
Vaalijala lyhyesti

Kolmen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille



Vaalijala numeroina
• Kuntoutuspaikkoja Nenonpellossa 130 ja muualla 

Pieksämäellä 35 paikkaa, ovat kuntoutusyksikköjä ja 

oppilaskoteja

• Sateenkaaren erityiskoulu Pieksämäellä 

• keskimäärin 75 oppilasta perusopetuksessa   

• Asumispalvelut 21 kohdetta, 317 asuntoa + perhehoito

• Etelä-Savossa 11 kohdetta

• Pohjois-Savossa 9 kohdetta

• Keski-Suomessa 1 kohde

• Tekeminen yli 20 yksikössä, (osallisuus, päivätoiminta) 

kapasiteetti 400 paikkaa - Yksiköitä kolmessa maakunnassa

• Työntekijöitä noin 1300
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Vaalijalan palvelujen myynnin jakauma

• Pohjois-Savo 41,4 % (42 %) 21,8 M€

• Etelä-Savo 36,9 % (38 %) 19,5 M€

• Keski-Suomi 11,0 % (10 %)   6,0 M€

• Pohjois-Karjala 2,0 %   (3 %)   1,0 M€

• Muut maakunnat (8 kpl) 8,7 %   (7 %)   4,6 M€

Suluissa osuudet 2017, eurot 2018, palvelujen 

kokonaismyynti 53 M€. 

Pohjanmaat, Satakunta ja Lappi eivät käytä tällä hetkellä 

Vaalijalan palveluja.
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Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut

• Kuntoutuksen asiantuntijapalvelujen kaksi 

päätehtävää

– Liikkuvien  ja polikliinisten kuntoutuspalvelujen 

tuottaminen avopalvelujen asiakkaille

– Asiantuntemuksen tuottaminen Vaalijalan omille 

palveluille

• Lääketieteen, psykologian, sosiaalityön sekä 

laaja-alainen terapeuttinen ja kuntouksen 

asiantuntemus

• Vahvuus noin 60 työntekijää
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Kuntoutuksen asiakkaista

• Yhä useammalla uudella asiakkaalla ei ole 

kehitysvammadiagnoosia (tai se ei ole 

päädiagnoosi)

– Tällä hetkellä keskeinen asiakasryhmä ovat 10 – 30-

vuotiaat lapset ja nuoret

• Laaja-alaisia oppimishäiriöitä

• Kuntoutukseen tulevat lapset psyykkisesti sairaita ja 

traumatisoituneita

• Lähetteet erikoissairaanhoidosta, 

lastensuojelusta ja vammaispalveluista
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Vaalijalan asiakasryhmiä

Yhteinen nimittäjä laaja-alaiset oppimishäiriöt tai 
puutteelliset kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot 

• Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

• Autismin kirjon nuoret

• Kehitysvammapsykiatriset ja neuropsykiatriset asiakkaat 

• Psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat

• Kohonneen turvallisuusriskin asiakkaat

• Aistimonivammaiset asiakkaat

• Asiakkaat, joilla on etenevä sairaus

• Avopalveluissa kehitysvammaisia henkilöitä

Tekemisen palveluissa vaikeassa työmarkkinatilanteessa 
olevia henkilöitä
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Mitä Vaalijalan erityisosaaminen on

• Vaalijala on syventänyt vuosia osaamistaan vastata 
edellä kuvattujen asiakkaiden ja heidän perheidensä 
palvelutarpeisiin
– Oppiva organisaatio – Organisaation muisti

• Rinnakkain toimiva arjen moniammatillisuus on 
osaamisen perusta, sen osia ovat:
– Lääketiede ja hoitotiede

– Laaja-alainen kommunikaatio

– Sosiaalityö ja ohjaus 

– Psykologia 

– Pedagogiikka
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Vaatimukset avopalveluille kasvaneet

• Asuminen, Tekeminen, Perhehoito

• Vaativan tason kuntouttava asuminen 

– Tehtävänä tarjota tarvittaessa mm. laitoskuntoutus-

jakson jälkeen asiakkaalle asunto ja tukipalvelut, 

jossa kuntoutuminen voi jatkua kohti kevyempiä 

palveluja - myös lapsuudenkodista muuttaville

• Liikkuvat kuntoutuspalvelut avopalvelujen 

tukena – vaativan toiminnan edellytys

• Tekeminen tukee asiakkaan osallisuutta

ympäröivään yhteiskuntaan monipuolisesti
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Järvi-Suomen YTA-alue 

• Muodostetaan nykyisen KYS ervan maakunnista

– Keski-Suomi

– Pohjois-Savo

– Pohjois-Karjala

– Etelä-Savo

• Vaalijalan palveluista noin 90 % kohdistuu 

omalle YTA-alueelle

• Valtakunnallisen toiminnan osuus noin 10 %
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Vaalijalan tavoitteet YTA-alueella 

Koska sote-uudistus ei tunne ylimaakunnallista 

liikelaitosta, toistaiseksi vaihtoehdot ovat

– Etelä-Savon maakunnan liikelaitokseen omana 

taseyksikkönä TAI

– Vaalijalan palvelutoiminnan yhtiöittäminen

– Vaalijalan palvelut pysyvät maakunnissa yhtenä 

organisaatiokokonaisuutena (kuntoutus ja 

avopalvelut) uudistuksen jälkeenkin

– Järvi-Suomen yhteistyöalueen sopimuspohjainen 

julkinen valtakunnallinen erityisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottaja 
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STM:n selvityshenkilöiden ehdotukset 1/2

• Vaalijalla on edellytykset ja tahto toimia erityisen 

vaativan psykososiaalisen hoidon ja 

kuntoutuksen tuottajana valtakunnallisesti

– Laitoskuntouksen lisäksi Vaalijalalla on vuosien 

kokemus liikkuvista asiantuntijapalveluista

– Digitalisaation kehittyminen mahdollistaa 

kuntoutuksellisten interventioiden toteuttamisen 

entistä monipuolisemmin

– Vaalijala kehittää OPM:n VIP-verkostossa 

erityisopetusta YTA-alueella ja valtakunnallisesti
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STM:n selvityshenkilöiden ehdotukset 2/2

• Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen 

kehitysvammaisten hoito ja kuntoutus Suomessa

– Kysymys on palveluista, joiden keskittäminen 

valtakunnallisesti on tarpeen

– Vaalijalla on osaaminen ja valmis kapasiteetti toimia 

toisena valtakunnallisena palveluntuottajana sekä 

tutkia ja kehittää em. toimintaa

– Keskitetty valtion rahoitus toiminnalle olisi järkevintä
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Mitä juuri nyt Vaalijalassa?

• Vaativan tason kuntouttava asuminen 

– Jyväskylässä Sääksvuoren palvelukoti (15 asuntoa) käynnistyi 

marraskuussa

– Kuutinharjun uusi palvelukoti (4+7+7 asuntoa) Rautalammille 

valmistuu syksyllä 2019

• Olemassa olevan kevyemmän asumisen asuntokannan 

uudistaminen Savonlinnassa ja Varkaudessa 

• Sateenkaaren koulun (6 opetusryhmälle) rakentaminen 

Pieksämäelle, tilat käyttöön syyslukukaudelle 2019

• Vaativan erityisen tuen lasten- ja perheiden yksikön 

suunnittelu Nenonpeltoon aloitettu (kapasiteetti 9 -> 14)
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Vaalijalan arvot

• Ymmärtäminen ja vuorovaikutus

– Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja 

ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin kun 

puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat muut 

kommunikaatiokeinot

• Vastuullisuus

• Osaavuus

www.vaalijala.fi www.facebook.com/vaalijala

www.instagram.com/vaalijalainsta/
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