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Kansikuva: Vaalijalan koira-avusteisen kuntoutuksen Keijo ja Mäyski ovat päässeet kävelylle yhdessä Lauran ja Miljan kanssa. 

Höyhenpeitteinen  
lampunvarjostin valmistumassa  

myyntiin Vaalijalan verkkokauppaan  
Pieksämäen Savosetin moni- 

palvelukeskuksessa. 
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Kuntayhtymän johtajan  
katsaus vuoteen 2021

Valtakunnallinen  
kehitys

Valtakunnallisen sote-uudistuksen keskeinen lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021 ja 
virallinen valmisteluvaihe alkoi siitä. Tulevilla hyvinvointialueilla olivat jo alkuvuodes-
ta käynnissä mm. tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeet valtionapu-
hankkeina.

Vaalijalan tavoite sote-uudistuksessa oli, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kun-
toutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa, 
samoin Vaalijalan palvelutoiminta säilyi maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Tu-
levaisuuden organisaatiomalli Vaalijalalle tulisi olla hyvinvointialueiden omistama hy-
vinvointiyhtymä, jolla olisi myös perusopetuksen järjestämislupa. 

Tavoitteet eivät hyväksytyssä lainsäädännössä toteutuneet vaan palvelutoiminta 
jakaantuu 1.1.2023 hyvinvointialueille siten, että avopalvelut jakaantuvat Pohjois- ja 
Etelä-Savon hyvinvointialueiden kesken ja Nenonpellon osaamis- ja tukikeskus jatkaa 

Etelä-Savon hyvinvointialueella yhtenä kokonaisuutena. Sateenkaaren koululle pe-
rustetaan oma kuntayhtymä. Poliittinen päätöksenteko edellä mainituista asioista on 
vielä huhtikuussa 2022 kesken. Vaalijalan kuntayhtymä siis lakkautuu kokonaisuudes-
saan 31.12.2022.

Vaalijalan palvelujen  
kehityksestä

Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla heikentynees-
tä kuntataloudesta huolimatta. Koronaepidemian torjuntatoimien vuoksi palvelutoi-
mintaa on aika-ajoin supistettu. Vaalijala ei saanut julkista tukea koronan talousvai-
kutuksiin toisin kuin kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Varkaudessa vuonna 2020 vuokratiloissa käynnistynyttä Vattuvuoren palvelukotia 
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laajennettiin uudella vuokrasopimuksella 2021, jolloin tehostetun palveluasumisen 
määrä kasvoi 12 asunnolla. Jyväskylässä otettiin vuokratilana käyttöön Keljon-
kankaalla tilat päivätoiminnalle ja poliklinikkatoiminnalle ja luovuttiin Muuramen 
Kinkomaan tiloista. Pieksämäellä otettiin vuokratiloina käyttöön Pappilanmäen pal-
velukoti, jossa on 12 asuntoa tehostetun palveluasumisen käyttöön. Mäntyharjussa 
käynnistettiin ARA-rahoitteinen rivitalohanke, jossa on 5 asuntoa. Asunnot korvaa-
vat olemassa olevaa vanhentuvaa asuntokantaa ja valmistuvat vuonna 2022. 

Yhteistyö uusien palvelujen valmistelemiseksi kuntien kanssa päättyi vuoden 
2021 aikana, kun kunnat jäivät odottamaan käynnistyviä hyvinvointialueita. Tämä 
patoaa palvelutarpeita toteutettavaksi tuleville vuosille.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän ja tukevan toiminnan (tekeminen) tuot-

tamista on kehitetty kohti suurempaa yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Vaalijalassa on 
toiminnassa kolme osarahoitettua hanketta: ESR-hanke VAVE (vetovoimaa vam-
maisalalle), Suunta yhdessä-hanke (sosiaalisen kuntoutuksen mallin kehittäminen, 
päättyi 2021) ja STM:n Työkykyohjelman Homma haltuun-hanke osatyökykyisten 
työllistymisen kehittämisessä. Sopiva-hanke (Etelä-Savon asiakkaiden henkilökoh-
tainen budjetointi, päättyi 2021). Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt koh-
tuullisena. Vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan 
asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa, mutta tämä ei ole kaikkien asiakkai-
den osalta toteutunut.

Asumispalveluissa oli noin 430 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 540 asiakasta.

Vaalijalan Taidepesula vastaanotti keväällä 
2021 Etelä-Savon rahaston kulttuuripal-
kinnon tunnustuksena upeasta ja pitkäjän-
teisestä työstä erityistä tukea tarvitsevien 
taiteentekijöiden ilmaisuvapauden tuke-
miseksi. Palkinnon kunniakirjaa esittelevät 
taidekasvattaja Irina Leino (oik.) ja ohjaaja 
Venla Väisänen. 
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perustuvista kuntoutusmenetelmistä. RAI-arviointijärjestelmä on laajassa käytössä. 
Kuntoutuksen kysyntä on ylittänyt tarjonnan, jonossa on ollut 30 - 40 asiakasta. Liik-
kuvia asiantuntijapalveluja on toteutettu koronaepidemian ehdoilla ja etäpalvelujen 
määrä on kasvanut.

Kriisiyksikön (12 paikkaa) rakentaminen aloitettiin ja se valmistuu 2022. Viimeinen 
Vaalijalan iso hanke on yksilöllisen kuntoutuksen tilojen (12 paikkaa) peruskorjaus-
työt, jotka aloitetaan syksyllä 2022, peruskorjauksen tavoitehintalaskelma on  
2 654 000 euroa (alv 0).

Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 75 oppi-
laalle, oppilasmäärä on ollut tasainen. Nenonpellon perusopetus on tapahtunut vuo-
desta 2020 alkaen uusissa tiloissa. Rakennukset ovat rahoitettu kiinteistöleasingilla, 
joka maksetaan pois keväällä 2022.  Ammattiopisto Spesia ja STEP-koulutus tuottivat 
toisen opetusta asiakkaille yhteistyössä nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö  
on toiminnan perusta

Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1463 (1402) työntekijää. Hen-
kilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin avopalvelujen asumisen laajentamisen myö-
tä. Vaativimman kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää enemmän henkilöstöresurs-
seja kuin aikaisempi laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarvetta on myös 
eläköitymisestä johtuen. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa vuodesta 
2020 alkaen heikentynyt ja keväällä 2022 tilanne on heikko Kuopiota ja Jyväskylää 
lukuun ottamatta. Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennys-
kouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia. Tosin koronaepide-
mian aikana täydennyskoulutuksen järjestäminen lähikoulutuksena on vaikeutunut ja 
etäkoulutus ei ole sitä täysin korvannut. Verkkokoulutukset on toteutuneet paremmin.

Rekrytoinnin pitkäaikaiset haasteet kohdistuivat pysyvän ja osaavan henkilökun-
nan ylläpitämiseen. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalija-
lalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien 
resurssien täydentämiseksi.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus  
on valtakunnallinen toimija

Osaamis- ja tukikeskuksessa keskityttiin lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaa-
tivaan ja erityisen vaativaan kuntoutukseen. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana 
keskimäärin 174 (168) asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 185 (196) eri asiakas-
ta ja lyhytaikaisissa 146 (169). 

Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 309 (331) asiakasta ja kuntoutusjaksojen 
määrä oli 1093 (1021).  Suluissa on vuoden 2020 luvut. Jäsenkuntien ulkopuolelle 
kuntoutuksen palvelumyynti Nenonpellon yksiköissä oli noin 60 %. Kaikkiaan palvelu-
ja myyntiin 16 maakuntaan. 

Vaalijala on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena sosiaali- ja terveyden-
huollon erityispalvelujen tuottajana. Laaja ostajakunta tukee omistajakuntien käytet-
tävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä talou-
dellisia vaikutuksia omistajakuntien alueelle. Valtakunnallinen myynti oli 26,5 M€.

Vuoden aikana siirtyi Kuntoutusyksikkö Wirta Nenonpellosta Pieksämäelle vuokra-
tiloihin Pappilanmäen palvelukodin yhteyteen. Tilat toimivat väistötiloina ja ratkaisu 
pysyvistä tiloista tehdään vuoden 2022 aikana.

Kuntoutuksen osaamisen ja sisällön kehittäminen on jatkunut. Jokaisella kun-
toutusyksiköllä on kuntoutuksen viitekehys, joka koostuu tutkituista tai näyttöön 
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Vaalijalan hallinnollinen  
kehittäminen ja talous

Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifioinnin auditointi kevään 2021 aikana 
ja sertifikaatti uusittiin kolmeksi vuodeksi. Laatutyötä on tehty järjestelmällises-
ti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on IS0 9001:2015 standardi. 
Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja se kattaa toiminnanohja-
uksen laajasti. 

Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 6,7 % (11,4 %). Jäsenkuntien palvelu-
toiminnan ostot kasvoivat 5,5 % (-0,6 %).  Kokonaiskasvun selittävä tekijä on valta-

kunnallinen palvelutoiminta ja asumispalvelujen laajentuminen.  
Vuoden aikana tehtiin ylijäämän palautus jäsenkunnille 2,5 M€ ja toukokuun kun-

talaskutuksesta annettiin 50 % alennus, joka vähensi tuloja noin 1,5 M€.
Vuoden 2021 tulos on 7 416 000 euroa. Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä poisto-

erokirjausten ja varausten muutoksen jälkeen on 7 621 000 euroa.  Ylijäämä johtuu 
menestyksellisestä valtakunnallisesta palvelutoiminnasta. 

Ilkka Fritius
kuntayhtymän johtaja

Korallin kuntoutusyksikön 
johtaja Saila Säämäsen 
mukaan häneltä menee 
entiseen verrattuna nyt 
paljon vähemmän aikaa 
Korallin työvuorolistojen 
tarkistamiseen ja säätä-
miseen. 
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Anna Lappalainen (oik.), Reetta  
Kosola ja Anna-Stina Jantunen  

Kompassin Satumaailman tilassa.
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 
on valtakunnallinen toimija  

Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä on merkinnyt, että 
Pieksämäen yksiköissä on keskitytty lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaati-
vaan ja erityisen vaativaan valtakunnalliseen kuntoutukseen. Kuntoutujat ovat lapsia, 
nuoria ja aikuisia, joille yhteinen tekijä on heidän tarvitsema jonkinkaltainen vaativa 
tuki. Kuntoutuksen vaiheittainen uudistumisprosessi on kestänyt yli 10 vuotta ja työtä 
tehty järjestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. Kuntoutusyksi-
köissä oli vuoden aikana keskimäärin 170 asiakasta. 

Kriisiyksikkö Sataman uudisrakennuksen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021. 
Satamaan tulee 11 kriisiyksikköpaikkaa sekä yksi erillinen yksikkö alle 18-vuotiaalle 
kriisiasiakkaalle. Toiminta aloitetaan elokuussa 2022. 

Uuden lasten ja perheiden kuntoutusyksikkö (Uusi Kompassi) valmistui tammi-
kuuksi 2021 15-paikkaisena. 

Kuntoutuksen rakenne  
ja sisällöt (prosessi) 

Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Jokaisella kuntoutusyksiköllä on 
suunniteltu kuntoutuksen viitekehys, toiminnan raamit. Viitekehys koostuu tutkituista 

tai näyttöön perustuvista sisällöllistä kuntoutusmenetelmistä. Kuntoutuksen sisällöl-
linen kehittäminen on jatkunut mm. käyttäytymisanalyyttisin menetelmin, dialek-
tisen käyttäytymisterapian keinoin sekä lapsilla ja nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan 
perustuva DDP-viitekehyksen noudattamisella, voimavaralähtöisin ja ratkaisukeskei-
sin menetelmin sekä mm. vihan hallintaan liittyvä ART-menetelmä ovat päivittäisessä 
käytössä. Asiakkaat saavat mediakasvatusta. 

Aikuisten kuntoutuksessa on riskienhallintaan liittyviä mittareita otettu paremmin 
käyttöön, mm. START-menetelmä. Kriisitilanteiden hallintaan on käytössä AVEKKI-
toimintatapamalli. Kriisikuntoutuksen prosessia on mallinnettu. Vahvuuksia ja hyvää 
itsetuntoa korostavan positiivisen pedagogiikan ja kasvatuksen menetelmät on tehty 
tutuiksi yhteistyössä Sateenkaaren erityiskoulun kanssa lasten ja nuorten kuntoutuk-
sessa oppilaskodeissa ja myös nuorten aikuisten yksiköissä. 

RAI-arviointi on käytössä kaikissa Nenonpellon yksiköissä arviointimenetelmänä 
ja RAI-arviointi on integroitu Lifecare-järjestelmään. RAI-arviointi tehdään kuntou-
tuksen alkaessa, voinnin muuttuessa tai vähintään puolivuosittain sekä kuntoutuksen 
päättyessä. Näin kuntoutuksen eteneminen voidaan todentaa ja huomataan myös 
voinnissa tapahtuvat notkahdukset. 
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Päiväaikainen toiminta  
ja peruskoulun jälkeiset opinnot 

Tärkeä osuus kuntoutuksessa on mielekäs päiväaikainen toiminta tai koulunkäyn-
ti. Mielekästä ja suunnitelmallista itsemääräämisoikeutta toteuttavaa päiväaikaista 
toimintaa kehitettiin edelleen. Jo aiemmin Vaalijalaan on lanseerattu ”Päiväaikaisen 
toiminnan tiekartta”, jota käyttäen asiakkaat voivat tutustua sekä kuntoutuksen että 
avopalveluiden päiväaikaisen toiminnan tarjontaan ja suunnitella itselleen kuntou-
tusta tukevaa päivätoimintaa. Asiakkaille mielekästä eläinavusteista toimintaa on 
kehitetty monin tavoin ja vuoden vaihteessa ns. eläintoiminta muuttui Greencare Ne-
nonpelloksi. Greencare sisältää sekä eläinavusteisen toiminnan kuten eläinten hoidon 
ja ajanvieton eläinten parissa, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, koira-avusteisen 
toiminnan ja myös kasvien ja puutarhan hoidon aina metsän ja vesistön hyödyntä-
miseen monin tavoin. Vaalijalan eläintoiminnalle on myönnetty Green Care Fin-
landin LuontoHoiva-laatumerkki vuonna 2021. 

Aistihavaintoihin perustuvaa kuntouttavaa päivätoimintaa sekä aisti- ja rentoutus-
toimintaa annetaan Aistituvassa. Aistitupa on kehittänyt yhdessä Helsingin yliopiston 
kanssa multisensorisen kuntoutuksen viitekehyksen eteenpäin viemistä. Taidepesula 
antoi taidepainotteista päiväaikaista toimintaa enemmän yksilöllisesti vuonna 2020-
2021 johtuen koronatilanteesta. Taidepesula sai Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Sa-

von rahaston 10 000 euron stipendin toiminnan kehittämiseksi. 
Nenonpellossa toisen asteen opetusta annettiin jous-
tavalla Oma polku -koulutuksella yhteistyössä Spesia-

ammattikoulun kanssa. Yhteistyö ja oppilaspaikat 
ovat lisääntyneet vuoden 2021 aikana johtuen 

oppivelvollisuuden laajentumisesta 18-vuoti-
aaksi asti. 

Vaativan erityisen tuen  
kuntoutuksen tilat 

Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpellon 
yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui pienillä korjauksilla. Hankkeet toteutettiin kas-
sarahoituksella. Uuden Kompassin peruskorjatut tilat valmistuivat vuodenvaihteessa 
2021. Vaalijalan ensimmäinen perhekuntoutuksen yksikkö Pesue on kodikas kolmio, 
jossa aloitettiin perhekuntoutustoiminta keväällä 2021. 

Milja Villberg harjoittelee  
temppuja Jalmari-koiran  
kanssa Vaalijalan koira- 
avusteisessa kuntou- 
tuksessa. Ohjaaja Jessica  
Putkonen seuraa taustalla. 

https://www.vaalijala.fi/resources/public/kuntoutus/kuntoutuspalvelut/toiminnallinen%20kuntoutus/Green%20Care%20Nenonpelto/luontohoiva-vaalijalan-kuntayhtyma.pdf
https://www.vaalijala.fi/resources/public/kuntoutus/kuntoutuspalvelut/toiminnallinen%20kuntoutus/Green%20Care%20Nenonpelto/luontohoiva-vaalijalan-kuntayhtyma.pdf
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LaatuHoiva-laatumerkin  
kunniaksi skoolaamassa Green Care  

Nenonpellon Kati Raatikainen (oik.) ja Susanna  
Gråsten, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen  
kuntoutuksen johtaja  Maarit Rantakurtakko,  

Green Care Nenonpellon Mervi Leva, Diakin lehtori  
Seija Utriainen, Diakin opiskelija Tanja  

Auvinen, Vaalijalan kuntayhtymän johtaja  
Ilkka Fritius, Vaalijalan työ- ja päivätoiminnan  

johtaja Juha Hemminki sekä taustalla  
Teams-yhteydellä Diakin opiskelijat 

Marko Tolska ja Enni Levänen.
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Vaalijalassa on jo useiden vuosien aikana toteutettu sekä perheterapiaa että kon-
sultoivaa ja kuntouttavaa perhetyötä koteihin niille perheille, joiden lapset ja nuoret 
ovat kuntoutuksen piirissä tai poliklinikan asiakkaita. Nyt perhekuntoutusta voidaan 
toteuttaa näissä Pesueen perhekuntoutuksen tiloissa. 

Seuraava suurempi hanke on uuden kriisiyksikön, Sataman uudisrakennuksen to-
teuttaminen. Suunnittelu alkoi vuonna 2020 ja rakentaminen vuonna 2021, valmista 
suunnitellaan olevan elokuussa 2022. Sataman tiloihin tulee 12 kriisikuntoutuspaik-
kaa, jotka on suunniteltu pienyksiköihin siten, että kriisikuntoutukseen voidaan ottaa 
turvallisesti sekä nais- että miesasiakkaita sekä alle 18-vuotiaalle on yksi erillinen 
kriisikuntoutuspaikka. Sataman suunnitteluun perustettiin työryhmiä, jotka yhteis-
kehittämisen periaattein ovat suunnitelleet tilat ja jatkavat kriisikuntoutuksen mallin 
suunnittelua sekä osaamisen varmistamista ja koulutusohjelman suunnittelua uutta 
kriisiyksikköä silmällä pitäen. 

Loppuvuonna 2021 aloitettiin 12-paikkaisen yksilöllisen kuntoutuksen yksikön, 
Privaatin suunnittelu. Privaatti tulee entisen Sataman tiloihin, rakentaminen alkaa 
vuonna 2022 ja valmista oletetaan tulevan vuoden 2023 lopussa. 

Osaamisen kehittäminen Vaalijalan  
Nenonpellon yksiköissä 

Vaalijalan Nenonpellon yksiköiden kuntoutustoiminta vaatii erityistä laaja-alaista 
osaamista. Osaamista varmistetaan sekä yksikkökohtaisilla täydennyskoulutusohjel-
milla että kaikkia yksiköitä tukevalla Myötätuulen täydennyskoulutusohjelmalla, joka 
löytyy koulutuskalenterista. 

Vuonna 2021 jatkui yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa ”Lasten ja nuorten 
psyykkinen hyvinvointi” 25 op:n opintokokonaisuudella, joka antaa valmiuksia työs-

kennellä lasten ja nuorten oppilaskodeissa. Sekä lähihoitaja- että sairaanhoitajaopin-
toja suoritettiin oppisopimuksella Nenonpellon yksiköissä.  

Myös muita syventäviä opintoja sekä esihenkilöopintoja suoritettiin ja näihin työ-
hön liittyviin opintoihin pystyi saamaan 5-10 palkallista koulutuspäivää sovitusti.

Yhteistyötä tehtiin myös tutkimuksen saralla. Vuoden aikana valmistui useita 
opinnäytetöitä ammattikorkeakouluista, ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnois-
ta ja graduja sekä ammatillisten opintojen kehittämistöitä. Vaalijalassa toimi oma 
tutkijaryhmänsä, jossa keskusteltiin ja kommentoitiin ylemmän ammattikorkeakou-
lun tutkimusta sekä graduja. Olimme myös mukana useamman yliopiston yhteisessä 
vaativan erityisen tuen tutkimusryhmässä eli Andante-tutkijaryhmässä. 

Vaalijalan psykofyysi- 
sessä kuntoutuksessa  
opetellaan kuuntelemaan 
kehon tuntemuksia sekä 
havainnoimaan, mitä  
tuntemukset kehossa  
aiheuttavat. 
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Sanni Multanen ja  
toimintaterapeutti Kati Auvinen  

pelaavat lautapeliä. Pelit kehittävät 
mm. tunteiden säätelyä ja opettavat 

vuorottelun taitoa.
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Vaalijalan avopalveluissa  
eletään muutosten aikaa
Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon kunnille kehitysvammaisten avopalveluja, 
asumista, perhehoitoa sekä tekemisen palveluita (työ- ja päivätoiminta, kuntouttava 
työtoiminta, tuettu työ, työhönvalmennus, työ- ja toimintakyvynarviointipalvelut). 
Avopalvelujen toimintayksiköitä on 16 paikkakunnalla:  asumisyksiköitä 23, toiminta-
keskuksia 9 ja Savoset monipalvelukeskuksia 4. Perhehoitokoteja on 13. 
Vaalijalalla on erilaisissa asumispalveluissa n. 410 asiakasta. Yövalvotun tehostetun 
palveluasumisen lisäksi tarjotaan palveluasumista ilman yövalvontaa sekä tuettua 
asumista. Tuetun asumisen palvelussa ohjaaja jalkautuu asiakkaiden omiin koteihin 
auttamaan arjen asioissa. Tekemisen palveluissa on n. 480 asiakasta.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen 
muuttaa avopalvelujen organisointia 

Vuoden 2021 aikana aloitettiin soteuudistuksen mukainen hyvinvointialueiden 
suunnittelu. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, jolloin Vaa-
lijalan kuntayhtymän toiminta lakkaa. Vaalijalan Pohjois-Savossa sijaitsevat yksiköt 
siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioon ja Etelä-Savossa sekä Keski-
Suomessa sijaitsevat yksiköt Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatioon. 

Etelä-Savo on Vaalijalan palvelujen kotipesä, jonne sijoittuu suurin osa Vaalijalan 
palveluista. Pohjois-Savoon siirtyy 10 palvelukotia, 5 toimintakeskusta tai monipal-
velukeskusta sekä alueen perhehoidon järjestämisvastuu. Vaalijalan Pohjois-Savon 

poliklinikan toiminta sulautuu hyvinvointialueelle perustettavaan vammaispalvelujen 
osaamiskeskukseen. 

Muutosvaiheen tueksi on perustettu hyvinvointialueiden välinen ohjausryhmä ja 
projektiryhmä, jotka huolehtivat muutosvaiheeseen liittyvistä käytännön asioista ja 
tiedottamisesta. Tavoitteena on, että palvelujen organisoimisen muutos ei vaikuta 
asiakkaiden palveluun tai yksiköiden työntekijöiden työhön. 

Organisaation nimi muuttuu järjestämisvastuiden muutosten myötä ja hallintoa 
järjestellään uudella tavalla. Hyvinvointialueet hankkivat jatkossakin toisiltaan palve-
luja yhteisen sopimuksen mukaisesti. Vaalijalan Etelä-Savossa sijaitsevissa asumisen 
ja tekemisen yksiköissä on asiakkaita kahdeksalta muulta hyvinvointialueelta.
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Mäntyharjulla toteutettiin  
kesällä 2021 ympäristötaideteos  

Minäkin olen. Toteutusta oli mahdol- 
listamassa Mäntyharjun kulttuuri- 

palveluiden Etsivä kulttuurityö-hanke.
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Erityisen vaativaa tehostettua  
palveluasumista tarvitaan lisää

Vuodesta 2007 lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksella 
on valmistunut 229 uutta asuntoa vammaisille ihmisille. Rakentamisohjelmaan on 
kuulunut 15 uuden palvelukodin rakentaminen vuosien 2007 - 2019 aikana. Palvelu-
kotien rakentaminen liittyy valtioneuvoston KEHAS-ohjelman tavoitteeseen lopettaa 
laitosasuminen ja tarjota laitoksessa asuville vammaisille ihmisille koti normaalissa 
asuinyhteisössä. 

Vaalijalan roolina on usean vuoden ajan ollut lisätä asumismahdollisuuksia vahvaa 
tukea ja vaativaa kuntoutusta tarvitseville laitoksesta muuttaville henkilöille. Pitkäai-
kaisen laitosasumisen purkaminen ei olisi edennyt ilman avopalveluihin suunniteltuja 
vahvemmin resursoituja palvelukoteja. 

Vaalijalan on toivottu edelleen lisäävän erityisen vaativien asumispalvelujen tar-
jontaa. Paljon apua ja tukea tarvitseville henkilöille ei ole tällä hetkellä tarjolla riittä-
västi soveltuvia asumisratkaisuja. 

Vaalijala on toimijana luotettava ja osaamista on kehitetty vahvaksi kehitysvam-
maisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien palvelujen tuottajana. Erityisen vaati-
vissa asumispalveluissa tarvitaan asiakkaiden ja työntekijöiden tueksi moniammatilli-
nen asiantuntijajoukko. 

Vaalijalan liikkuvat asiantuntijapalvelut ja oma koulutuskeskus Myötätuuli huo-
lehtivat työntekijöiden osaamisen vahvistamisesta ja varmistavat 

asiakkaille asiantuntevat palvelut.
Vaalijala rakensi viimeisimmän erityisen vaativan 
tehostetun palvelukodin vuonna 2018 Jyväskylään. 

Tämän jälkeen Vaalijalan perustamat palvelukodit 
on suunnattu kevyemmällä tuella selviytyville 
kehitysvammaisille henkilöille. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on 
tällä hetkellä lyhytaikaisessa laitoskuntoutuk-
sessa asiakkaita, jotka tarvitsevat osaavan ja 

vahvaa tukea tarjoavan palvelukodin kuntoutuk-
sen jälkeiseksi asuinpaikakseen. 

Vuoden 2021 syksyllä Vaalijala käynnisti Pieksämäellä uuden tehostettua palvelu-
asumista tarjoavan palvelukodin vuokratiloihin. Pappilanmäen palvelukoti tarjoaa kodin 
14 kehitysvammaiselle henkilölle. Uuden palvelukodin avaamisen myötä laitoskun-
toutuksen asiakkaille saatiin sopivia koteja Etelä-Savoon ja uusia laitoskuntoutukseen 
jonottavia asiakkaita voitiin ottaa vastaan osaamis- ja tukikeskukseen. Erityisen vaativan 
tehostetun palveluasumisen tarpeita on tämän lisäksi Pohjois-Savon alueella.

Vammaisille ihmisille soveltuvia  
asumisratkaisuja on kehitetty aktiivisesti 

Vaalijala sai ARA:lta myönteisen avustuspäätöksen Mäntyharjun Mäkirinteen pal-
velukodin osittaiseen uudisrakentamiseen, rakentaminen käynnistyi vuoden 2021 
syksyllä. Mäntyharjulla korvataan vanhoja tiloja uudisrakentamalla palveluasumiseen 
tarkoitetut asunnot viidelle kehitysvammaiselle henkilölle. 

ARA:lle jätettiin keväällä 2021 avustushakemus Pieksämäen Marian palvelukodin 
muutosremontista, tähän tarkoitukseen rahoitusta ei saatu. Toiveena oli parantaa 
autististen henkilöiden ryhmäkodin turvallisuutta laajentamalla yhteisiä tiloja. Koska 
asumispalvelujen kysyntä on kasvanut, remontin yhteydessä olisi haluttu laajentaa 
palvelukodin toimintaa ja rakentaa myös uusia asuntoja paljon apua ja tukea tarvit-
seville autistisille henkilöille. ARA pyrkii suosimaan pienempiä asumisyksiköitä, eikä 
näin ollen pääsääntöisesti rahoita asumispaikkojen lisäämistä.

Perhehoitajille tarjotaan  
valmennusta ja tukea

Vaalijalassa on tehty työtä perhehoidon kehittämiseksi pitkäaikaisen ja tilapäisen asu-
misen muotona.  Vuonna 2021 Vaalijalan perhehoidossa oli 33 lasta, nuorta ja aikuista 
asiakasta. Asiakkaista 15 oli pitkäaikaisessa ja 18 lyhytaikaisessa perhehoidossa. 
Perhehoitosijoituksia oli 14 kodissa. Perhehoitajien määrä on pysynyt vuosien aikana 
samansuuruisena.
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Perhehoitajat toimivat toimeksiantosuhteessa Vaalijalaan. Vaalijala koordinoi ja tukee 
perhehoitajia työssään ja huolehtii perhehoitajien työnohjauksesta, vertaistuesta ja 
osaamisen kehittämisestä. Vaalijala on profiloitunut vaativan perhehoidon tuottajaksi 
erityistä tukea tarvitseville vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöil-
le. Tällä hetkellä on paljon kysyntää erityisesti lyhytaikaiselle perhehoitopalvelulle.

Perhehoitajien valmennusryhmien lisäksi Vaalijalassa on toteutettu uusien per-
hehoitajiksi haluavien henkilöiden yksilöllistä valmentamista. Kaikki valmennuksen 
käyneet perheet eivät pysty sitoutumaan pitkäjänteiseen perhehoitotyöhön omassa 
tai asiakkaan kodissa. Tämän vuoksi valmennusta on tarpeen tarjota säännöllisesti. 
Uusia perhehoitajiksi haluavia henkilöitä kartoitetaan jatkuvasti ja otetaan heitä mu-
kaan valmennuksiin. 

Mielekäs tekeminen ja työ  
ovat osa hyvää elämää 

Päivä- ja työtoimintapalvelun lisäksi kuntouttava työtoiminta on merkittävä palvelu-
muoto monipalvelukeskuksissa. Päivätoimintaa järjestävät toimintakeskukset tekevät 
tiivistä yhteistyötä palvelukotien kanssa. Paljon tukea tarvitsevien ja ikääntyvien 
henkilöiden päiväaikainen toiminta järjestetään lisääntyvässä määrin palvelukodin 
yhteydessä asumiseen liittyvänä lisäpalveluna. 

Pakettiautolla oli pituutta ja korkeutta 
niin, että Mikkelin Savosetin autopesun 
työntekijöillä vierähtikin tovi ennen kuin 
valmista tuli. Tikkailla sai kiipeillä ja tai-
teilla, että joka kohta tuli pestyä.
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Sipulin, Siekkilän ja Sääksvuoren palvelukotien yhteydessä toimii erilliset toiminta-
keskukset, jotka tarjoavat yksilöllistä, jalkautuvaa päivätoimintaa palvelukodeissa 
asuville ja tarvittaessa myös palvelukodin ulkopuolisille asiakkaille. 

Korona-aikana useat asiakkaat ovat jääneet tauolle toimintakeskusten järjestä-
mästä päivä- ja työtoiminnasta. Useat toimintakeskukset on jouduttu korona-aikana 
sulkemaan määräajaksi tartuntariskin vuoksi. Toimintaryhmien kokoa on myös jou-
duttu supistamaan, jotta turvavälit pystytään säilyttämään. 

Palvelukotien järjestämän päivätoiminnan merkitys on kasvanut asiakkaille ko-
rona-aikana. Työntekijäresursseja onkin palvelukodeissa vahvistettu, jotta laadukas-
ta toimintaa voidaan tarjota. Itsenäisesti tai läheisten luona asuville henkilöille on 
tarjottu yksilöllistä ohjaustoimintaa, jotta kukaan ei poikkeusaikana jäisi palvelujen 
ulkopuolelle. 

Vaalijalan työelämäpalveluissa  
valmennetaan työurille

Työhönvalmennusta ja tuetun työn palvelua tarjotaan kunnille vammaispalveluna. 
Kunnat hankkivat työhönvalmennuspalveluja vammaispalveluina vähän. Valmen-
nuspalveluja hankitaan asiakkaille kuntien työllisyyspalveluiden tai vaihtoehtoisesti 
ELY-keskusten kautta. 

Vuonna 2021 Vaalijalan työelämäpalvelut toteutti Etelä-Savon ELY-keskukselle 
työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja. Asiakkaita palvelussa oli vuoden 2021 aikana 
yhteensä 80 ja toiminta-alueena oli koko Etelä-Savo. Edelleen jatkuneesta koronati-
lanteesta huolimatta asiakkaita ohjautui palveluun tasaisesti ja tapaamiset toteutui-
vat asiakkaiden tilanteista riippuen lähitapaamisina tai osittain etäyhteyksin. Laaja-
alainen toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu jatkuu vuoden 2022 
loppuun saakka.

Varkauden kaupungin kanssa sovittua WIPU-työllisyyspalvelun kehittämistä 
jatkettiin ja lisäksi solmittiin sopimus tulosperusteisen kuntouttavan työtoiminnan 
toteuttamisesta. Vuoden 2021 keväällä Vaalijala on hyväksytty Kuopion työllisyyspal-
velujen ESR Askel-hankkeen kautta tuottamaan työhönvalmennuspalveluja ja TAIKA-
valmennusta työllistymisessä tukea tarvitseville henkilöille. 

Vaalijalassa on lisäksi käynnissä työllistymistä ja työuralle pääsyä tukevia kehit-
tämishankkeita, STM:n rahoituksella Homma haltuun-hanke ja ESR:n rahoituksella 
Suunta yhdessä-hanke.

Keväällä 2021 käynnistyivät myös kuntien työllisyyden kuntakokeiluhankkeet 
Mikkelin, Savonlinnan ja Kuopion alueella, joten Vaalijala oli toteuttamassa palvelu-
ja myös näiden hankkeiden asiakkaille.  Kuntakokeiluhankkeet ovat osa TE-palvelut 
2024-ohjelmaa, jonka tavoitteena on työllisyyspalvelujen siirto kuntien toteutetta-
vaksi. Osallistumalla webinaareihin, verkostotapaamisiin ja markkinavuoropuheluihin 
myös Vaalijalan työelämäpalvelut on ollut mukana palvelujen yhteiskehittämisessä 
alueen muiden palveluntuottajien ja hankkijoiden kanssa. 

Vaalijalassa on lisäksi käynnissä työllistymistä ja työuralle pääsyä tukevia kehit-
tämishankkeita, STM:n rahoituksella Homma haltuun-hanke ja ESR:n rahoituksella 
Suunta yhdessä-hanke.

Muurinkoskella  
Joroisissa musisoidaan  

kerran viikossa. Tässä Hannu  
soittaa guiroa ja Niilo soittaa  

huuliharppuaan. 
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Työntekijöiden osaamisen  
kehittäminen tukee hyvää asiakastyötä 

Vaalijalan avopalveluissa halutaan taata asiakkaan yksilöllisen palvelun ja itsemää-
räämisoikeuden toteutuminen. Itsemääräämisoikeuden toteuttamisen keinot ja 
muodot suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asumisen ja tekemisen palveluissa ja 
kirjataan yksilölliseen suunnitelmaan.

IMO-tietoutta on levitetty asiakkaille, työntekijöille ja läheisille yksikkö- ja paik-
kakuntakohtaisesti. Vuoden 2021 aikana on toteutettu avopalvelujen yksiköiden 
työntekijöille YKS-menetelmävalmennusta. YKS-menetelmät tarkoittavat yksilöllistä 
elämänsuunnittelua, niiden avulla voidaan tukea asiakkaiden itsemääräämisoikeu-
den, omannäköisten valintojen ja päätösten toteutumista. 

Kaikissa avopalvelujen yksiköissä on otettu käyttöön RAI-arviointi, jonka avulla 
voidaan arvioida asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita sekä asiakkaan kanssa tehtävän 
työn kohdentumista ja tuloksia. IMO-, YKS- ja RAI-menetelmien osaamisen lisäksi 
työntekijöiden asiakastietojen kirjaamisosaamista on kehitetty jatkuvasti. 

Asiakkaat ja läheiset  
kehittämiskumppaneina

Vaalijalan palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja läheisten kanssa. Vaalija-
lan palveluyksiköissä kootaan vuosittain yhtenäinen asiakaspalaute teemakysymysten 
avulla. Yksiköiden yhteisökokouksissa ja asiakasraadeissa käsitellään asiakkaiden an-
tama palaute ja kuullaan asiakkaiden näkemyksiä yhteisiin asioihin. Yksiköt kehittävät 
toimintaansa palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että asiakkaiden suunnittelu- ja 
arviointiosallisuus palveluissa mahdollistuu. Läheisiltä kerätään palaute vuosittain 
palveluyksikön toimintaan liittyen. Palautteesta keskustellaan läheisten kanssa ja 
yksikön toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Vuoden 2021 aikana ko-
rona esti edelleen läheisten yhteiset tapaamiset palveluyksiköissä. Joissakin yksiköissä 
toteutettiin yhteisiä tapaamisia Teams-yhteyden avulla.

Puulan palvelu- 
kodilla pelataan tässä Papu- 
netin pelejä. Papumarketissa  
harjoiteltiin kauppa-asiointia  

virtuaalisesti.
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Sateenkaaren koulu tarjoaa opetuksen  
rinnalla myös konsultaatiopalveluita

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi- ja 
perusopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa 
opetusta oppilaskodeissa kuntoutuksessa oleville sekä lähikuntien lapsille ja nuorille.  
Sateenkaaren koulun palvelut ovat vaihtoehtona silloin, kun omassa lähikunnan kou-
lussa on kokeiltu kaikki tukitoimenpiteet, tai oppilas tarvitsee laaja-alaisen kuntou-
tuksen tueksi erityisopetusta. 

Sateenkaaren koulussa on käynyt koulua viikoittain 75 -80 oppilasta. Tämän lisäksi 
koulu on tarjonnut kuluneen vuoden aikana lyhyitä arviointijaksoja niille oppilaille, 
joiden koulunkäynnin järjestämisessä on ollut kunnassa haasteita. Arviointijakson 
aikana on perehdytty oppilaan taitotasoon, tarvittaviin tukitoimenpiteisiin sekä peda-
gogisiin ratkaisuihin. Jakson jälkeen oppilaan kohdalla hyväksi todetut opetusjärjes-
telyt on siirretty kuntiin, jotta oppiminen ja koulunkäynti omassa lähikoulussa jatkuisi 
sujuvasti.

Sateenkaaren koulun opetus ja muut palvelut ovat tulleet tunnetuksi lähikunnis-
sa, joka on näkynyt palveluiden tasaisena kysyntänä. Koulupaikat ovat olleet täynnä 
koko vuoden ja perusopetukseen on ollut jatkuva jono. Palvelun kysyntään on pyritty 
vastaamaan tarjoamalla kunnille yksilökohtaista konsultaatiota sekä yleispedagogista 
konsultaatiota. Konsultaation tavoitteena on ollut tukea lähikouluja opetustyössä ja 
mahdollistaa tällä tavoin oppilaan koulunkäynti omassa lähikoulussaan. 

Yhteistyötä on kehitetty myös toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kuluneena vuo-
tena toisen asteen oppilaitokset kävivät tutustumassa Sateenkaaren koulun yläkoulu-
ikäisiin oppilaisiin ja kertoivat heille vaihtoehtoisista koulupoluista. Info-tilaisuuksia 

järjestettiin myös oppilaiden huoltajille. Keväällä 2021 kaikki perusopetuksen päättä-
neet pääsivät jatko-opintoihin.

Sateenkaaren koulu on suurin Elmeri-koulu Suomessa. Kaiken kaikkiaan Elmeri-
kouluja on Suomessa kymmenen. Elmeri-koulut saivat Opetushallitukselta yhteistä 
kehittämisrahaa vuosille 2021-2022. Kehittämisrahan turvin on kuluneen vuoden 
aikana suunniteltu yhteisiä nettisivuja sekä järjestelty ensimmäistä valtakunnallista 
Elmeri-koulujen päivää. Rahoituksella järjestetään myös koulutuksia Elmeri-koulujen 
henkilöstölle.

Hyvinvointi keskiössä

Sateenkaaren koulun pedagogisena tavoitteena on, että jokainen oppilas saa edetä 
oppimisen polulla omien oppimisvalmiuksiensa, edellytystensä, vahvuuksiensa ja tar-
peidensa mukaisesti. Opetuksen tehtävänä on luoda onnistumisen elämyksiä, joiden 
avulla lapsen / nuoren elämänhallinta lisääntyy ja itsetunto vahvistuu. 

Lukuvuoden kantavana teemana koulussa on ollut ”Hyvinvointi”. Teeman aikana 
on keskitytty jokaisen oppilaan omaan hyvinvointiin. ”Minän hyvinvointi” on ollut ko-
konaisuus, joka on jakautunut seuraaviin osa-alueisiin: kehon hyvinvointi, sosiaalinen 
hyvinvointi ja mielen hyvinvointi. Nämä teemat ovat koonneet hyvinvointiin liittyviä 
eri osa-alueita ja auttaneet oppilasta tutkimaan eri osa-alueiden vaikutusta omaan 
hyvinvointiinsa.
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VIP-verkostotoiminta ja  
VAATU-konsultaatio

Sateenkaaren koulu on toiminut aktiivisena jäsenenä KYS-alueen VIPin ja Vaatun 
alueryhmissä. Toiminta näissä jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Syksyllä 2021 
aloitti toimintansa  KYS-alueen Vaativan konsultaation operatiivisen toiminnan työ-
ryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Sateenkaaren koulun rehtori. Työryhmä kehittää 
alueelle toimintamallia, jossa neljän eri toimijan (Elmerit, Sairaalaopetus, Valtion 
koulukodit, Valteri) osaaminen yhdistetään. Tavoitteena on saada alueella toimivat 

työskentelykäytänteet, joilla ennaltaehkäistään mahdollisia syntyviä tuen tarpeita ja 
tuotetaan toisaalta korjaavia palveluita. 

Painopistealueena kehittämistyössä on konsultaatiotyö ennaltaehkäisevänä toi-
mintatapana. Vaatu-konsultaatioita on pilotoitu KYSin alueella jo syksystä 2021. Kon-
sultaatiopilotit jatkuvat vuoden 2022 loppuun saakka rahoituksen turvin. Kysyntää 
palvelulle on ollut hyvin. Operatiiviseen toimintaan liittyen eri alueiden Vaatu-toimi-
jat järjestävät yhteistyössä sisäistä koulutusta operatiivisille toimijoille. Sateenkaaren 
koulun rehtori on mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työryhmä 
järjesti vuoden 2021 aikana kaksi koulutuskokonaisuutta ja jatkoa näille tullaan saa-
maan vuoden 2022 aikana. 

Sateenkaaren koulun F-luokassa käyte-
tään Mindfullness tietoisuusharjoituk-
sia apuna rauhoittumisessa, tietoisen 
läsnäolon sekä tunnetaitojen kehittämi-
sessä. Tässä oppilaat keskittyvät kehon 
tuntemuksiin ja hengitykseen opettaja 
Birgitta Taavitsaisen ohjauksessa. 
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Hankkeet ja projektit

Homma haltuun-hanke

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Vaalijalan kaksivuotinen Homma haltuun-
hanke on käynnissä vuosina 2021-2022. Hanke on osa hallituksen Työkykyohjelmaa 
ja hankkeessa etsitään ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpidekokonaisuuteen. 
(Hankkeen tavoitteena on lisätä osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä ja työl-
listymistä avoimille työmarkkinoille.) 

Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen 
työhönvalmennusta, osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia, alihankintamallia ja 
avotyötoiminnan uudelleen organisointia sekä palkkatyömallia Vaalijalassa. (Hank-
keessa toimii projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää (Mikkeli, Varkaus ja 
Pieksämäki).

Suunta yhdessä-hanke

Suunta yhdessä -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa kehitettiin ESR-
rahoituksen avulla sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja alkuvaiheen palvelu-
kokonaisuus Etelä-Savoon (matalan kynnyksen palvelumalli) henkilöille, jotka ovat 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Hanke toimi laajasti eri kuntien alueella ja 
toimivaksi havaitut keinot kuten ryhmätoiminta, etäpalvelut sekä jalkautuvat pal-
velut (tavoite- ja yksilövalmennus) on otettu käyttöön. Hankkeessa kehitettiin myös 
positiivisen CV:een malli aikuisille. Asiakkaita hankkeessa oli yli 100. Heistä yli 12 % 
työllistyi ja 6% aloitti opinnot. 

Sopiva- Etelä-Savon  
henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Sopiva- Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke toteutettiin STM:n rahoi-
tuksella Etelä-Savossa syksystä 2020 alkaen. Hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. 
Hanke koostui kahdesta osasta; alueellisesta kehittämistyöstä yhdeksässä eri hank-
keessa sekä valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä koko Suomessa. Etelä-Savossa 
hankkeen toteuttajana toimii ESSOTE ja osatoteuttajana Vaalijala. 

Hankkeessa kehitettiin henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vastaa Etelä-
Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin sekä jonka vaikutuksia ja kustannusvaiku-
tuksia voidaan seurata ja arvioida. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki vammaiset 
henkilöt, heidän läheisensä sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset. 

Henkilökohtaisella budjetoinnilla pyritään aitoon vammaisten henkilöiden kuu-
lemiseen ja omannäköisten palveluiden rakentamiseen. Tuetun päätöksenteon ja 
puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen osaaminen ovat keskeisiä 
vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamisessa. 

Hurraa, nyt luodaan työurraa! -hanke

KEVA:n puolitoistavuotinen työelämän kehittämisrahahanke alkoi 1.1.2021 ja päättyy 
30.6.2022. Hanke on ajankohtainen ja painottuu uuden työvoiman hankintaan, pito-
voimaan sekä esihenkilöiden tukemiseen työssä.
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Hankkeessa on mm. koulutettu työntekijöistä mentoreita tukemaan uusia työn-
tekijöitä yksiköissä sekä tuettu esihenkilötyötä virtuaalisilla aamukahveilla. Lisäksi 
koko henkilöstölle on järjestetty koulutuksia ikäjohtamiseen liittyen ja näin pyrit-
ty lisäämään jokaisen työntekijän ymmärrystä eri-ikäisten työntekijöiden tarpeista 
työelämässä. Jo hankeaikana on saatu positiivisia tuloksia henkilöstön pysyvyydestä 
niissä yksiköissä, joissa esihenkilö antaa mahdollisuuden mentoritoiminnalle. Men-
toritoimintaa on tarkoitus jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.  Henkilöstön 
riittävyys ja pysyvyys on ratkaiseva tekijä onnistuneelle palvelutoiminnalle.

Muurinkosken  
palvelukodissa työsken- 

televä Mari Pesonen työllistyi  
Homma haltuun – Toiveista  

työhön -hankkeen avulla.
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Vaalijalan vanhan hallituksen viimeinen kokous oli 22.9. Osa hallituksesta osallistui kokoukseen etäyhteyksin. Jäsenet saivat kiitokseksi menestyksellisestä työstä Taidepesulan taiteilijoi-
den teoksen.



Vuosikertomus 2021 25

Kuntayhtymän henkilöstö
Henkilöstön määrä ja rakenne

Vakanssien kokonaismäärä v. 2021 oli 1010 (2020/ 1059), joista 104 oli osa-aikaisia. 
Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli yh-
teensä 69 (2020 / 71). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukau-
sipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2021 oli 
41,7 vuotta (v. 2020/ 43,9 vuotta). Henkilöstöstä noin 55 % työskentelee osaamis- ja 
tukikeskuksessa ja 45 % avopalveluissa. 
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Digitaalisia ratkaisuja 
hyödynnetään paljon myös 

Vaalijalan yksiköissä. Vaalijala on  
kouluttanut yksiköihin digivastaavia.  

Tässä tutustutaan 360-kameraan VAVE- 
hankkeen koulutuksessa kouluttaja Harri  

Kauhasen johdolla. 
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Myötätuulen koulutuskeskus

Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin täydennyskoulutusta sekä omalle että 
organisaation ulkopuolisille henkilöille. Suurin käyttäjäryhmä oli kuntoutusyksiköiden 
ja palvelukotien henkilökunta. Koulutuskeskus Myötätuulen alle sijoittuu henkilöstöä 
seuraavasti: ensiapu- ja yhteisökouluttaja sekä koulutussuunnittelija (VAVE-hanke-
työssä) ja toimistosihteeri (sijaistanut koulutussuunnittelijaa).

Myötätuulen koulutusaiheita ovat pätevyyteen liittyvät koulutukset, joiden päi-
vittämistä ohjaavat lait ja asetukset tai työntekijäryhmien osaamisvaje. Eniten kou-
lutusta pidettiin AVEKKI- toimintatapamallista, peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö 
osallistuu säännöllisin väliajoin ylläpitokoulutuksiin ja yksikkökohtaisiin konsultaati-
oihin. Koulutusten muita aihealueita olivat ensiapu, alkusammutus, psykososiaalinen 
kuntoutus, autismi, yhteisöhoito, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä johtaminen. 
Lääkehoitoon liittyvät koulutukset päivitettiin LOVE-verkkokoulutuksena. Myös lääke-
hoitoon liittyviä pistoskoulutuksia (s.c. ja i.m.) järjestettiin. Koronan vuoksi suurin osa 
koulutuksista toteutettiin ainakin osittain etäyhteyden avulla. Koulutuksia jouduttiin 
myös perumaan koronan johdosta.

Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta yksikkökohtaisena kou-
lutuksena sekä etäyhteyksin koronan vuoksi mm. autismista, asiakkaiden omatoimi-
suuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta, henkilöstöasioista 
sekä ensiavusta ja IMO-itsemääräämisoikeudesta.

Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin 17 kappaletta. Tilaus-
koulutusten aihealueina olivat mm. kommunikaatio, AVEKKI-toimintatapamalli, 
mielenterveys ja kehitysvammaisuus, IMO-itsemääräämisoikeus, Kehitysvammaisen 
kohtaaminen ja siihen liittyvät haasteet, seksuaalisuus ja minäkuva ADHD ja autismi-
kirjon henkilölle.

Tutustu Myötätuulen 
koulutuksiin 

https://vaalijala.fi/koulutuskeskus_myotatuuli
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Tilinpäätös

Tuotot

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen 
yhteismäärä vuonna 2021 oli 81,2 miljoonaa euroa, jossa 
oli kasvua edelliseen vuoteen 5,4 miljoonaa. Toimintatuo-
toista suurin osa on kunnilta saatavia palvelujen myynti-
tuottoja, joita kertyi 73,5 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua 
edellisvuoteen 4,9 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien laskutus 
oli 45,5 miljoonaa, joka oli n. 2,2 miljoonaa edellisvuotta 
enemmän. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien laskutus oli 
26,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 2,5 miljoonaa 
euroa.

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat 
maksut, joita kertyi 2,7 miljoonaa. Lisäksi kuntayhtymä saa 
vuokratuottoja ja tukia ja avustuksia sekä valtionosuutta 
perusopetuksen järjestämiseen. 

Kulut

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 71,7 miljoonaa 
euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 5,6 miljoonaa 
euroa. Valtaosan kuluista muodostavat henkilöstökulut, 
jotka olivat yhteensä 57,6 miljoonaa euroa. Henkilöstöku-
lut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,2 miljoonaa. Tili-
kauden tulos vuodelta 2021 oli +7 415 983,18. Varausten 
ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 7 
621 162,89. 

Lainaa Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 
16,9 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuo-
teen 0,9 miljoonaa euroa. Lainat on otettu kokonaisuudes-
saan palvelukotien rakentamiseen. 

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja 
nettoinvestoinnit 3 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän talous 
-taulukko
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Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma osoittaa, miten tilikauden tulos on muodostunut ja miten tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta  
aiheutuneiden kulujen kattamiseen. 

 Kuntyhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut  
 sisältää ulkoiset tuotot ja kulut

 1000 euroa

         2021      2020
Toimintatuotot        81 217        75 798
Toimintakulut                          - 71 673                         - 66 083

Toimintakate        9554       9715

Rahoitustuotot ja -kulut                   
Korkotuotot                    
Muut rahoitustuotot                          48                 45  
Korkokulut            - 150            - 155
Muut rahoituskulut                                     - 1                -  1

Vuosikate        9441      9604

Poistot ja arvonalennukset                          - 2025         - 2055

Tilikauden tulos       7416       7549

Poistoeron muutos            - 624         - 2245
Varausten muutos                      829                                          2450              

Tilikauden ylijäämä       7621      7754

Tuloslaskelman tunnusluvut 
Toimintatuotot/toimintakulut %          113,3          114,7 

Vuosikate/poistot %           466,1          467,4

Tase-taulukko
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298 

vaalijala@vaalijala.fi

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus   

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto    puh. 015 783 111
Kotisivu: www.vaalijala.fi, s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi  faksi 015 783129

Perusopetus
Sateenkaaren erityiskoulu  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto  050 389 9416

Palvelukodit/-asunnot
Haaparinteen palvelukoti  Kyläkouluntie 1, 50500 Mikkeli  015 335 421
Harjun palvelukoti  Urheilutie 1, 58500 Punkaharju  044 389 9672
Hongiston palvelukoti  Hongistonkatu 3, 78210 Varkaus  050 389 9342
Kahvimyllyn palvelukoti  Peltotie 2, 77600 Suonenjoki  044 389 9673
Kanervan palvelukoti  Asontie 2, 72210 Tervo   044 389 9674
Kihmulan palvelukoti  Kihmulantie 2, 71800 Siilinjärvi  044 389 9676
Koivulan palvelukoti  Tirrolantie 2, 51900 Juva   015 651 615
Kuutinharjun palveluasunnot Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi  017 530 090
Latukadun palveluasunnot Latukatu 14, 78210 Varkaus  050 389 9341
Lukkarin palvelukoti  Ruustinnantie 3, 76130 Pieksämäki  050 389 9440
Marian palvelukoti  Soiseläntie 4, 76150 Pieksämäki  044 389 9772
Muurinkosken palvelukoti       Koskentie 14, 79600 Joroinen  044 389 9723
Mäkirinteen palvelukoti  Kangastie 2, 52700 Mäntyharju  044 389 9681
Oravin palvelukoti  Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli  044 389 9682
Pappilanmäen palvelukoti Ruustinnantie 1, 76130 Pieksämäki  040 481 6093 
Pihlajarinteen palvelukoti  Savontie 64 D 30, 76150 Pieksämäki  015 614 287
Pisan palvelukoti  Pappilankuja 2, 73300 Nilsiä  044 389 9684 
Puulan palvelukoti  Otto Mannisen tie 90 C, 51200 Kangasniemi 044 389 9685 
Pääskylahden palvelukoti  Kangasvuokontie 4-6 C, 57220 Savonlinna 050 389 9383 
Siekkilän palvelukoti  Lugankatu 16, 50120 Mikkeli  044 389 9640 
Sipulin palvelukoti  Sipulikatu 4, 70820 Kuopio  044 389 9821 
Sääksvuoren palvelukoti  Välitie 2, 40530 Jyväskylä   044 389 9870 
Vattuvuoren palvelukoti  Vattuvuorenkatu 36 B, 78200 Varkaus  050 389 9444

Toimintakeskukset
Koivikko   Vanhankirkontie 11, 73300 Nilsiä 050 389 9465
Linnan Café    Keskuskatu 20, 76100 Pieksämäki 044 389 9794 
Pihlaja   Pihlajakuja 19, 78210 Varkaus 050 389 9481 
Savoset Mäntyharju  Teletie 1, 52700 Mäntyharju 015 685 655 
Savoset Tervo  Lohitie 3, 72210 Tervo  044 389 9686 
Sääksvuori   Pihkatie 4, 40530 Jyväskylä 044 389 9884 
Veräjä   Kauppakatu 5-7, 76100  Pieksämäki 050 389 9405 

Monipalvelukeskukset

Savoset Juva   Teollisuustie 4, 51900 Juva 050 389 9364
Savoset Mikkeli  Teknikontie 1, 50600 Mikkeli 015 737 3100
Savoset Pieksämäki  Hallipussi 8, 76100 Pieksämäki 015 616 501 
Savoset Varkaus  Käsityökatu 49, 78210 Varkaus 017 555 2097
 
Poliklinikat
Vaalijalan Etelä-Savon   Nenonpellontie 40
   76940 Nenonpelto  015 783 111  

Vaalijalan Pohjois-Savon pkl Leväsentie 2 
   70700 Kuopio  050 389 9445

Vaalijalan Keski-Suomen pkl Pihkatie 4 
   40530 Jyväskylä   044 389 9727

VAALIJALAN TOIMIPISTEET
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Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298 

vaalijala@vaalijala.fi

Vaalijalan kuntayhtymään kuuluu 33 jäsenkuntaa:  
Enonkoski, Hartola, Hirvensalmi, Iisalmi, Joroinen, Juva, Kaavi, Kangasniemi, Keitele,  Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Mikkeli, Muurame, Mäntyharju,   

Pertunmaa, Pieksämäki, Pielavesi, Puumala, Rantasalmi, Rautalampi, Rautavaara,  Savonlinna, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Sulkava, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

vaalijala.fi   –   facebook.com/vaalijala   –   vaalijalainsta
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