrilla. Kirjanpidossa palvelutoiminta ja rakennusten talous on eriytetty. Tule-
vina vuosina joudutaan peruskorjaamaan tai uusimaan vanhinta asuntokantaa, joka rahoi-
tetaan vuokratuloista.  
 
Nenonpellon rakennuskannan peruskorjaukset rahoitetaan vieraalla pääomalla. Valtion 
avustuksia käytetään kohteisiin silloin, kun niitä on saatavilla.  Peruskorjausinvestointeja 
tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan.  
 
Merkittävimmät muut investoinnit liittyvät ICT-hankintoihin. 
 
Vuosi-investointien bruttomäärä on noin 4 miljoonan euron tasolla. Jäsenkunnilta ei kan-
neta erikseen maksuosuuksia investointeihin. 
 
6 Vaalijalan palvelutoiminnan merkittävimmät riskit 
 
Vaalijalan palvelutoiminnan perusriski on palvelujen järjestäjätahon eli kuntasektorin heik-
kenevä taloudellinen kantokyky, joka koostuu kuntataloudesta ja valtionosuusjärjestel-
mästä. Tilanne luo suuret odotukset tulevalle sote-uudistukselle, joka voi olennaisesti 
muuttaa nykyisen asetelman. Tulevaisuuden sote-kustannukset ovat kuitenkin kasvussa 
vinoutuvasta väestörakenteesta johtuen.  
 
Nouseva riski on ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön vaikeutuva rekrytointi Itä-
Suomessa. Aikaisemmin se koski asiantuntijoita, mutta tänä päivänä se koskee myös pe-
rustyötä tekeviä. Kehittyvä digitalisaatio voi jossain määrin helpottaa tilannetta ja alentaa 
kustannuksia, mutta vaativien palvelujen tuottaminen on aina työvaltaista. Pitkällä aikavä-
lillä työvoiman saatavuuden heikkeneminen on riskeistä suurin. 
 
Kolmas palvelutoimintaan liittyvä riski liittyy maineeseen. Vakavat tai toistuvat epäonnis-
tumiset vaativassa palvelutoiminnassa voivat johtaa nopeasti palveluorganisaation tilan-
teeseen, jossa sillä ei enää ole toimintaedellytyksiä. Vaalijalan sertifioidun laatujärjestel-
män avulla prosesseja kehitetään siten, että riskiä pienennetään. Vaalijalan täytyy hallita 
laatu tuottamissaan palveluissa. 
 
.
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ETELÄ-SAVON MAAKUNTA 
 
Enonkoski 
 
  Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta oikea, jossa Vaalijalan 

rooli on toimia erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tuottaja-
na ja jatkaa toimimista rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten hoi-
don ja kuntoutuksen tuottajana. Itä-Suomelle on etua, että täällä toimii valtakunnal-
linen julkinen erityispalvelujen tuottaja, eikä siitä ole haittaa jäsenkunnille. 

 
  Kehyssuunnitelmasta yleensä toteamme, että suunnitelman linjaukset ovat oikean-

suuntaisia, jossa Vaalijalan rooli korostuu kehitysvammaisten avohuollon vaativis-
sa asiakastarpeissa ja kuntoutuspalveluissa on tarjolla konsultaatio- ja liikkuvia 
palveluja sekä lyhytaikaista kuntoutusta asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Vaalija-
lan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien muiden sote-palveluja tuottavien tahojen 
kanssa siten, että asiakkaan ja hänen perheensä tarvitsemat palveluprosessit ovat 
asiakaslähtöisiä ja joustavia. 

 
  Vaalijalan on omassa talousarvio- ja toimintasuunnittelussaan otettava edelleen 

huomioon kuntien heikkenevä taloudellinen tilanne mm. vähenevien verotulojen 
vuoksi. 

 
Hirvensalmi 
 

1 Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaiset toimenpiteen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä ovat vielä jäsentymättä. Vielä on epäselvää, 
miten järjestämisvastuu ja palvelutuotanto tullaan jatkossa organisoimaan. 
Kuntayhtymän on kuitenkin perusteltua jatkaa palvelutuotantoaan kehyssuun-
nitelman mukaisesti. Mikäli lainsäädäntö jatkossa edellyttää muutoksia, ne tu-
lee luonnollisesti tehdä toimintaan. Kunta tukee kuntayhtymän valtakunnallista 
kehityssuuntaa. Kuntayhtymän tulee kuitenkin alueella tehdä asiakaslähtöistä 
ja asiakkaita palvelevaa saumatonta yhteistyötä Essoten välillä. 
 

2 Maakunnan kunnille on hyötyä alueella toimivasta valtakunnallisesta erityis-
palvelujen tuottajasta. Kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että sen tuottamat 
palvelut ovat kustannustehokkaita ja siten valtakunnallisesti kilpailukykyisiä. 
 

3 Oikein johdettuna Vaalijalan erityispalvelujen tuottaminen ei aiheuta haittaa jä-
senkunnille. Palvelutuotanto ja -toiminta tulee sovittamaan yhteen alueen mui-
den sote-palvelujen tuottajien toiminnan kanssa. 
 

4 Kuntayhtymän on pidettävä kustannuskehitys kurissa. Suoritehintojen on seu-
rattava kuntatalouden tiukkenevaa kehitystä. 

 
Joroinen 
 
 Varkaus ja Joroinen ovat muodostaneet vuoden 2013 alusta lukien sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja antavat näin ollen Vaalijalan kuntayhtymän 
kehyssuunnitelmasta yhteisen lausunnon. 
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 Valtakunnallisesti tarve vaativalle psykososiaaliselle hoidolle ja kuntoutukselle niin 
lasten ja nuorten kuin aikuistenkin osalta on kasvava. Vaalijalan kuntayhtymän eri-
koistuminen vaativien kuntoutuspalvelujen tuottamiseen on tämä kehityssuunta 
huomioiden tarkoituksenmukaista. Itä-Suomen ja itä-suomalaisten näkökulmasta 
on merkittävää, että alueella on tarjolla vaativia kuntoutuspalveluita, ja palveluita 
voidaan järjestää kohtuullisen välimatkan päästä omalta paikkakunnalta. Toisaalta 
vaativien kuntoutuspalvelujen tuottamisessa on huomioitava palveluiden järjestä-
misen kustannustehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus – kuntayhtymää pyydetään 
tarkastelemaan palvelukokonaisuuksiensa sisältöjä ja järjestämistapoja huomioi-
den riittävä palvelutaso kuntoutuspalveluissa ja tarvittaessa karsimaan epätarkoi-
tuksenmukaisia palveluja. 

 
 Vaalijalan erikoistuminen valtakunnalliseksi erityispalvelujen tuottajaksi lisää kun-

tayhtymän mahdollisuutta toimia alueellisena osaamiskeskuksena tuottamiensa 
palveluiden osalta. Jäsenkuntien näkökulmasta edellytyksenä valtakunnalliselle 
toiminnalle on kuitenkin myös se, ettei kuntayhtymän palvelurakenteen ylläpito tuo-
ta jäsenkunnille kustannusten nousupaineita esimerkiksi kasvavien suoritehintojen 
kautta.  

 
 Kehitysvammaisten laitoshoitoa on saatu purettua Varkauden ja Joroisten yhteis-

toiminta-alueella. Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa merkittävän osan yhteistoiminta-
alueen kehitysvammaisten avopalveluista niin asumisen kuin työ- ja päivätoimin-
nankin osalta. Kuntoutuksen osalta kehyssuunnitelmassa esiin nostetut liikkuvat 
kuntoutuspalvelut mahdollistaisivat paitsi asiakkaiden selviytymistä omalla paikka-
kunnallaan myös kuntoutuspalveluiden kustannustehokkaampaa järjestämistä kun-
toutusjaksojen mahdollisesti lyhentyessä ja palvelurakenteen keventyessä.  

 
 Selvityshenkilöiden tekemän raportin mukaan sellaista erityispalvelujen tarvetta, 

joka edellyttää siirtymistä erityispalveluyksikköön, on hyvin harvoin ja silloinkin tila-
päistä. Liikkuvien kuntoutuspalveluiden kokeilun ja käyttöönoton tulee siten olla yk-
si keskeisimmistä tavoitteista suunnitelmakaudella asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, 
ja keinoja tähän tulee etsiä kuntien ja kuntayhtymän välisissä yhteistyöpalavereis-
sa. Kaiken kaikkiaan kuntayhtymältä edellytetään tiivistä yhteistyötä kuntien kans-
sa asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisessa, palveluiden järjestämisessä ja asiak-
kaiden tukemisessa omassa asuinympäristössään selviytymiseen.  

 
Juva 
 
  Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet sosiaali- ja terveys-

palvelujen järjestämisestä ovat vielä avoimia. Edelleen on epäselvää, miten järjes-
tämisvastuu ja palvelutuotanto organisoidaan. 

 
  Kuntayhtymän on kuitenkin perusteltua jatkaa palvelutuotantoaan kehyssuunnitel-

man mukaisesti ja tehdä tarvittavia muutoksia sitten, jos Rinteen hallitusohjelman 
toimeenpano ja mahdolliset säädösmuutokset niitä edellyttävät.  

 
  Kunta tukee kuntayhtymän valtakunnallista kehityssuuntaa.  
 
  Asiakkaiden palveluiden saatavuuden kannalta Itä-Suomelle on etua, että alueella 

toimii valtakunnallinen erityispalveluiden tuottaja. Osa asiakkaista tarvitsee vaativia 
erityispalveluja, jolloin on hyvä, että tarvittava asiantuntemus on lähellä asiakkaita.  
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  Kuntayhtymän on tehtävä asiakaslähtöistä ja asiakkaita palvelevaa saumatonta 
yhteistyötä erityisesti Essoten kanssa, jotta palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti. Vaalijalan on syytä keskittyä erityisesti erityistason palvelui-
den kehittämiseen. Toiminnoissaan myös Vaalijalan on otettava huomioon palve-
luiden järjestäjätahon taloudellinen kantokyky kehittäessään toimintojaan. Oikein 
johdettuna Vaalijalan erityispalvelujen tuottaminen ei aiheuta haittaa jäsenkunnille. 

 
Kangasniemi 
 

1 Uuden hallituskauden toimenpiteet sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat vielä 
avoimia. Niillä voi vielä olla vaikutuksia palvelutuotannon järjestämisen edelly-
tyksiin ja lähtökohtiin Etelä-Savossa. Tämän hetken tilanteessa on kuntayhty-
män perusteltua jatkaa palvelutuotantoaan kehyssuunnitelman mukaisesti. 
Lainsäädännön muutokset tulee jatkossa huomioida. Kuntayhtymän tulee teh-
dä asiakaslähtöistä ja asiakkaita palvelevaa yhteistyötä Essoten ja muiden 
toimialan toimijoiden kanssa.  
 

2 Kuntayhtymän tulee kehittää palveluitaan ja valmistautua siihen, että se jat-
kossa entistä enemmän keskittyy erityisosaamista vaativiin palveluihin. Maa-
kunnan kunnille on hyötyä alueella toimivasta valtakunnallisesta erityispalvelu-
jen tuottajasta. Kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että sen tuottamat palve-
lut ovat kustannustehokkaita ja siten valtakunnallisesti kilpailukykyisiä. 
 

3 Vaalijalan erityispalvelujen tuottaminen ei aiheuta toiminnallista tai taloudellista 
haittaa jäsenkunnille. Alueelle on etua, että täällä toimii valtakunnallinen eri-
tyispalveluiden tuottaja. 
 

4 Kuntayhtymän on uudistettava ja kehitettävä toimintansa huomioiden kuntien 
maksukyky ja kustannuskehitys tulee pitää kurissa. 

 
Mikkeli 
 
  Mikkelin kaupunki yhtyy Essote kuntayhtymän lausuntoon ja toteaa lisäksi seu-

raavaa: 
 
  Mikkelin kaupunki näkee jäsenkuntana, että Vaalijalan tavoite kehittyä valta-

kunnalliseksi palvelun tuottajaksi on kannatettavaa. Osana tätä tavoitetta Vaa-
lijalan tuleekin keskittyä entistä enemmän vaativiin erityisosaamista vaativiin 
palveluihin. Markkinoilla menestyminen valtakunnallisessa kilpailussa vaatii 
kuitenkin erityisosaamisen lisäksi kustannustehokkuutta palveluprosesseissa, 
joten myös tähän näkökulmaan on syytä erityisesti kiinnittää huomiota. 

 
  Vaalijala toteuttaa erityispalveluja lähinnä kehitysvammaisille ja mielenter-

veyskuntoutujille. Tärkeä osa tätä toimintaa ovat erilaiset avopalvelut ja päivä-
toiminta, kuten kuntouttava työtoiminta. Etelä-Savon on välttämätöntä nostaa 
väestönsä työllisyysastetta ja saada osatyökykyisistä huomattavasti isompi 
osa työllistymään ja jatkamaan työssä. Vaalijala on osa alueen ja kuntien työl-
lisyydenhoidon kokonaisuutta. On tärkeää hyödyntää Vaalijalan osaamista, 
palveluita ja infrastruktuuria entistä tehokkaammin työllistämisessä kuntoutta-
vassa työtoiminnassa, ja toteuttaa tätä toimintaa niin, että entistä useampi 
kuntoutuja etenee kohti työtä ja koulutusta. 
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  Työnjakoa Essote kuntayhtymän ja Vaalijalan välillä tulisi edelleen kehittää 
siihen suuntaan, että Vaalijala tuottaa vain erityisen vaativat palvelut ja Essote 
kuntayhtymä muut sote-palvelut. Vaikka Mikkeli onkin Savon erityishuoltopiirin 
(Vaalijan kuntayhtymän) jäsen, kaikkien sotepalveluiden järjestämisvastuu tu-
lee jo nyt Mikkelin osalta olla Essotella, jolle Vaalijala tuottaa ne palvelut, joita 
Essote tarvitsee omaa palvelutuotantoa täydentämään. 

 
Mäntyharju 
 
  Ei lausuntoa. 
 
Pertunmaa 
 
  Ei lausuntoa. 
 
Pieksämäki 
 

1. Vaalijalan erityisosaamisen hyödyntäminen valtakunnallisessa palvelutuotan-
nossa on perusteltua ja kehityssuunta tämän hetkisten tietojen valossa oikea. 
Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisestä ovat vielä jäsentymättä. Vielä on epäselvää, miten järjestämisvastuu 
ja palvelutuotanto tullaan jatkossa organisoimaan. Toimenpiteiden jäsennyttyä 
on syytä tarkastaa Vaalijalan palvelutoiminnan kehityssuunnan yhdenmukai-
suus kokonaisuudistuksen tavoitteiden kanssa. Vaalijalan palvelut tulee olla 
mahdollista yhteen sovittaa asiakastarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi mui-
den sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. 
 

2. Itä-Suomen kuntien asukkaille voi olla hyötyä siitä, että lähialueella on saata-
vissa erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen palveluja, 
mutta tarpeet yksittäisissä kunnissa ovat niin vähäiset, ettei hyöty liene kunnil-
le merkittävä. Palvelujen keskittäminen harvoin tarvittavissa palveluissa on 
välttämätöntä ja Vaalijalan erityisosaaminen huomioiden Vaalijalaan keskittä-
minen on perusteltua. 
 

3. Oikein johdettuna ja hinnoiteltuna Vaalijalan erityispalvelujen tuottaminen ei 
aiheuta haittaa jäsenkunnille. 

 
  Yleisenä lausuntona kehyssuunnitelmasta todetaan Vaalijalan kuntayhtymän ta-

voitteen tasapainoisesta taloudesta olevan oikea ja suoritehintojen on seurattava 
kuntatalouden tiukkenevaa kehitystä. 

 
Puumala 
 
  Puumalan kunnanhallitus yhtyy ESSOTE:n viranhaltijatyönä valmisteltuun lausun-

toluonnokseen. Tämän lisäksi kunta korostaa sitä, että sekä Vaalijalan että ES-
SOTE:n on syytä pystyä toimimaan paikallisesti mahdollisimman tiiviissä yhteis-
työssä ja molempien tulee huomioida yhteiset tavoitteet ja yhteinen asema sosiaa-
lipalvelujen tuottajina. 
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Rantasalmi 
 
 Suuntana tämä on oikea. Samalle tulee kuitenkin varmistaa omistajakuntien tar-

peet kevyemmän hoidon ja kuntoutuksen saralla. Valmius huolehtia valtakunnalli-
sista vastuista ei saa lisätä kuntien kustannuksia vaan hinnoittelun tulee pohjautua 
tarpeenmukaisiin ja käytettyihin palveluihin. 

 
 Itä-Suomelle on etua siitä, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelu-

jen tuottaja, jos palvelut tuotetaan riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 
Käytetyt resurssit tulee sopeuttaa aina kysynnän mukaan. Valmius tuottaa erityis-
palveluita tulee järjestää muutoin kuin ylläpitämällä ylimääräisiä resursseja. Toi-
minnan tulee olla erityisvastuista huolimatta avopalvelupainotteista. 

 
 Kuntien etujen mukaista on, että Vaalijalan toimintaa ja työpaikkoja on hajautettuna 

maakuntaa. Tällöin haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen ovat myös 
helpommin toteutettavissa asiakkaan omassa toimintaympäristössä. 

 
 Pitää varmistaa koulutetun henkilöstön saatavuus sekä kuntiin että Vaalijalan yksi-

köihin. 
 
Savonlinna 
 
  Ei lausuntoa. 
Sulkava 
 
  Ei lausuntoa 
 
 
ESSOTE Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
 
 1. Onko Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta oikea?  
 
 Uuden hallituskauden toimenpiteet ovat vielä avoimia. Niiden täsmentyessä voi 

tulla muutoksia siihen, kuinka palvelutoiminta Etelä-Savossa järjestetään. Tällä voi 
olla vaikutusta Vaalijalan jäsenkuntien linjaan Vaalijalan kehityssuunnasta. Joka 
tapauksessa valtakunnallisena erityispalveluiden tuottajana Vaalijalan palveluille 
on tarvetta Itä-Suomen alueella. Asiakkaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät tu-
levaisuudessa. On perusteltua, että Vaalijala jatkaa palvelutuotantoaan kehys-
suunnitelman mukaisesti siihen saakka, kunnes uuden hallitusohjelman toimeen-
pano ja mahdolliset lakimuutokset muuta edellyttää.  

 
 Näin ollen Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta on kannatet-

tava. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen asiakkaiden 
sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan ensisijaisesti omassa kuntayh-
tymässä peruspalveluina. Kuntayhtymän omassa organisaatiossa pyritään tuotta-
maan palveluja mahdollisimman kattavasti. Yhteistyö Vaalijalan ja kuntayhtymän 
välillä tulee olla sujuvaa ja saumatonta, jotta voidaan tuottaa asiakkaille laadukkaat 
ja kustannustehokkaat palvelut. Kuntayhtymän ja Vaalijalan asiakas- ja potilastieto-
järjestelmän välinen yhteys on sujuvan palveluketjun vuoksi oltava käytettävissä.  
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 2. Onko Itä-Suomelle etua, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen eristys-
palvelujen tuottaja?  

 
 Asiakkaiden palveluiden saatavuuden kannalta Itä-Suomelle on etua, että alueella 

toimii valtakunnallinen erityispalveluiden tuottaja. Osa asiakkaista tarvitsee vaativia 
erityispalveluja, jolloin on hyvä, että tarvittava asiantuntemus sijaitsee lähellä asi-
akkaiden omaa ympäristöä.  

 
 3. Onko siitä haittaa jäsenkunnille?  
 
 Vaalijala itsenäisenä erityispalvelujen tuottajana voi toisaalta johtaa osaoptimointiin 

palvelutuotannossa ja hinnoittelussa, jos alueella ei ole muita vastaavien palvelu-
jen tuottajia. Palveluiden tuottamistavoille on hyvä löytyä vaihtoehtoja jäsenkuntien 
alueella. Haittana voi myös olla mahdollinen vääristyvä Vaalijalan palveluiden käyt-
tö suhteessa tarpeeseen. Verrattuna muihin maakuntiin Etelä-Savon osto-osuus 
on suuri suhteessa väestömäärään.  

 
 Kehyssuunnitelmasta yleisesti  
 
 1. Hallinnon ja lainsäädännön muutokset  
 
 Vaalijalan kuntayhtymän toiminnan tulisi keskittyä jatkossa entistä enemmän erityi-

sen vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin. Vaalijala täydentää kuntayhty-
män omaa palvelutuotantoa siltä osin, kuin kuntayhtymä ei pysty palvelua tuotta-
maan. Asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kautta kuntayhtymä ostaa 
tarvittavat harkitsemansa palvelut Vaalijalan kuntayhtymältä.  

  
 Vaalijalan kehyssuunnitelmassa mainitaan, että kuntoutuksen järjestämisvastuuta 

ollaan raportin mukaan siirtämässä Kelalta maakunnille, joka on jo osittain käytän-
nössä tapahtunut ja sillä voi olla merkittävä vaikutus myös Vaalijalan palvelutoimin-
taan. Selvityshenkilöraportin mukaan uudistuksen myötä siirtyy erityishuoltopiireiltä 
mm. terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen liittyviä vastuita maakunnille. Kuntayhty-
mässä kuntoutus on osa peruspalveluja ja sen koordinointi ja toteutus tapahtuvat 
lähtökohtaisesti kuntayhtymän peruspalveluissa.  

 
 2. Avopalvelut osana kokonaisuutta  
 
 Vammaispalveluiden lakimuutoksen tullessa voimaan entistä enemmän Vaalijalan 

tuottamat palvelut ovat terveydenhuoltolain mukaisia palveluita. Kehitysvammais-
ten tulisi lisääntyvästi saada tavanomaiset palvelut julkisesta terveydenhuollosta, 
jolloin avopalveluna tuotettava kehitysvammapoliklinikan toiminta eri organisaation 
tuottamana on tätä kehityssuuntaa vastaan ja voi johtaa eriarvoistavaan hoitoon. 
Kehitysvammapoliklinikat niiltä osin kuin niiden erityisosaamista tai osaamisen 
keskittymää (vrt. selkäkeskus tms.) tarvitaan, olisi hyvä järjestää julkisen tervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon osaamiskeskuksena.  

  
 Kehitysvammaisten avohoito tulee integroida kuntayhtymän omaan palvelutuotan-

toon siten, että palvelukokonaisuus ja hoitovastuu säilyvät yhdessä paikassa. Vaa-
lijala ei voi muodostaa omaa erillistä erikoissairaanhoidon yksikköä ja terveyden-
huollon toimipistettä. Erikoissairaanhoidon sijoittaminen eri toimipisteisiin pirstaloi 
palvelukokonaisuutta. Ostopalveluina erityispalveluita voidaan ostaa palvelutar-
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peen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan perustuen määrärahojen puitteissa. Ny-
kyinen maksusitoumuskäytäntö Vaalijalan ja kuntayhtymän välillä ei ole toimiva, 
vaan kuormittaa molempien osapuolten resursseja tarpeettomasti.  

 Kuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta Vaalijala voi tuot-
taa neuropsykiatrista erityisen vaativaa laitosmuotoista kuntoutusta sekä hoitaa 
psyykkisesti sairaita asiakkaita, joilla kehitysvamma on erityisen merkittävä komor-
biditeetti (edellyttää kehitysvammaosaamista).  

  
 Maahanmuuttaja-asiakkaiden päivätoimintaa tuotetaan sitä tarvitseville asiakkaille 

Vaalijalan toimesta. Sen päivätoimintaan ohjautuminen tapahtuu Essote kuntayhty-
män maahanmuuttotoimiston kautta. Päivätoiminnassa tarvittavan avustajan palk-
kakustannukset tulevat kuntayhtymältä, joka saa niihin Kehalta korvaukset.  

  Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) edellyttää, että kunta järjestää kun-
touttavaa työtoimintaa työttömille parantaakseen heidän edellytyksiään työllistyä 
avoimille työmarkkinoille. Kuntayhtymä ostaa Vaalijalan kuntayhtymältä kuntoutta-
van työtoiminnan palveluita asiakkaille, joiden lähtökohtaiset edellytykset työllistyä 
avoimille työmarkkinoille ovat heikohkot. Essote kuntayhtymän maksama korkea 
ostopalvelun hinta suhteessa ohjauksen laatuun ei ole tasapainossa. Sosiaalipal-
veluiden näkökulmasta tämä on näkynyt asiakkaiden saaman ohjauksen puutteena 
sekä asiakkaiden jumittumisena ”tuttuun ja turvalliseen” paikkaan vuosikausiksi. 
Näyttää, että asiakkaiden tilanteet eivät ole edenneet eikä kuntoutumista ole ta-
pahtunut tavoitteiden mukaisesti, vaan päinvastoin ikään kuin asiakkaita on roh-
kaistu jäämään vuosikausiksi Vaalijalan palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan os-
topalveluiden jatkaminen edellyttää, että Vaalijalassa kirkastetaan visiota todelli-
suudessa kohden kuntouttavaa, ei säilyttävää työtoimintaa. Tavoitteet tulee aset-
taa selkeästi kullekin asiakkaalle ja sovittujen jaksojen tulee olla intensiivisiä, lyhy-
ehköjä kuntouttavia jaksoja, jotka hyödyttävät asiakkaita kohden itsenäistä selviy-
tymistä avoimilla työmarkkinoilla. Kuntouttavan työ-toiminnan asiakkaat ovat väliai-
kaisesti tilanteessa, jossa tarvitsevat vahvistettua tukea selvitäkseen itsenäiseen 
elämään ja mahdollisesti opintoihin tai palkkatyöhön. 

 
 Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon kuntien rahoitusaseman 

heikentyminen ja tilojen suhteellinen osuus kustannuksista tulee olemaan korkealla 
tasolla. Korkeat huoneisto- ja kiinteistömenot heikentävät muuta kuntien palvelu-
toiminnan rahoitusta. Vaalijalan on syytä noudattaa varovaisuutta kiinteistöinves-
toinneissa.  

 
 3. Osaamis- ja tukikeskus hallitussa muutoksessa  
 
 Vammaispalveluiden näkökulmasta vammaisten henkilöiden palvelutarpeeseen 

pyritään vastaamaan ensisijaisesti asiakkaan omaan toimintaympäristöön tuotetuil-
la lähi- ja peruspalveluilla. Laitosmuotoinen kuntoutus ja laitoksessa asuminen tu-
lee saada minimoitua. Vaalijalan tavoite toimia jatkossa asiakkaan omassa toimin-
taympäristössä on kannatettava. Kuntoutusjaksojen keston lyhentäminen ja vaikut-
tavuuden parantaminen tämän avulla on tavoiteltavaa.  

 Jos Vaalijala tuottaa lääketieteeseen perustuvaa laitoskuntoutusta, jota kuntayh-
tymä ostaa, on tilanne ongelmallinen. Mikäli Vaalijala tuottaa terveydenhuollon pal-
veluja, sen tulisi integroitua osaksi terveydenhuollon valtakunnallista organisoitu-
mista ja osaksi terveydenhuollon erva-alueen organisaatiota, esimerkiksi KYS:n 
alaisuuteen. Kuntoutusjaksot perustuvat aina suunnitelmallisuuteen. Kuntoutuksen 
pienyksiköiden perustamisen vaarana on kuntoutuksen ja asumisen rajan hämär-
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tyminen ja samalla kustannusten ennakoitavuuden vaikeutuminen. Vaalijalan kus-
tannuskehitys tulee vastata yleistä terveydenhuollon kustannuskehitystä.  

 STM:n selvityksen (42/2018) mukaan enemmistö erityishuoltopiireistä on siirtä-
mässä kouluja osaksi kuntien perusopetusta. Kasvuikäisen lapsen siirtyminen pois 
vanhempien kasvatuksesta ja perheen parista toisaalle opetuksen järjestämisen 
vuoksi on erittäin iso ja pitkävaikutteinen ratkaisu. Lapsen siirto edellyttää useimmi-
ten vaativien asumispalveluiden tuottamista ja monia muita tukipalveluita, joten täl-
lä on kustannuksia lisäävä vaikutus sekä yksilön elämään merkittävä vaikutus.  

 Raportin mukaan kuntayhtymä voi tuoda opetuksen sinne missä lapset ovat, taval-
lisen koulun sisään. Selvityshenkilöiden ehdotus on järjestää koulu lähikouluperi-
aatteella. Tämä sai myös laajan kannatuksen selvityshenkilöraportin lausuntoyh-
teenvedossa (STM 49/2018). Ensisijaisesti myös Essote kuntayhtymän alueella 
lapsen koulunkäynti tulee turvata lähikouluperiaatteella, mutta akuuteissa tilanteis-
sa, jossa lapsi tarvitsee laitosmuotoista tutkimusta ja kuntoutusta Nenonpellon yk-
siköissä, on tärkeää turvata koulunkäynti Sateenkaaren erityiskoulussa.  

 
 4. Henkilöstön osaaminen pidetään korkealla tasolla  
 
  Etelä-Savon alueella on kova kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Tämä on huomioi-

tava rekrytoitavien palkkarakenteessa. Kustannuskehitys ei saa olla nouseva. 
 
 5. Vaalijalan talous pidetään tasapainossa  
 
 Vaalijalan tulee huomioida kuntien ja Essote kuntayhtymän taloudellinen kantokyky 

uusissa palveluissa, henkilöstökuluissa ja suoritehintojen kokonaisuudistuksessa. 
Palvelutasohinnoittelu tulee olla selkeää ja perusteltua sekä vastata asiakkaan to-
dellista tarvetta.  

 Vaalijalan kustannuskehitys on ollut kasvava, vaikka asiakkaiden määrää on vä-
hennetty, silti yksittäisiä hintoja on nostettu. Essote kuntayhtymällä tulee olla tieto 
asiakkaan kokonaiskustannuksista etukäteen, jotta niihin pystytään varautumaan.  

 
 6. Vaalijalan palvelutoiminnan merkittävimmät riskit  
 
 Tuleva sote-uudistus ja edelleen kuntasektorin heikkenevä taloudellinen kantokyky 

tulee huomioida uusien palveluiden suunnittelussa sekä nykyisen palvelutarpeen 
kriittisenä tarkasteluna. Yhteistyö peruspalvelupainotteisen rakenteen luomiseksi 
kuntayhtymän ja Vaalijalan välillä on ensisijaista.  

  Sekä kuntayhtymän että Vaalijalan tulee huolehtia vahvasta oppilaitosyhteistyöstä 
ja tarvittavan koulutuksen saamisesta Etelä-Savon alueella, jotta voidaan turvata 
riittävä ja osaava henkilöstö alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Pal-
veluiden laatu, vaikuttavuus ja sujuva asiakaskokemus takaavat toimivan palvelu-
ketjun asiakkaille. 

 
SOSTERI Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
  Tulevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen myötä 

Vaalijalan kuntayhtymän rooli kehitysvammahuollon palvelujen ja muiden vaativien 
psykososiaalisten palvelujen tuottajana tulee muuttumaan ja laajenemaan, mistä 
syystä Vaalijalan profiloituminen valtakunnalliseksi julkiseksi erityispalvelujen tuot-
tajaksi on perusteltua sekä Vaalijalan oman toiminnan jatkuvuuden että koko Itä-
Suomenkin kannalta erityisosaamisen ja työpaikkojen säilymisen varmistamiseksi 
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alueella. Laitosasumisen lakkaaminen vapauttaa resursseja kuntoutuksen ja muun 
toiminnan kehittämiseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että Vaalijalan tuottamia pal-
veluita enenevässä määrin ostetaan myös jäsenkuntien ulkopuolelta toiminnan jat-
kon ja vakaan talouden turvaamiseksi. Perinteinen kehitysvammahuolto asumis-, 
työ- ja päivätoimintapalveluineen järjestetään yhä enemmän kuntien ja sote -
kuntayhtymien omana toimintana tai ostopalveluina yksityissektorilta. Vaalijalle jää 
näin ollen entistä vahvempi rooli erityisosaamista vaativien palvelujen tuottajana, 
jolloin markkina-alueena tulisi olla koko Suomi. Kuntayhtymän nykyisten jäsenkun-
tien asiakasmäärät eivät yksistään tule riittämään Vaalijalan toiminnan kannatta-
vuuden varmistamiseksi. Vaalijan palvelutoiminnan valtakunnallinen kehityssuunta 
on näin ollen oikea.  

 
  Itä-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin 

kehitysvammaisten erityishuollon palveluista. Sairaanhoitopiiri tuottaa omana toi-
mintanaan kehitysvammaisille sosiaalityöntekijän palveluita, perhehoitoa ja ylläpi-
tää 15-paikkaista kehitysvammaisten tehostetun asumispalvelun yksikköä. Myös 
rajoittamistoimenpiteitä varten tarvittava asiantuntijatyöryhmä on Sosterin omaa 
toimintaa. Suurin osa asumispalveluista sekä päivä- ja työtoimintapalveluista han-
kitaan ostopalveluina mukaan luettuna Vaalijalan ylläpitämät Laavunrinteen asun-
tola ja Harjun palvelutalo. Kuntoutusjaksot Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa järjes-
tetään asiakkaiden tarpeen mukaan.  

 
  Vaalijalan kuntayhtymähallituksen 12.6.2019 tekemän päätöksen mukaan Nenon-

pellon yksikköjen kuntoutushintaluokkien (1-6) hinnat ovat samat vuosina 2019 - 
2020. Kuntoutuksessa olevien asiakkaiden palveluille määritellään palveluja vas-
taavat hintaluokat vuodesta 2020. Kuntiin tulleen ennakkotiedon mukaan tämä 
merkitsee joidenkin asiakkaiden kohdalla merkittäviä hoitopäivähintojen korotuksia. 
Sosteri ja Vaalijala neuvottelevat avopalveluiden käytöstä ja niiden hinnoittelusta 
elokuussa 2019. Neuvottelussa otetaan esille myös kuntoutusasiakkaiden palvelu-
hinnoittelu sekä pitkäaikaisten laitosasukkaiden asumisen uudelleen järjestelyt. 

 
 
POHJOIS-SAVON MAAKUNTA 
 
Iisalmi 
 
  Iisalmen kaupunki yhtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon, ks. sivu X. 
 
Kaavi 
 
  Vaalijalan valtakunnallinen kehityssuunta on oikea erityisen vaativan ja psykososi-

aalisen hoidon sekä rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten hoidon 
ja kuntoutuksen osalta. Vaalijalan on hyvä huomioida toiminnassaan, että pitkät lai-
tosjaksot eivät tue avopuolen kuntoutusta.   

 
  On Itä-Suomen etu, että alueella toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelujen 

tuottaja. Vaalijalan erityispalvelut eivät kuitenkaan saa aiheuttaa lisäkustannuksia 
jäsenkunnille.   

 
  Vaalijalan vahvuus on erityisesti kehitysvammaisten hoitamisessa ja autismikun-

toutusohjauksessa. Vaalijalassa on pitkäaikaisia työntekijöitä, mikä on asiakkaiden 
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edun mukaista. Kunnan työntekijät saavat työlleen vahvistusta, ohjausta ja neuvoa 
Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikalta.   

 
Keitele 
 
 Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki oli tarkoitus yhdistää 1.1.2021 alkaen 

yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. 
Hallituksen esitys kuitenkin raukesi sote-uudistuksen kariuduttua maaliskuussa 
2019. Seuraava hallitus linjannee, miten vammaispalveluja uudistetaan. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt ehdottivat raportissaan 

{STM raportteja ja muistioita 42/2018) Vaalijalalle valtakunnallisia vastuita erityisen 
vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen sekä rikoksesta tuomitsematta 
jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen tuottajana. Selvityshenkilöi-
den raporttiin viitaten voidaan todeta, että joitakin tehtäviä on tarkoituksenmukaista 
koota ja keskittää erityispalveluiksi. 

 
 Raportin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksillä oli hoidossa ke-

sällä 2018 yhteensä 13 henkilöä Vaalijalassa ja TAYSin kehitysvammahuollossa. 
Vuosittain mielentilatutkimuksen jälkeinen erityishuolto koskee keskimäärin kahta 
uutta henkilöä. Selvityshenkilöiden mukaan Suomessa tarvitaan myös muutamia 
paikkoja (4-6) poikkeuksellisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen 
tarpeisiin. 

 
 Mielentilatutkimuksen jälkeen erityishuoltoon määrättyjen kehitysvammaisten hen-

kilöiden hoito ja kuntoutus ovat hyvin vaativa tehtävä. Keiteleen kunta katsoo, että 
Vaalijalan tulisi omalta osaltaan edistää ratkaisua siitä, että Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella olisi asiassa järjestämisvastuu ja että se olisi valtion budjettira-
hoituksessa. 

 
 Lähtökohtaisesti koko Itä-Suomen etuna on, että alueella toimii valtakunnallinen 

julkinen erityispalveluiden tuottaja. Jäsenkunnat voivat hyötyä myös ulkokuntien 
palvelutoiminnan ostoista asiakasmaksutulojen pienennyttyä Vaalijalan tulokerty-
mästä. Riskinä voi kuitenkin olla myyntitulojen ennakoimaton vaihtelu, johon toi-
mintaa ja resursseja ei pystytä riittävän nopeasti sopeuttamaan. Vaalijalan valta-
kunnallisesta toimijuudesta on haittaa, mikäli se aiheuttaa lisäkuluja jäsenkunnille. 

 
 Viitaten selvityshenkilöiden raporttiin Keiteleen kunta toteaa yleisesti, että rajanve-

to vaativien, erityispalvelujen ja perustasolla tuotettavien palveluiden välillä voi olla 
hankalaa. On riski, että osa asiakkaista voi jäädä ns. harmaalle alueelle eivätkä he 
virallisesti vaikuta kuuluvan mihinkään olemassa olevaan palveluun. Vaativaa eri-
tyispalvelua tarvitsevaksi voidaan nähdä esimerkiksi vaikeasti oirehtivat neuropsy-
kiatrista kuntoutusta tarvitsevat nuoret. Samalla, kun erilaisia vaativia kuntoutus-
palveluja kehitetään Nenonpellon yksiköissä, tulisi Vaalijalan omalta osaltaan var-
mistaa kustannusten tarkoituksenmukainen jakautuminen siten, että palveluihin lä-
hettävä taho vastaisi kustannuksista. Erikoissairaanhoidon lähettämät asiakkaat tu-
lisi ohjautua erityisen kalliin hoidon tasausjärjestelmän piiriin. Pienille kunnille lisä-
kustannukset esimerkiksi pitkäkestoisesta psykiatrisesta kuntoutuksesta voivat olla 
kohtuuttoman suuria. 
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 Kunta kannattaa selvityshenkilöiden näkemystä siitä, että erityisesti investointeja 
muuhun kuin osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä osaamisen jakamiseen, on 
harkittava tarkoin. Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten ti-
lanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä. Asiantuntijaosaaminen tuleekin tarvittaessa tuoda 
päiväkoteihin, kouluihin, asumispalveluihin ja muihin arjen ympäristöihin. Palvelu ja 
tuki tulee voida toteuttaa lähellä. Keiteleen ja muidenkin Savogrow-kuntien väestö-
pohja ja palvelutarpeet ovat niin pieniä, että harvoin tarvitaan tietyn erityisyksikön 
palveluita ja silloinkin yleensä määräajaksi. 

 
 Kunnan näkemyksen mukaan vaativien erityispalvelujen kehittämisessä keskeistä 

on palvelujen monimuotoisuus ja lähipalvelujen osaamisen vahvistaminen. Liikku-
vat palvelut ovat kannatettavia, mutta myös etäyhteyksien avulla voidaan saada 
vaativakin asiantuntijapalvelu koteihin tai konsultaatiopalvelua lähipalveluyksiköi-
hin. Vaativat erityispalvelut on ymmärrettävä pääosin tukirakenteeksi, jonka avulla 
autetaan lähi- ja muita palveluita palvelutehtävissään. Selvityshenkilöiden raportis-
sa on todettu, että "edelleen lähettämisen" kulttuuri synnyttää jossain vaiheessa 
"palautuksen". Henkilön sijoittamista palveluista toiseen ei tulisi lähtökohtaisesti 
nähdä pääasiallisena ratkaisuna. Tällaista palvelujärjestelmän omien seuraamus-
tensa korjaustarvetta tulisi kaikin keinoin pyrkiä ehkäisemään. Tuotantolähtöisessä 
palvelussa on myös riski yli-, ali- tai ohipalveluihin. 

 
 Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa olemassa olevien asuntokohteiden 

kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen. Vaalijalan suunnitelmis-
sa asuntojen rakentaminen tai hankinta on edelleen lähivuosien merkittävin inves-
tointisuunta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan 
tilojen vuokraamista. Kunta katsoo, että runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvam-
maisten asumispalveluiden kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Lisäksi Vaalijala 
on uudistanut Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelun vuonna 2019. Palvelui-
den tilaajan näkökulmasta on tärkeää, että kaikkien palveluiden palvelukuvaukset 
ovat selkeitä ja suoritehintojen perusteet läpinäkyviä. 

 
 Erityisopetuksen osalta voidaan todeta, että lapsen siirtyminen pois kotoa Nenon-

pellon yksikköön opetuksen järjestämisen vuoksi on pitkävaikutteinen ratkaisu ja 
edellyttää usein muun muassa vaativien asumispalvelujen, kuljetuspalvelujen ja 
erilaisten tukipalvelujen tuottamista. Vaalijalalla olisi vahvaa osaamista toteuttaa 
ratkaisuja, joilla vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetus voitai-
siin toteuttaa heidän kotipaikkakunnillaan. 

 
 Muilta osin Keiteleen kunnalla ei ole huomautettavaa Vaalijalan kehyssuunnitel-

masta 2020 - 2022. 
 
Kiuruvesi 
 
  Ei lausuntoa. 
  
Kuopio 
 
 Vaalijalan kuntayhtymän tavoite siirtyä kohti valtakunnalliseksi palvelun tuottajaksi 

on Kuopion kaupungin näkökulmasta oikea suunta erityisesti ns. erityisen vaativan 
psykososiaalisen hoidon ja kuntouksen sekä rikoksista tuomitsematta jätettyjen 
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kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen osalta. Vaalijalan kuntayhtymää pyyde-
tään vaikuttamaan osaltaan siihen, että rikostaustaisten kehitysvammaisten osalta 
selkiytetään tulevaisuudessa kustannusvastuun jakamista valtion ja kuntien kes-
ken. Kuopion kaupungin osalta voidaan todeta, että Vaalijalan muuntuminen valta-
kunnalliseksi palveluntuottajaksi on positiivinen kehityssuunta, koska ulkopaikka-
kuntamyynnin kasvaessa resursseja käytetään siten kustannustehokkaammin. 
Kuopion kaupungin näkökulmasta olisikin tärkeää, että Vaalijalan kuntayhtymän 
palvelutuotanto painottuisi nimenomaan erityisen vaativiin kuntoutuspalveluihin, 
koska kaupungit ja kunnat kehittävät entistä enemmän oman alueensa avohuollon 
palveluita. Työnjako ja prosessit tulisivat avohuollon osalta olla nykyistä selkeäm-
mät. On huomioitava, että hallitusohjelmassa on edelleen kehittämisen kohteena 
mm. henkilökohtainen budjetointi, jolloin avohuollon palveluissa asiakas voi jatkos-
sa itse valita palvelun tuottajansa. 

 
 Kuopion kaupunki on huolissaan Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman si-

sältämästä suunnasta kustannuskehityksen osalta. Vaalijalan Nenonpellon eri yk-
siköiden kuntoutushintaluokitukset ja joidenkin asumisyksiköiden hinnankorotukset 
(10 % - 60 %) ovat kestämättömät. Pohjois-Savon alueen kunnissa kauttaaltaan on 
tehty havaintoja siitä, että toiminta ei ole kustannustehokasta ja esimerkiksi henki-
löstöresurssien käytössä Vaalijalan mitoitukset poikkeavat merkittävästi kunnista 
tai yksityissektorista. Vaalijalan henkilöstömenojen kehityksen suunta poikkeaa jo-
pa erikoissairaanhoidon kustannuskehityksestä huomattavasti. Kuopion kaupunki 
edellyttää, että Vaalijalan kuntayhtymä arvioi kaikilta osin toimintansa kustannus-
tehokkuutta. Kuopion kaupunki ilmoittaa, että kohtuulliseksi katsottu korotus hintoi-
hin voi olla ainoastaan 4,4 %. 

 
Lapinlahti 
 

1 Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta on oikea. 
 

2 Itä-Suomelle on etua, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelu-
jen tuottaja, mutta Vaalijalan tulee turvata riittävä ja jalkautuva palvelutaso Itä-
Suomessa. 
 

3 Haittaa voi syntyä, jos alueellisesta palvelutasosta ei pystytä huolehtimaan ja 
valtakunnallisen tehtävästä syntyviä kustannuksia vyörytetään jäsenkunnille. 
 

4 Jalkautuvan toimintamallin (liikkuvat kuntoutuspalvelut) siirtäminen suunnitel-
mista käytäntöön sote-kustannusten kasvun hillitsemiseksi. 

  
Leppävirta 
 
  Lausuntonaan Leppävirran kunta toteaa, että edelleenkin Vaalijalan toiminnan ke-

hittämistä tulee tehdä hillityssä mittakaavassa, jotta vältetään myöhemmin ehkä 
valtakunnallisten kokonaisratkaisujen kannalta epätarkoituksenmukainen toiminta.   

  Vaalijalan toiminnan tulee sisällöllisesti vastata toistaiseksi ensisijaisesti Savon 
erityishuoltopiirin toimintaa. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvam-
maisten suoriutumista yhteiskunnassa ja omassa arjessaan, sekä tarjota kehitys-
vammaisille heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Erityishuoltoa tarjotaan kehi-
tysvammalain nojalla, mikäli sosiaalihuollon palveluilla tai vammaispalveluilla ei 
pystytä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen.   
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  On huomioitava, ettei erityishuoltopiirin toiminta ole suunnitelmista huolimatta la-
kannut, eikä tulevaisuudesta ole vielä tietoa maakunta ja sote-uudistuksen kariu-
duttua. Liian nopea toiminnanmuutos voi johtaa Vaalijalan perustehtävän toteutu-
misen vaarantumiseen ja aiheuttaa haittaa jäsenkunnille.   

 
  Leppävirta katsoo, että estettä Vaalijalan toiminnan suuntautumisesta jatkossa 

koko valtakunnan tasoa palvelevaksi tuottajaksi eritystehtävien osalta ei ole, kun-
han työn jakaminen valtakunnan tasolla on koordinoitua.   

 
  On maakunnan ja palvelutoimintojen sijoituspaikkakuntien osalta edullista, että 

palveluita täällä säilyy. Haittaa Vaalijalan toimintojen sijoittumisesta tälle alueelle ei 
luonnollisestikaan ole.   

 
  Edelleen kuntayhtymän tulee noudattaa tiukkaa talouden hoitoa, kustannustason 

nousun tulee pysyä enintään kuntien kustannustason nousun yleisen trendin mu-
kaisena. Edelleen investoinneissa on oltava varovainen. Henkilöstön runsas elä-
köityminen lähivuosina tulee pyrkiä hyödyntämään tehokkaasti kiinteiden kulujen 
kehityksen pitämiseksi ajan tasalla. Uusia rekrytointeja ei tule tehdä ilman korvaa-
vien mallien kuten työnjaon uusimisen, ostopalvelujen yms. tarkastelua. Tulee 
miettiä myös laajemminkin korvaavia palveluiden toteuttamistapoja siltä osin kuin 
se, esim. tukipalveluissa on mahdollista.     

 
Pielavesi 
 
  Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki oli tarkoitus yhdistää 1.1.2021 alkaen 

yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. 
Hallituksen esitys kuitenkin raukesi sote-uudistuksen kariuduttua maaliskuussa 
2019. Seuraava hallitus linjannee, miten vammaispalveluja uudistetaan. 

  
  Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt ehdottivat raportissaan 

(STM raportteja ja muistioita 42/2018) Vaalijalalle valtakunnallisia vastuita erityisen 
vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen sekä rikoksesta tuomitsematta 
jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen tuottajana. Selvityshenkilöi-
den raporttiin viitaten voidaan todeta, että joitakin tehtäviä on tarkoituksenmukaista 
koota ja keskittää erityispalveluiksi.  

 
  Raportin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksillä oli hoidossa ke-

sällä 2018 yhteensä 13 henkilöä Vaalijalassa ja TAYSin kehitysvammahuollossa. 
Vuosittain mielentilatutkimuksen jälkeinen erityishuolto koskee keskimäärin kahta 
uutta henkilöä. Selvityshenkilöiden mukaan Suomessa tarvitaan myös muutamia 
paikkoja (4-6) poikkeuksellisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen 
tarpeisiin.  

 
  Mielentilatutkimuksen jälkeen erityishuoltoon määrättyjen kehitysvammaisten hen-

kilöiden hoito ja kuntoutus ovat hyvin vaativa tehtävä. Pielaveden kunta katsoo, et-
tä Vaalijalan tulisi omalta osaltaan edistää ratkaisua siitä, että Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella olisi asiassa järjestämisvastuu ja että se olisi valtion budjettira-
hoituksessa. 

 
  Lähtökohtaisesti koko Itä-Suomen etuna on, että alueella toimii valtakunnallinen 

julkinen erityispalveluiden tuottaja. Jäsenkunnat voivat hyötyä myös ulkokuntien 
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palvelutoiminnan ostoista asiakasmaksutulojen pienennyttyä Vaalijalan tulokerty-
mästä. Riskinä voi kuitenkin olla myyntitulojen ennakoimaton vaihtelu, johon toi-
mintaa ja resursseja ei pystytä riittävän nopeasti sopeuttamaan. Vaalijalan valta-
kunnallisesta toimijuudesta on haittaa, mikäli se aiheuttaa lisäkuluja jäsenkunnille. 

 
  Viitaten selvityshenkilöiden raporttiin Pielaveden kunta toteaa yleisesti, että rajan-

veto vaativien, erityispalvelujen ja perustasolla tuotettavien palveluiden välillä voi 
olla hankalaa. On riski, että osa asiakkaista voi jäädä ns. harmaalle alueelle eivät-
kä he virallisesti vaikuta kuuluvan mihinkään olemassa olevaan palveluun. Vaati-
vaa erityispalvelua tarvitsevaksi voidaan nähdä esimerkiksi vaikeasti oirehtivat 
neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitsevat nuoret. Samalla, kun erilaisia vaativia 
kuntoutuspalveluja kehitetään Nenonpellon yksiköissä, tulisi Vaalijalan omalta 
osaltaan varmistaa kustannusten tarkoituksenmukainen jakautuminen siten, että 
palveluihin lähettävä taho vastaisi kustannuksista. Erikoissairaanhoidon lähettämät 
asiakkaat tulisi ohjautua erityisen kalliin hoidon tasausjärjestelmän piiriin. Pienille 
kunnille lisäkustannukset esimerkiksi pitkäkestoisesta psykiatrisesta kuntoutukses-
ta voivat olla kohtuuttoman suuria.  

 
  Kunta kannattaa selvityshenkilöiden näkemystä siitä, että erityisesti investointeja 

muuhun kuin osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä osaamisen jakamiseen, on 
harkittava tarkoin. Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten ti-
lanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä. Asiantuntijaosaaminen tuleekin tarvittaessa tuoda 
päiväkoteihin, kouluihin, asumispalveluihin ja muihin arjen ympäristöihin. Palvelu ja 
tuki tulee voida toteuttaa lähellä. Pielaveden ja muidenkin Savogrow-kuntien väes-
töpohja ja palvelutarpeet ovat niin pieniä, että harvoin tarvitaan tietyn erityisyksikön 
palveluita ja silloinkin yleensä määräajaksi.  

 
  Kunnan näkemyksen mukaan vaativien erityispalvelujen kehittämisessä keskeistä 

on palvelujen monimuotoisuus ja lähipalvelujen osaamisen vahvistaminen. Liikku-
vat palvelut ovat kannatettavia, mutta myös etäyhteyksien avulla voidaan saada 
vaativakin asiantuntijapalvelu koteihin tai konsultaatiopalvelua lähipalveluyksiköi-
hin. Vaativat erityispalvelut on ymmärrettävä pääosin tukirakenteeksi, jonka avulla 
autetaan lähi- ja muita palveluita palvelutehtävissään. Selvityshenkilöiden raportis-
sa on todettu, että ”edelleen lähettämisen” kulttuuri synnyttää jossain vaiheessa 
”palautuksen”. Henkilön sijoittamista palveluista toiseen ei tulisi lähtökohtaisesti 
nähdä pääasiallisena ratkaisuna. Tällaista palvelujärjestelmän omien seuraamus-
tensa korjaustarvetta tulisi kaikin keinoin pyrkiä ehkäisemään. Tuotantolähtöisessä 
palvelussa on myös riski yli- ali tai ohipalveluihin. 

 
  Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa olemassa olevien asuntokohteiden 

kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen. Vaalijalan suunnitelmis-
sa asuntojen rakentaminen tai hankinta on edelleen lähivuosien merkittävin inves-
tointisuunta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan 
tilojen vuokraamista. Kunta katsoo, että runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvam-
maisten asumispalveluiden kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Lisäksi Vaalijala 
on uudistanut Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelun vuonna 2019. Palvelui-
den tilaajan näkökulmasta on tärkeää, että kaikkien palveluiden palvelukuvaukset 
ovat selkeitä ja suoritehintojen perusteet läpinäkyviä.  
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  Erityisopetuksen osalta voidaan todeta, että lapsen siirtyminen pois kotoa Nenon-
pellon yksikköön opetuksen järjestämisen vuoksi on pitkävaikutteinen ratkaisu ja 
edellyttää usein muun muassa vaativien asumispalvelujen, kuljetuspalvelujen ja 
erilaisten tukipalvelujen tuottamista. Vaalijalalla olisi vahvaa osaamista toteuttaa 
ratkaisuja, joilla vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetus voitai-
siin toteuttaa heidän kotipaikkakunnillaan.  

 
  Muilta osin Pielaveden kunnalla ei ole huomautettavaa Vaalijalan kehyssuunnitel-

masta 2020−2022. 
 
Rautalampi 
 
  Vaalijalan valitsema valtakunnallinen kehityssuunta on oikea erityisen vaativan 

psykososiaalisen hoidon ja kuntouksen sekä rikoksista tuomitsematta jätettyjen 
kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen osalta. Rikoksista rangaistujen lähettä-
vänä tahona on THL, joten kuntien näkökulmasta olisi kohtuullista, että selvitetään 
kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken. Nykyisellään kustannukset tulevat kun-
tien maksettavaksi. Muiden kuntoutuspalveluiden ja avohuollon palveluiden osalta 
Vaalijalan tulee keskittyä toimimaan KYSin erityisvastuualueella kehittäen kustan-
nustehokkaita palveluntuottamisen malleja. Kunnat edellyttävät myös, että Vaalija-
la huomioi erikoissairaanhoitotasoisen hoidon yhteydessä yhteydenotosta ja neu-
vonnasta asiakkaan kotikuntaan, koska kunnat voivat saada tasausrahastosta kor-
vausta suurten kustannusten (yli 80.000 euroa) kattamiseen. 

 
  Edellä mainittujen palveluiden erittäin haastavan asiakaskunnan ja erityiskoulun 

soveltuvuus samalla alueella tulee selvittää huolella lasten turvallisuuden takaa-
miseksi. On tärkeää,  että yksi palveluntuottaja ei keskity liian moniin palveluihin. 

 
  Koko Itä-Suomen etuna on,  että alueella toimii valtakunnallinen erityispalveluiden 

tuottaja edellä mainittujen erityisvastuualueiden osalta. Valtakunnallisen palvelu-
tuotannon osa-alueiden toteuttaminen ei haittaa Rautalammin kuntaa,  mikäli ko. 
palveluiden tuottaminen ei aiheuta lisäkustannuksia tai kustannuspaineita jäsen-
kunnille,  esimerkiksi ulkokuntamyynnin mahdollisesti vähentyessä ja resurssien 
pysyessä ennallaan. 

 
  Nenonpellon yksiköiden kuntoutushintaluokitukset (1-6) ovat joissakin tapauksissa 

nostaneet yksittäisten asiakkaiden hoitovuorokausihintoja kohtuuttomasti;  tällaiset 
vuorokausihintojen korotukset eivät ole mahdollisia kunnille,  jotka kamppailevat 
oman talouden tasapainottamisensa kanssa.  SavoGrow-alueen kuntien sosiaali-
toimen virkamiesjohto on kiinnittänyt viime aikojen kustannuskehitykseen huomio-
ta. Alueen kunnissa on tehty havaintoja siitä,  että aina toiminta ei ole kustannus-
tehokasta ja esimerkiksi henkilöstöresursseja varataan Vaalijalassa asiakasta koh-
den merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi yksityissektorilla,  johon asiakas on 
siirtynyt. Vaalijalan palkkataso on myös kuntiin verrattuna ainakin joissakin tehtä-
vissä korkea,  mitä tulee tarkastella kriittisesti: onko työn vaativuus verrattuna kun-
tien vastaaviin tehtäviin peruste palkkapolitiikalle. Palkkatasoa tulee tarkastella 
kriittisesti,  sillä kunnat ovat viimekädessä palkanmaksajia. 

 
  Haastavat asiakkaat tarvitsevat monialaista hoitoa ja kuntoutusta. Kunnissa on 

kiinnitetty huomiota siihen,  että asiakkaiden asiakassuunnitelmaneuvottelujen yh-
teydessä eri alan asiantuntijoita on huomattavan paljon verrattuna esimerkiksi psy-
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kiatrisen erikoissairaanhoidon vastaaviin neuvotteluihin,  mikä herättää kysymyk-
sen siitä,  onko toiminta kaikilta osin kustannustehokasta. 

 
  Rautalammin kunta edellyttää,  että Vaalijalan kuntayhtymä arvioi kaikilta osin toi-

mintansa kustannustehokkuutta ja raportoi vuoden 2019 aikana jäsenkunnille toi-
menpiteistä,  joilla se tulee hillitsemään kustannusten nousua. 

 
  Rautalammin kunnalla ei ole muuta huomautettavaa kehyssuunnitelmasta 2020 – 

2022. 
 
Rautavaara 
 

1 Valtakunnallisen erityispalvelujen tuotannon kehittämisen tulee tuoda taloudel-
lista ja toiminnallista lisäarvoa Itä-Suomelle. 
 

2 Valtakunnalliseksi palveluntuottajaksi orientoituminen tulee kuntien talouden 
kannalta olla kustannusneutraali tai jopa kuntien kustannuksia alentava. 
 

3 Myös kuntayhtymän omassa jäsenkunnille tuottamassa palveluntuotannossa 
tulee käyttötalouden menot ja niiden budjetointi sovittaa yhteen jäsenkuntien 
talousarvioiden laadintakehyksiin. 

 
Siilinjärvi 
 
 Vaalijala toimii osaamis- ja tukikeskuksena ylläpitäen erityisosaamista yli maa kun-

nallisena palvelujen tuottajana ja suunta kehittyä valtakunnallisesti erityisen vaati-
van psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tuottajaksi ei ole ristiriidassa osaa-
mis- ja tukikeskuksena toimimiselle. Erityisosaamisen myötä osaamista syvenne-
tään, mikä hyödyttää myös jäsenkuntia. Tiettyjen osaamisalueiden syventämisessä 
tulee huomioida, että Vaalijalan tarjoamat palvelut kokonaisuutena kuitenkin säilyt-
tävät alueella kehitysvammaisuuden erityisosaamisen ja pystyvät vastaamaan alu-
een jäsenkuntien palvelutarpeeseen. 

 
 Vaalijalan kuntayhtymän palveluiden säilyminen yhtenä kokonaisuutena on tärke-

ää, jotta voidaan säilyttää, turvata ja ylläpitää erityisosaaminen. Valtakunnallinen 
toiminta voi osaltaan vahvistaa erityisosaamisen turvaamista. Peruspalveluissa tie-
tämystä tulee koulutuksin ja konsultatiivisen toiminnan kautta lisätä, mutta tarvitta-
essa erityisosaaminen tulee olla joustavasti saavutettavissa. 

 
 Vaalijalan kuntayhtymän aktiivinen osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistuksen kärkihankkeisiin on tärkeää ja tar-
peellista, jotta Vaalijalan kuntayhtymän erityisosaaminen ja pitkäaikainen tieto alu-
een kehitysvammapalveluiden yhteensovittamisesta saadaan käyttöön. 

 
 Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen asiakkaan omassa toimintaym-

päristössä tulee olla toimintatavan ensilinjassa. Perhekeskeisen työskentelyn ja 
varhaisen vaikuttamisen vahvistaminen on oikeansuuntaista työskentelyn kehittä-
misessä. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen kehittämisessä palvelun nostaminen vah-
vemmin vaihtoehdoksi sopivia palveluja pohdittaessa sekä palvelusisällön tunne-
tuksi tekemiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen 
juurruttaminen vaatii vuoropuhelua kuntatyöntekijöiden kanssa, jotta palvelun sisäl-



  Lausunnot 17 (28) 
  kehyssuunnitelmasta 2020 - 2022 
 
  10.10.2019 Liite 2 

 
 
 

 
 

tö tunnetaan ja syntyy luottamus palvelu riittävyyteen. Kuntoutusjaksoihin kohdis-
tuu monen tyyppisiä odotuksia eri toimijatahoilta perheiden odotusten lisäksi. 

 
 Runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten riittävän tukevien asumispalvelui-

den kehittäminen on tarpeellista, jotta pitkäaikainen laitoshoito voidaan välttää. 
 
 Tasapainoisen talouden ylläpitäminen on tärkeää ja vahvistettujen suoritehintojen 

arvioiminen uudelleen selkeästi muuttuneiden hintaan vaikuttavien tekijöiden joh-
dosta on ymmärrettävää, kun perusteet ovat läpinäkyvät. Kustannustehokas toi-
minta ja palvelun vaativuuden mukainen hinnoittelu myös asumisyksiköissä on 
palvelun ostajan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. 

 
Sonkajärvi 
 
 Sonkajärven kunta yhtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon, ks. sivu 22. 
 
Suonenjoki 
 
  Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt ehdottivat raportissaan 

(STM raportteja ja muistioita 42/2018) Vaalijalalle valtakunnallisia vastuita erityisen 
vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen sekä rikoksesta tuomitsematta 
jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen tuottajana. Selvityshenkilöi-
den raporttiin viitaten voidaan todeta, että joitakin tehtäviä on tarkoituksenmukaista 
koota ja keskittää erityispalveluiksi. Raportin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen päätöksillä oli hoidossa kesällä 2018 yhteensä 13 henkilöä Vaalijalassa 
ja TAYSin kehitysvammahuollossa. Vuosittain mielentilatutkimuksen jälkeinen eri-
tyishuolto koskee keskimäärin kahta uutta henkilöä. Selvityshenkilöiden mukaan 
Suomessa tarvitaan myös muutamia paikkoja (4-6) poikkeuksellisen vaativan psy-
kososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin. Mielentilatutkimuksen jälkeen eri-
tyishuoltoon määrättyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoito ja kuntoutus ovat 
hyvin vaativa tehtävä. Suonenjoen kaupunki katsoo, että Vaalijalan tulisi omalta 
osaltaan edistää ratkaisua siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi asi-
assa järjestämisvastuu ja että se olisi valtion budjettirahoituksessa.  

 
  Lähtökohtaisesti koko Itä-Suomen etuna on, että alueella toimii valtakunnallinen 

julkinen erityispalveluiden tuottaja. Jäsenkuntien tulisi myös hyötyä ulkokuntien 
palvelutoiminnan ostoista. Riskinä voi kuitenkin olla myyntitulojen ennakoimaton 
vaihtelu, johon toimintaa ja resursseja ei pystytä riittävän nopeasti sopeuttamaan. 
Vaalijalan valtakunnallisesta toimijuudesta on haittaa jäsenkunnille, mikäli se ai-
heuttaa niille lisäkuluja.  

 
  Viitaten selvityshenkilöiden raporttiin Suonenjoen kaupunki toteaa yleisesti, että 

rajanveto vaativien, erityispalvelujen ja perustasolla tuotettavien palveluiden välillä 
voi olla hankalaa. On riski, että osa asiakkaista voi jäädä ns. harmaalle alueelle ei-
vätkä he virallisesti vaikuta kuuluvan mihinkään olemassa olevaan palveluun. Vaa-
tivaa erityispalvelua tarvitsevaksi voidaan nähdä esimerkiksi vaikeasti oirehtivat 
neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitsevat nuoret. Samalla, kun erilaisia vaativia 
kuntoutuspalveluja kehitetään Nenonpellon yksiköissä, tulisi Vaalijalan omalta 
osaltaan varmistaa kustannusten tarkoituksenmukainen jakautuminen siten, että 
palveluihin lähettävä taho vastaisi kustannuksista. Erikoissairaanhoidon lähettämät 
asiakkaat tulisi ohjautua erityisen kalliin hoidon tasausjärjestelmän piiriin. Pienille 
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kunnille lisäkustannukset esimerkiksi pitkäkestoisesta psykiatrisesta kuntoutukses-
ta voivat olla kohtuuttoman suuria.  

 
  Suonenjoen kaupunki edellyttää, että Vaalijala huomioi erikoissairaanhoitotasoisen 

hoidon yhteydessä yhteydenotosta ja neuvonnasta asiakkaan kotikuntaan, koska 
kunnat voivat saada tasausjärjestelmästä korvausta suurten kustannusten kattami-
seen.  

 
  Suonenjoen kaupunki kannattaa selvityshenkilöiden näkemystä siitä, että erityisesti 

investointeja muuhun kuin osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä osaamisen ja-
kamiseen, on harkittava tarkoin.  

  Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten tilanteiden arviointi 
ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan omassa toimintaym-
päristössä. Asiantuntijaosaaminen tuleekin tarvittaessa tuoda päiväkoteihin, kou-
luihin, asumispalveluihin ja muihin arjen ympäristöihin. Palvelu ja tuki tulee voida 
toteuttaa lähellä. Suonenjoen ja muidenkin Savogrow-kuntien väestöpohja ja pal-
velutarpeet ovat niin pieniä, että harvoin tarvitaan tietyn erityisyksikön palveluita ja 
silloinkin yleensä vain määräajaksi.  

 
  Suonenjoen kaupungin näkemyksen mukaan vaativien erityispalvelujen kehittämi-

sessä keskeistä on palvelujen monimuotoisuus ja lähipalvelujen osaamisen vahvis-
taminen. Liikkuvat palvelut ovat kannatettavia, mutta myös etäyhteyksien avulla 
voidaan saada vaativakin asiantuntijapalvelu koteihin tai konsultaatiopalvelua lähi-
palveluyksiköihin. Vaativat erityispalvelut on ymmärrettävä pääosin tukirakenteeksi, 
jonka avulla autetaan lähi- ja muita palveluita palvelutehtävissään. Selvityshenki-
löiden raportissa on todettu, että "edelleen lähettämisen" kulttuuri synnyttää jossain 
vaiheessa "palautuksen". Henkilön sijoittamista palveluista toiseen ei tulisi lähtö-
kohtaisesti nähdä pääasiallisena ratkaisuna. Tällaista palvelujärjestelmän omien 
seuraamustensa korjaustarvetta tulisi kaikin keinoin pyrkiä ehkäisemään. Tuotan-
tolähtöisessä palvelussa on myös riski yli- ali- tai ohi-palveluihin.  

 
  Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa olemassa olevien asunto-kohteiden 

kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen. Vaalijalan suunnitelmis-
sa asuntojen rakentaminen tai hankinta on edelleen lähivuosien merkittävin inves-
tointisuunta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan 
tilojen vuokraamista. Suonenjoen kaupunki katsoo, että runsaasti tukea tarvitse-
vien kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen on tarkoituksenmukaista, 
mutta asumispalveluiden kustannuskehitykseen ja erityisesti kustannusten hillitse-
miseen tulee kiinnittää huomiota.  

 
  Vaalijala on uudistanut Kahvimyllyn, Nenonpellon ja Kuutinharjun yksiköiden suori-

tehinnoittelun vuonna 2019. Nenonpellon ja Kahvimyllyn yksiköiden hoitoluokituk-
set (1-6) ovat nostamassa yksittäisten asiakkaiden hoitovuorokausihintoja kunnan 
kannalta kohtuuttomasti; tällaiset vuorokausihintojen korotukset eivät ole mahdolli-
sia kunnille, jotka kamppailevat oman talouden tasapainottamisensa kanssa.  

 
  Palveluiden tilaajan näkökulmasta on tärkeää, että kaikkien palveluiden palveluku-

vaukset ovat selkeitä ja suoritehintojen perusteet läpinäkyviä sekä että hinnankoro-
tukset ovat kohtuullisia ja noudattavat indeksikorotuksia.  

 
  Lisäksi Suonenjoen kaupunki lausuu Vaalijalalle seuraavaa:  
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  Suonenjoen kaupunki tuo Vaalijalalle tiedoksi kuntien oman kamppailun talouden 
tasapainottamiseksi ja edellyttää, että Vaalijalan kunta yhtymä arvI0I kaikilta osin 
oman toimintansa kustannustehokkuutta ja raportoi vuoden 2019 aikana jäsenkun-
nille toimenpiteistä, joilla se tulee hillitsemään kustannusten nousua vuosina 2020-
2022.  

  Muilta osin Suonenjoen kaupungilla ei ole huomautettavaa Vaalijalan kehyssuunni-
telmasta 2020-2022. 

 
Tervo 
 
  Vaalijalan valitsema valtakunnallinen kehityssuunta on oikea erityisen vaativan 

psykososiaalisen hoidon ja kuntouksen sekä rikoksista tuomitsematta jätettyjen 
kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen osalta. Muiden kuntoutuspalveluiden ja 
avohuollon palveluiden osalta Vaalijan tulee keskittyä toimimaan KYSin eritysvas-
tuualueella kehittäen kustannustehokkaita palveluntuottamisen malleja. Koko Itä-
Suomen etuna on, että alueella toimii valtakunnallinen erityispalveluiden tuottaja 
edellä mainittujen eritysvastuualueiden osalta. Valtakunnallisen palvelutuotannon 
osa-alueiden toteuttaminen ei haittaa Tervon kuntaa, mikäli ko. palveluiden tuotta-
minen ei aiheuta lisäkustannuksia tai kustannuspaineita jäsenkunnille.  

 
  Tervon kunnalla ei ole muuta huomautettavaa kehyssuunnitelmasta 2020 - 2022. 
 
Tuusniemi 
 
  Ei lausuntoa. 
 
Varkaus 
 
 Varkaus ja Joroinen ovat muodostaneet vuoden 2013 alusta lukien sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja antavat näin ollen Vaalijalan kuntayhtymän 
kehyssuunnitelmasta yhteisen lausunnon. 

 
 Valtakunnallisesti tarve vaativalle psykososiaaliselle hoidolle ja kuntoutukselle niin 

lasten ja nuorten kuin aikuistenkin osalta on kasvava. Vaalijalan kuntayhtymän eri-
koistuminen vaativien kuntoutuspalvelujen tuottamiseen on tämä kehityssuunta 
huomioiden tarkoituksenmukaista. Itä-Suomen ja itä-suomalaisten näkökulmasta 
on merkittävää, että alueella on tarjolla vaativia kuntoutuspalveluita, ja palveluita 
voidaan järjestää kohtuullisen välimatkan päästä omalta paikkakunnalta. Toisaalta 
vaativien kuntoutuspalvelujen tuottamisessa on huomioitava palveluiden järjestä-
misen kustannustehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus – kuntayhtymää pyydetään 
tarkastelemaan palvelukokonaisuuksiensa sisältöjä ja järjestämistapoja huomioi-
den riittävä palvelutaso kuntoutuspalveluissa ja tarvittaessa karsimaan epätarkoi-
tuksenmukaisia palveluja. 

 
 Vaalijalan erikoistuminen valtakunnalliseksi erityispalvelujen tuottajaksi lisää kun-

tayhtymän mahdollisuutta toimia alueellisena osaamiskeskuksena tuottamiensa 
palveluiden osalta. Jäsenkuntien näkökulmasta edellytyksenä valtakunnalliselle 
toiminnalle on kuitenkin myös se, ettei kuntayhtymän palvelurakenteen ylläpito tuo-
ta jäsenkunnille kustannusten nousupaineita esimerkiksi kasvavien suoritehintojen 
kautta.  
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 Kehitysvammaisten laitoshoitoa on saatu purettua Varkauden ja Joroisten yhteis-
toiminta-alueella. Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa merkittävän osan yhteistoiminta-
alueen kehitysvammaisten avopalveluista niin asumisen kuin työ- ja päivätoimin-
nankin osalta. Kuntoutuksen osalta kehyssuunnitelmassa esiin nostetut liikkuvat 
kuntoutuspalvelut mahdollistaisivat paitsi asiakkaiden selviytymistä omalla paikka-
kunnallaan myös kuntoutuspalveluiden kustannustehokkaampaa järjestämistä kun-
toutusjaksojen mahdollisesti lyhentyessä ja palvelurakenteen keventyessä.  

 
 Selvityshenkilöiden tekemän raportin mukaan sellaista erityispalvelujen tarvetta, 

joka edellyttää siirtymistä erityispalveluyksikköön, on hyvin harvoin ja silloinkin tila-
päistä. Liikkuvien kuntoutuspalveluiden kokeilun ja käyttöönoton tulee siten olla yk-
si keskeisimmistä tavoitteista suunnitelmakaudella asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, 
ja keinoja tähän tulee etsiä kuntien ja kuntayhtymän välisissä yhteistyöpalavereis-
sa. Kaiken kaikkiaan kuntayhtymältä edellytetään tiivistä yhteistyötä kuntien kans-
sa asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisessa, palveluiden järjestämisessä ja asiak-
kaiden tukemisessa omassa asuinympäristössään selviytymiseen.  

 
Vesanto 
 
  Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki oli tarkoitus yhdistää 1.1.2021 alkaen 

yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. 
Hallituksen esitys kuitenkin raukesi sote-uudistuksen kariuduttua maaliskuussa 
2019. Seuraava hallitus linjannee, miten vammaispalveluja uudistetaan.  

 
  Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt ehdottivat raportissaan 

(STM raportteja ja muistioita 42/2018) Vaalijalalle valtakunnallisia vastuita erityisen 
vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen sekä rikoksesta tuomitsematta 
jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen tuottajana. Selvityshenkilöi-
den raporttiin viitaten voidaan todeta, että joitakin tehtäviä on tarkoituksenmukaista 
koota ja keskittää erityispalveluiksi.  

 
  Raportin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksillä oli hoidossa ke-

sällä 2018 yhteensä 13 henkilöä Vaalijalassa ja TAYSin kehitysvammahuollossa. 
Vuosittain mielentilatutkimuksen jälkeinen erityishuolto koskee keskimäärin kahta 
uutta henkilöä. Selvityshenkilöiden mukaan Suomessa tarvitaan myös muutamia 
paikkoja (4-6) poikkeuksellisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen 
tarpeisiin.  

 
  Mielentilatutkimuksen jälkeen erityishuoltoon määrättyjen kehitysvammaisten hen-

kilöiden hoito ja kuntoutus ovat hyvin vaativa tehtävä. Vesannon kunta katsoo, että 
Vaalijalan tulisi omalta osaltaan edistää ratkaisua siitä, että Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella olisi asiassa järjestämisvastuu ja että se olisi valtion budjettira-
hoituksessa. 

  
  Lähtökohtaisesti koko Itä-Suomen etuna on, että alueella toimii valtakunnallinen 

julkinen erityispalveluiden tuottaja. Jäsenkunnat voivat hyötyä myös ulkokuntien 
palvelutoiminnan ostoista asiakasmaksutulojen pienennyttyä Vaalijalan tulokerty-
mästä. Riskinä voi kuitenkin olla myyntitulojen ennakoimaton vaihtelu johon toimin-
taa ja resursseja ei pystytä riittävän nopeasti sopeuttamaan. Vaalijalan valtakun-
nallisesta toimijuudesta on haittaa, mikäli se aiheuttaa lisäkuluja jäsenkunnille. 
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  Viitaten selvityshenkilöiden raporttiin Vesannon kunta toteaa yleisesti, että rajanve-
to vaativien, erityispalvelujen ja perustasolla tuotettavien palveluiden välillä voi olla 
hankalaa. On riski, että asiakkaista voi jäädä ns. harmaalle alueelle eivätkä he vi-
rallisesti vaikuta kuuluvan mihinkään olemassa olevaan palveluun. Vaativaa eri-
tyispalvelua tarvitsevaksi voidaan nähdä esimerkiksi vaikeasti oirehtivat neuropsy-
kiatrista kuntoutusta tarvitsevat nuoret. Samalla, kun erilaisia vaativia kuntoutus-
palveluja kehitetään Nenonpellon yksiköissä, tulisi Vaalijalan omalta osaltaan var-
mistaa kustannusten tarkoituksenmukainen jakautuminen siten, että palveluihin lä-
hettävä taho vastaisi kustannuksista. Erikoissairaanhoidon lähettämät asiakkaat tu-
lisi ohjautua erityisen kalliin hoidon tasausjärjestelmän piiriin. Pienille kunnille lisä-
kustannukset esimerkiksi pitkäkestoisesta psykiatrisesta kuntoutuksesta voivat olla 
kohtuuttoman suuria.  

 
  Kunta kannattaa selvityshenkilöiden näkemystä siitä, että erityisesti investointeja 

muuhun kuin osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä osaamisen jakamiseen, on 
harkittava tarkoin. Vaalijalan palvelutoiminnan tavoitteena on, että haasteellisten ti-
lanteiden arviointi ja selvittäminen perheissä tulee tapahtua jatkossa asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä. Asiantuntijaosaarninen tuleekin tarvittaessa tuoda 
päiväkoteihin, kouluihin, asumispalveluihin ja muihin arjen ympäristöihin. Palvelu ja 
tuki tulee voida toteuttaa lähellä. Vesannon ja muidenkin Savogrow-kuntien väes-
töpohja ja palvelutarpeet ovat niin pieniä, että harvoin tarvitaan tietyn erityisyksikön 
palveluita ja silloinkin yleensä määräajaksi.  

 
  Kunnan näkemyksen mukaan vaativien erityispalvelujen kehittämisessä keskeistä 

on palvelujen monimuotoisuus ja lähipalvelujen osaamisen vahvistaminen. Liikku-
vat palvelut ovat kannattavia mutta myös etäyhteyksien avulla voidaan saada vaa-
tivakin asiantuntijapalvelu koteihin tai konsultaatiopalvelua lähipalveluyksiköihin. 
Vaativat erityispalvelut on ymmärrettävä pääosin tukirakenteeksi, jonka avulla au-
tetaan lähi- ja muita palveluita palvelutehtävissään. Selvityshenkilöiden raportissa 
on todettu, että '"edelleen lähettämisen" kulttuuri synnyttää jossain vaiheessa ”pa-
lautuksen". Henkilön sijoittamista palveluista toiseen ei tulisi lähtökohtaisesti nähdä 
pääasiallisena ratkaisuna. Tällaista palvelujärjestelmän omien seuraamustensa 
korjaustarvetta tulisi kaikin keinoin pyrkiä ehkäisemään. Tuotantolähtöisessä pal-
velussa on myös riski yli-, ali- tai ohipalveluihin.  

 
  Vaalijalan asunto-ohjelma keskittyy jatkossa olemassa olevien asuntokohteiden 

kunnostukseen ja uusien asumispalvelujen kehittämiseen. Vaalijalan suunnitelmis-
sa asuntojen rakentaminen tai hankinta on edelleen lähivuosien merkittävin inves-
tointisuunta. Hankkeissa pyritään käyttämään ARAn rahoitusta, muuten suositaan 
tilojen vuokraamista. Kunta katsoo, että runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvam-
maisten asumispalveluluiden kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Lisäksi Vaali-
jata on uudistanut Nenonpellon yksiköiden suoritehinnoittelun vuonna 2019. Palve-
luiden tilaajan näkökulmasta on tärkeää, että kaikkien palveluiden palvelukuvauk-
set ovat selkeitä ja suoritehintojen perusteet läpinäkyviä. 

 
  Erityisopetuksen osalta voidaan todeta, että lapsen siirtyminen pois kotoa Nenon-

pellon yksikköön opetuksen järjestämisen vuoksi on pitkävaikutteinen ratkaisu ja 
edellyttää usein muun muassa vaativien asumispalvelujen, kuljetuspalvelujen ja 
erilaisten tukipalvelujen tuottamista. Vaalijalalla olisi vahvaa osaamista toteuttaa 
ratkaisuja, joilla vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetus voitai-
siin toteuttaa heidän kotipaikkakunnillaan.  
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  Muilta osin Vesannon kunnalla ei ole huomautettavaa Vaalijalan kehyssuunnitel-
masta 2020 - 2022. 

 
Vieremä 
 
  Vieremän kunta yhtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntoon, ks. alla oleva 

lausunto. 
 
 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
 
 Suunnitelmasta ei käy selkeästi esille mitä palveluja Vaalijalan on tavoitteena tuot-

taa valtakunnallisesti, millä palvelumallilla ja miten suunnitelmassa on huomioitu 
STM 42/2018 raportin esitykset. Talouden näkökulmasta palvelurakenteen muutos 
tulee näkyä kustannusten nousun estämisenä.  

 
 Selvityshenkilöraportissa erityishuoltopiirien asemasta sosiaali- ja terveydenhuol-

lon uudistuksessa (STM 42/2018, sivut 108 - 112) todetaan, että sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistuksessa perusratkaisu on se, että vammaiset henkilöt saavat 
palvelunsa samoista peruspalveluista kuin muutkin maakunnan asukkaat, mm. 
sote- ja perhekeskuksista ja suun terveyden yksiköistä. Näiden osaamista, saavu-
tettavuutta ja esteettömyyttä tulee parantaa. Vammaispalvelut kokonaisuutena 
ovat osa maakunnan liikelaitoksen rakennetta. On varmistettava, että jokaisen 
maakunnan liikelaitoksessa on riittävä ja monipuolinen vammaispalvelujen osaa-
minen ja myös oma palvelukapasiteetti vähintään viranomaistoiminnan tarpeisiin ja 
kriisivalmiuksiin. Erityis- ja vaativan tason palvelujen ja tehtävien osalta ehdotetaan 
yhteistyöalueittaista organisointia.  

 
 Raportissa todetaan myös, että tällä hetkellä monissa erityishuoltopiireissä on ter-

veydenhuollon palveluja ja osaamista. Tämä on asiakaskunnalle tärkeää ja vaike-
asti korvattavaa. Terveydenhuolto on itsestään selvästi yksi elementti YTA-
rakenteessa. Sen lisäksi terveydenhuollon osaamista tulee varmistaa peruspalve-
luissa ja maakunnan liikelaitoksissa. Maakuntien vammaispalveluja organisoitaes-
sa tulee ottaa huomioon kuntien nykyisten vammaispalveluiden ja erityishuoltopii-
rien osaaminen ja voimavarat. Vammaislainsäädännön uudistuessa sen enempää 
erityishuoltopiireillä kuin kuntien vammaispalveluillakaan ei ole riittävää osaamista 
koko vammaispalvelujen kentälle. Voimien yhteen kokoaminen on tästä syystä 
täysin välttämätöntä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että erityistarpeisiin liittyvä 
osaaminen liudennettaisiin vaan päinvastoin sille tulee tilaa. Raportissa ehdote-
taan, että Vaalijala tuottaisi mielentilatutkimuksen jälkeen erityishuoltoon määrätty-
jen kehitysvammaisten henkilöiden palveluja jatkossakin, samoin erityisen vaativia 
psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen palveluja.  

 
 Kuntayhtymä ei näe erityisiä etuja eikä haittoja Itä-Suomelle eikä jäsenkunnille, 

mikäli Vaalijala toimii valtakunnallisena erityispalvelujen tuottajana mielentilatutki-
muksen jälkeen erityishuoltoon määrättyjen kehitysvammaisten henkilöiden osalta 
sekä erityisen vaativia psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen palveluja tarvitse-
vien osalta. Näiden asiakaspaikkojen tarve on erittäin vähäistä, jolloin niiden valta-
kunnallinen keskittäminen on välttämätöntä. Riskinä palvelulle on suunnitelmassa 
mainittu ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointi.  
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 STM:n raportissa todetaan, että keskitettävien yksiköiden kotimaakuntien käyttö ei 
ole sen suurempaa kuin muidenkaan, yhtä vähän todennäköistä kuin muillakin. 
Esimerkiksi Etelä-Savosta saattaa palvelun tarvetta olla kerran vuosikymmenessä. 
Sijainti ei luo kysyntää. Kuitenkin niiden maakuntien, joissa po. yksiköt sijaitsevat 
tulee huolehtia niiden palveluvalmiudesta yhtäältä yksikköön määrättävien henki-
löiden, että velvoitteisen avohuolenpidon osalta.  

 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ostaa Vaalijalan kuntayhtymältä noin 45 lapselle 

poliklinikkapalveluita Kuopion yksiköstä sekä autismikuntoutusohjausta liikkuvana 
palveluna viidelle lapselle. Näitä palveluita tullaan hankkimaan edelleen Vaalijalas-
ta. Tilapäisiä kuntoutusjaksoja ostetaan muutamalle alle 18-vuotiaalle asiakkaalle. 
Kuntoutusjaksojen määrä ei tule kasvamaan kehyssuunnitelman aikana. Tavoit-
teena on edelleen vahvistaa kuntoutuspalvelujen tuottamista seudullisena palvelu-
na.  

 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueella on riittävä määrä kehitysvam-

maisten erityyppisiä asumispalveluita eikä erityisasumisen lisäämiseen ole tarvetta. 
Kuntayhtymä on vahvistanut ja vahvistaa edelleen ohjatun ja luetun asumisen 
mahdollisuuksia asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti omana toimintana. Tue-
tun asumisen järjestämiseen alueella on riittävästi ostopalvelumahdollisuuksia.  

 
 Kuntayhtymän kokonaistavoitteena palvelujen järjestämisessä on edelleen lähialu-

eella tuotettavat palvelut, jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tämä edel-
lyttää peruspalveluiden vahvistamista ja erityisosaamisen lisäämistä peruspalve-
luissa. Erityisen tärkeää lähi- ja seudulliset palvelut ovat lasten ja nuorten kohdalla 
perhesiteiden ja kasvuympäristön säilyttämiseksi. Tätä palveluverkostoa voivat tu-
kea Vaalijalan kuntayhtymän asiakastyötä tukevat liikkuvat palvelut. Kehitysvam-
maisten palvelut tulee integroida mahdollisimman laajasti olemassa oleviin perus-
palveluihin. Vammaisten lähi- ja seudullisten palveluiden lisäksi tulevaisuudessa 
tarvitaan maakunnallinen erityispalveluyksikkö, joka tulee tekemään vaativien asi-
akkaiden moniammatilliset arvioinnit ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja joka kon-
sultoi seudullisia palveluita tarvittaessa jalkautuen asiakkaan toimintaympäristöön.  

 
 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on järjestämisvastuu kehitysvammahuollon pal-

veluista Iisalmen ja Kiuruveden kaupungin sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnan 
osalta. 

 
 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA 
 
Hartola 
 
  Ei lausuntoa. 
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KESKI-SUOMEN MAAKUNTA 
 
Hankasalmi 
  Ei lausuntoa. 
 
Joutsa 
  Ei lausuntoa. 
 
Jyväskylä 
  Ei lausuntoa. 
 
Jämsä, Kuhmoinen 
 
  1. Onko Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta oikea? 
  Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista asiaan. 
 
  2. Onko Itä-Suomelle etua, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelu-

jen tuottaja? 
  Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta eivät ole Vaalijalan jäsenkuntia, joten em-

me pysty vastaamaan kysymykseen. 
 
  3. Onko siitä haittaa jäsenkunnille? 
  Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta eivät ole Vaalijalan jäsenkuntia, joten em-

me pysty vastaamaan kysymykseen. 
 
  Maakuntavalmistelun jatkuessa Jämsän kaupunki on aktiivisesti mukana kehittä-

mässä Keski-Suomen maakunnan vammaisten palveluja Keski-Suomen järjestä-
missuunnitelman ja Keski-Suomen vammaisstrategian mukaisesti. Kuhmoisten 
kunta siirtyy osaksi Pirkanmaata 1.1.2021 lukien.  

 
  Jämsän kaupungin vammaispalveluissa ei ole tullut toistaiseksi esille tarpeita pal-

velujen ostamiseen Vaalijalan kuntayhtymältä. 
 
Kannonkoski 
  Ei lausuntoa. 
 
Karstula 
  Ei lausuntoa. 
 
Keuruu 
 
 Keuruun perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan kysymykseen 1. seuraavaa: 
 
 Keuruu pitää tärkeänä, että on vammaispalvelujen tuottajia, joilla on erityisosaa-

mista, ja jotka pystyvät tarjoamaan palveluita myös vaativissa asiakastarpeissa ja 
tilanteissa. Toiminnan on oltava kuitenkin kustannustehokasta, asiakkaan hintaluo-
kan määrittely tulee tapahtua yhteisymmärryksessä palvelun tilaajan kanssa. Ta-
loutta ei saa tasoittaa osoittamalla asiakkaita kalliimpiin hintaluokkiin ilman paina-
via hoidollisia ja kuntoutuksellisia perusteita. Kuntoutuspalveluiden tavoitteena tu-
lee aina olla asiakkaan mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja siten myös hoi-
don kustannusten aleneminen. 
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Kinnula 
  Ei lausuntoa. 
 
Kivijärvi 
  Ei lausuntoa. 
 
Konnevesi 
  Ei lausuntoa. 
 
Kyyjärvi 
  Ei lausuntoa. 
 
Laukaa 
 
  Vaalijalan kehyssuunnitelma sisältää monia tärkeitä ja hyviä näkökulmia. Suunni-

telma kuvaa hyvin kuntayhtymän nykytilaa ja tulevaisuuden näkökulmaa ja siihen 
liittyviä haasteita. Kunnan palvelutuotannossa on tärkeää ja merkittävää, että löy-
tyy palveluntuottaja, joka kykenee tarjoamaan erityisryhmien palveluita laaja-
alaisesti. lisäksi erityisryhmien vaativa hoito on tarkoituksenmukaista keskittää.  

 
  Ongelmaksi on muodostunut hyvin korkeat kustannukset ja ajoittain hyvin pitkiksi 

muodostuneet hoito- tai arviointijaksot. Kuntien kannalta on tärkeätä, että tarvittava 
arviointi- ja selvitystyö tehdään kohtuullisessa ajassa ja kustannukset näistä pysty-
tään pitämään mahdollisimman alhaisina. Lisäksi on tärkeää, että yhteistyö kuntiin 
toimii hyvin ja yhteistyö on keskustelevaa ja saumatonta. 

 
Luhanka 
  Ei lausuntoa. 
 
Multia 
 
  Multian kunta yhtyy Keuruun kaupungin lausuntoon Vaalijalan kehyssuunnitelmas-

ta vuosille 2020 – 2022.  
  Multian kunta Keuruun kaupungin ohella pitää tärkeänä, että on vammaispalvelu-

jen tuottajia, joilla on erityisosaamista ja jotka pystyvät tarjoamaan palveluja myös 
vaativissa asiakastarpeissa ja tilanteissa.  

  Toiminnan on oltava kuitenkin kustannustehokasta. Asiakkaan hintaluokan määri-
tys tulee tapahtua yhteisymmärryksessä palvelun tilaajan kanssa. Taloutta ei saa 
tasoittaa osoittamalla asiakkaita kalliimpiin hintaluokkiin ilman painavia hoidollisia 
ja kuntouksellisia perusteita. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena tulee aina olla asiak-
kaan mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja siten myös hoidon kustannusten 
aleneminen. 

 
Muurame 
  Ei lausuntoa. 
 
Petäjävesi 
  Ei lausuntoa. 
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Saarijärvi 
  Ei lausuntoa. 
 
Toivakka 
  Ei lausuntoa. 
 
Uurainen 
  Ei lausuntoa. 
 
Wiitaunioni (Pihtipudas ja Viitasaari) 
 
 Wiitaunionin kunnat ovat edellisen kerran antaneet lausunnon Vaalijalan kehys-

suunnitelmaan 2018 - 2020 vuonna 2017 ja vuonna 2018 kehyssuunnitelmaan 
2019 - 2021, josta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. Uuden hallituksen linjausten 
täsmentämistä mm. sote-uudistukseen liittyen odotetaan kunnissa. 

 
 Vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen ollessa vielä keskeneräinen, on tär-

keää, että toiminnassa jää tilaa joustavuudelle ja mukautuvuudelle, jotta toiminta 
voidaan asiakkaiden näkökulmasta järjestää mahdollisimman sujuvasti. Edelleen 
voidaan todeta, että Wiitaunionin kunnista on osallistuttu maakunnalliseen sote-
valmisteluun myös vammaispalvelun osalta. Maakunnallisten järjestämissuunni-
telmaluonnosten kautta on suunniteltu vammaispalveluiden järjestämistä maakun-
tauudistuksen voimaan tullessa. Keski-Suomen vammaispalvelustrategiassa on 
linjattu asiakkaan näkökulmasta vammaispalveluiden rakenteellista jakoa yleisiin- 
ja erityispalveluihin. Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen tuoman sääntelyn mu-
kaan erityispalveluita tuotetaan entistä pienemmälle väestönosalle, kun painopiste 
on kaikille yleislainsäädännän kautta turvatuissa palveluissa. Erityishuoltolain 
mahdollisesti poistuessa, tulee itsemääräämisoikeuteen liittyviin kysymyksiin kiin-
nittää erityistä huomiota. Kunnissa tarvitaan koulutusta uuteen lainsäädäntöön liit-
tyen. 

 
 Kehitysvammaiset kuntalaiset ikääntyvät ja uusi asiakassukupolvi on monenlaista 

erityistä tukea tarvitsevaa, joiden palvelutarpeeseen voidaan vastata suunnittele-
malla yksilöllisiä ratkaisuja, kuten tuettua asumista tai kotiin annetta aa palvelu-
asumista. Tulevaisuudessa entistä pienempi määrä tarvitsee tehostettua ympäri-
vuorokautista asumista, mutta tarvitsijat ovat puolestaan erityisen haastavia asiak-
kaita. 

 Edelleen haasteena Wiitaunionin vammaispalveluissa on erityisen haastavien asi-
akkaiden palvelut, joihin ei maakunnan alueella ole aina voitu vastata. Tämä todet-
tiin edellisessäkin lausunnossa. Erityisesti kehitysvammainen henkilö, jolla on mie-
lenterveyden problematiikkaa, ei välttämättä saa tarvitsemaansa laaja-alaista kun-
toutusta, koska tarpeeseen vastaavia erityisosaamista omaavia yksiköitä ei ole. 
Em. tapauksissa yhteistyötä on tehty Vaalijalan kanssa ostamalla kuntoutusjaksoja 
asiakkaille. Asiakkaan näkökulmasta ajatellen on hyvä, että kuntoutuspalvelua on 
jatkossa mahdollista kehittää jalkautuviksi palveluiksi, koska usein toiminnan haas-
teet ilmenevät juuri arkiympäristössä. Näin kehityssuunnitelmassa on ajateltukin 
toimittavan. 

 
 Vaalijala tuottaa kehitysvammapoliklinikkapalvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiril-

le ja näitä palveluita Wiitaunionin kuntalaiset tarpeen mukaan edelleen käyttävät 
niiltä osin, kun palvelua ei ole mahdollista omassa kunnassa järjestää. Mikäli ää-
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rimmäisessä tapauksessa turvaudutaan tahdonvastaiseen erityishuoltoon, tulee 
erityishuollon johtoryhmän toiminnan sujuvuus olemaan avainasemassa niin kau-
an, kun erityishuoltolaki on voimassa. 

 
 Toimintoja kehitettäessä ylipäätään jalkautuvat palvelut, sähköiset palvelut ja digi-

taaliset palvelut tulisi pitää tasaveroisena vaihtoehtona etenkin maaseutukuntien 
asiakkaiden näkökulmasta, joille etäisyydet maakuntakeskuksiin ovat pitkiä ja vä-
limatkat tuovat haasteita, kun puhutaan vaikeavammaisista henkilöistä. 

 
 Lausuntopyynnössä pyydettiin erityisesti ottamaan kantaa Vaalijalan valtakunnalli-

sen palvelutoiminnan kehityssuuntaan. Edellä mainittuun viitaten Vaalijalan roolin 
tulee olla merkittävä erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen 
tuottajana. 

  
Äänekoski 
 
  1) Tarvetta on vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen palveluille ene-

nevässä määrin eri asiakas- ja ikäryhmissä. Myös kehitysvammaispalveluissa on 
tarvetta ajoittain vaativalle erityisosaamiselle sekä etenkin jalkautuville palveluille. 
Tätä palvelua on Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen aikana jo suunniteltu niin, 
että yksittäinen kunta ei voi sitä yksin järjestää vaan tarvitaan laajempaa toimijaa 
Keski-Suomen maakunnassa.  

 
  2) Äänekosken kaupungin näkökulmasta on hyvä, että palveluita olisi saatavilla 

mahdollisimman lähellä asiakkaiden asuinpaikkakuntia ns. lähipalveluperiaatteella, 
jota myös Keski-Suomen kuntien SOTE2020-hankkeessa laadittu ja hyväksytty 
vammaisstrategia tavoittelee. Valtakunnallisesti tuotettujen palveluiden osalta tulee 
myös pyrkiä saavutettavuuteen.  

 
  3) Äänekosken kaupunki ei ole jäsenkunta. Emme ota kantaa jäsenkunnille suun-

nattuun kysymykseen.  
 
  Äänekosken kaupunki toteaa, että STM:n selvityshenkilöiden raportin mukaisesti 

on hyvä, että saadaan valtakunnallisia erityispalveluiden tuottajia niihin palveluihin 
joita ei ole järkevää tuottaa pienemmällä väestöpohjalla. Vaalijalan Kehyssuunni-
telma 2020 - 2022 tukee hyvin tätä tavoitetta. Ei jäsenkunnilta tulee harkita lisä-
maksun poistamista, joka on ollut 20 % Vaalijalan tarjoamien palveluiden taksois-
sa. Se on jokseenkin kohtuuton etenkin, jos tavoitellaan valtakunnallista toimintaa 
ja toimijuutta. 
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