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Esityksen teemat 

1. Vaalijalan asema palvelujen tuottajana 

2. Vaalijalassa sotella on pitkät perinteet 

3. Lähtökohdat hallinnolliseen tarkasteluun 

4. Tulevaisuuden hallinnollinen asema 

5. Miten etenemme 

6. Vaalijalan arvot 
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Asema palvelujen tuottaja 

• Vaalijala on nykyisellä Itä-Suomen erva-alueella 

(KYS erva, noin 800.000 asukasta) erityisiä sosiaali- 

ja terveyspalveluja tuottava kokonaisuus, johon 

kuuluu kuntoutustoiminta ja avopalvelut 

• Eräitä kuntoutuspalveluja tuotetaan myös 

valtakunnallisesti 

• Kuntoutuspalveluista noin 10 % myydään 

jäsenkuntien ulkopuolelle 

• Palvelujen käyttäjiä ovat muutkin kuin 

kehitysvammaiset henkilöt 
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Kuntoutuksen asiakasryhmiä 

• Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 

• Kehitysvammaiset asiakkaat 

• Autisminkirjon asiakkaat 

• Kehitysvammapsykiatriset asiakkaat  

• Neuropsykiatriset asiakkaat 

• Psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat 

• Aistimonivammaiset asiakkaat 

• Monivammaiset asiakkaat 

• Kohonneen turvallisuusriskin asiakkaat 
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Erityistä tukea tarvitsevan henkilön 

kuntoutuspalvelut 

 

 

Vaativin kuntoutus 

 

Erityispalvelut lähiyhteisössä 

Peruspalvelut 
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laitosmuotoinen kuntoutus 

 

liikkuvat kuntoutuspalvelut  

 



Osaamisen yhdistelmä 

 
• Vaalijala on toimija, jolla on Suomen 

pitkäkestoisin kokemus tuottaa palveluja 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen 

sulautettuna yhteisosaamisena 

– Se on osaamista, jota kaivataan tänä päivänä mm. 

lastensuojelussa 

• Moniammatillinen työote 
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Lähtökohdat 

 
• Tavoitteena Vaalijalan palvelukokonaisuuden 

ylläpitäminen erityisosaamisen säilyttämiseksi ja 

sen  edelleen kehittämiseksi 

• Yksikään itsehallintoalue ei todennäköisesti tule 

kattamaan Vaalijalan palvelualuetta -> edelleen 

useita palvelujen ostajia 

• Vaalijalan taloudellinen asema ja kantokyky 

mahdollistavat itsenäisen toiminnan myös 

jatkossa  
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Tulevaisuuden hallinnollinen asema 

 
• Kuntoutuksen sisällöissä on elementtejä, jotka 

tähän asti on käsitetty kuuluvaksi julkisen 

palvelutoiminnan piiriin 

• Kehitysvammalain muutosesitys toteutuessaan 

voi muuttaa tilanteen (IMO ja sen rajoittaminen) 
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Tulevaisuuden hallinnollinen asema 

 
• Kuntayhtymänä ei voitane jatkaa 

palvelutoiminnan osalta 

• Palvelut ja omaisuus voivat olla eri y-tunnuksen 

alla, konsernirakenne mahdollinen 

• Vaalijalan palvelutoiminta voisi jatkaa kuntien tai 

itsehallintoalueen (alueiden) yhtiönä tai 

tulosyksikkönä – 5 itsehallintoalueen erityisrooli? 

• Säätiöittäminen myös mahdollista, yhteistyön 

kartoittaminen 
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Omaisuus 

 
• Vaalijalan omaisuus voinee jäädä 

kuntayhtymälle tai perustettavalle 

kiinteistöyhtiölle tai seurata palvelutoimintaa 

• Vaalijalan omaisuuden arvo on lähes täysin 

sidoksissa palvelutoiminnan jatkuvuuteen -> 

palvelutoiminta jäätävä tilojen vuokralaiseksi 

• Jäsenkunnille on edullisinta pysyä 

kuntayhtymässä loppuun asti -> 

ulkokuntahinnoittelu 
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Juridinen tarkastelu 

 
• Kaikissa vaihtoehdoissa henkilöstön asema on 

muutosvaiheessa turvattu 

• Arvonlisäverovaikutukset kuntasektorille eri 

vaihtoehdoissa selvitetään 

• Hankintalain muutos huomioidaan vaihtoehtoja 

punnittaessa 
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Miten etenemme 

 
• Valmistelu aloitetaan marraskuussa 2015 

• Hallituksen tulevaisuusseminaari helmikuussa 

2016 

• Jäsenkuntien ja itsehallintoalueiden valmistelun 

kanssa neuvottelumenettely 2016-17 

• Raportointi yhtymäkokousten yhteydessä 

• Sisältöpäätökset vuoden 2017 aikana 

• Uusi Vaalijala 1.1.2019 alkaen 
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Vaalijalan arvot 

• Ymmärtäminen ja vuorovaikutus 

– Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja 

ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin 

kun puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat 

muut kommunikaatiokeinot 

• Vastuullisuus 

• Osaavuus 

• Lisää tietoa: www.vaalijala.fi 
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http://www.vaalijala.fi/

