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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja Nro 
  4/22 
VANHEMPAINNEUVOSTO  
  Sivu 
  1 (9) 

 
KOKOUSAIKA  15.12.2022 klo 10.00 – 11.20 

KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, kokoushuone 3  tai Teams-yhteys. 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 

 
 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Grönfors Maritta X(etä)  Kiuru Harriet  
Hollström Mika X  Jaakonsaari Ia  
Juntunen Jaakko  X Jauhiainen Maija-Liisa  
Jurva Marita X  Malkki Veikko  
Korhonen Kaarina  X Jääskeläinen Merja  
Lappalainen Sirkku X (etä)  Vainikainen Tuija  
Pakarinen Paula  X Koponen Irma  
Reinikainen Anneli   X Tiusanen Riikka  
Virtanen Mervi X  Halonen Marja-Liisa  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Sosiaalityöntekijä Heidi Jaamalainen, pöytäkirjanpitäjä 
 

 

 

 
 

ASIAT 30 - 39 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Mika Hollström Heidi Jaamalainen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika:  Tarkastusaika: 
 
 
 
Marita Jurva Mervi Virtanen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 
 
 
Allekirjoitus  
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 30 -  32 §  15.12.2022  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Vanh.neuv. 30 § Kokouskutsu on lähetettävä kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous  
  on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on paikalla. 
   
  Kokouskutsu on postitettu 1.12.2022. 
 

 Päätös:  
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valitseminen 
 
Vanh.neuv. 31 § Jäsenet toimivat pöytäkirjan tarkastajina vuorotellen. Tarkastusvuo-

rossa ovat Mervi Virtanen ja Marita Jurva. 
 
  Päätösehdotus:  
 
  Vanhempainneuvoston sihteeriksi valitaan sosiaalityöntekijä Heidi 

Jaamalainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Virtanen ja Marita 
Jurva. 

 
  Päätös:  
 
  Vanhempainneuvoston sihteeriksi valittiin sosiaalityöntekijä Heidi 

Jaamalainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Virtanen ja Marita 
Jurva.  

 
 
 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Vanh.neuv. 32 § Päätösehdotus: 
 
  Vanhempainneuvosto hyväksyy työjärjestyksen. 
 
  Päätös:  
 
  Vanhempainneuvosto hyväksyi työjärjestyksen.  
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 33 §  15.12.2022  3 
 
 
 
 
 
Toiminta- ja talousraportti 1.1. – 31.10.2022 
 
Vanh.neuv. 33 § Vaalijala on selviytynyt tähän asti koronaepidemiasta kohtuullisesti, 

vaikka kuluvan vuoden aikana sairastavuus on merkittävästi kas-
vanut niin asukkaiden kuin henkilökunnan joukossa. Vaalijalan ta-
lous on kestänyt lisääntyneiden poissaolojen aiheuttamat kustan-
nukset ja ennuste on ylijäämäinen tilinpäätös. Vaalijalan talous on 
säilynyt vakaalla pohjalla, koska palvelujen kysyntä on ollut hyvällä 
tasolla.  

 
 Kuntoutuspalvelujen kysyntä on ylittänyt palvelukapasiteetin ja 

valtakunnallinen palvelutoiminta on jatkunut vahvana. Suurin riski 
tällä hetkellä liittyy osaavan henkilökunnan saatavuuteen ja henki-
löstön vaihtuvuuteen. 

 
 Raportti on liitteenä nro 1. 
 
 Päätösehdotus:  
 
 Vanhempainneuvosto merkitsee raportin tiedoksi. 
 
 Päätös:  
 
  Asia merkittiin tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 34 §  15.12.2022  4 
 
 
 
 
 
Sateenkaaren koulun jatko turvattu 
 
Vanh.neuv. 34 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymä perustettiin Sadun nimipäivänä 

18.10.2022. Opetustoiminta siirtyy koululle 1.1.2023 alkaen. Kun-
tayhtymän jäsenkuntia ovat (23.11.2022 Enonkoski, Hankasalmi, 
Joutsa, Kangasniemi, Konnevesi ja Pieksämäki. Kuntayhtymän joh-
taja on rehtori Satu Varpainen. Kuntayhtymän hallinnon perustami-
nen on edennyt hyvin. 

 
  Päätösehdotus:  
 
  Vanhempainneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 35 §  15.12.2022  5 
 
 
 
 
 
Vanhempainneuvoston toiminnan jatkuminen  
 
Vanh.neuv. 35 § Vanhempainneuvoston toiminnasta löytyy ensimmäiset pöytäkirjat 

vuodelta 1962. Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 van-
hempainneuvosto ei kuuluu virallisten luottamuselimien joukkoon. 
Sen toiminta voisi kuitenkin jatkua Vaalijala osaamis- ja tukikes-
kuksen yhteydessä, mikäli hyvinvointialue sen sallii. Se voisi olla 
edelleen Etelä- ja Pohjois-Savoa yhdistävä asia. Vaalijalan kun-
tayhtymän johtaja on tehnyt asiasta aloitteen Etelä-Savon hyvin-
vointialueelle. Asiaan ei ole saatu vielä vastausta.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Vanhempainneuvosto kokoontuu toiminnan jatkamisesta alkuvuo-

den 2023 aikana.  
   
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvoston tämän hetkiset jäsenet ja varajäsenet 

kokoontuvat keskustelemaan toiminnan jatkamisesta alkuvuoden 
2023 aikana, vaikka Vaalijalan kuntayhtymän toiminta päättyy.  
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 36 §  15.12.2022  6 
 
 
 
 
 
Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne 
 
Vanh.neuv. 36 § Hallitus on antanut vammaispalvelulainsäädännön uudistamista 

koskevan esityksen eduskunnalle 22.9.2022 (HE 191/2022 vp). 
Sen käsittely jatkuu eduskunnassa. Tänään annettavalla kehitys-
vammalakia koskevalla esityksellä huolehditaan hyvinvointialueiden 
toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 tarvittavista välttämättömistä la-
kimuutoksista vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa 
vielä kesken. 

 
 Hallitus esittää hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä tarvit-

tavia muutoksia kehitysvammalakiin. Hallituksen esityksessä on 
kolme asiakokonaisuutta.  

 Kehitysvammalakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa erityis-
huollon tuottamisen kehitysvammapsykiatrian osastoilla sekä vält-
tämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen siinä yhteydessä. 
Asiakkaiden asema ei muuttuisi nykyisestä.  

 Toiseksi hallituksen esitys turvaisi vammaisten lasten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja 
tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Toiminnan 
sisältö ja asiakkaiden oikeudet säilyisivät ennallaan. 

 Kolmanneksi säädettäisiin nykyisten erityishuollon johtoryhmien 
tilalla hyvinvointialueilla toimivista moniammatillisista asiantuntija-
ryhmistä. Sääntely vastaisi eduskunnan käsiteltävänä olevaa halli-
tuksen esitystä erityishuollon päätöksenteon ja siinä vaadittavan 
asiantuntemuksen osalta.   

 
 Muutoin erityishuoltoa koskevat säännökset eivät tässä vaiheessa 

muuttuisi. Hallitus antoi esityksensä kehitysvammalain muutoksista 
eduskunnalle torstaina 24.11.2022. Lakimuutosten on tarkoitus tul-
la voimaan 1.1.2023. 

 
  Sosiaalityöntekijä raportoi tilanteesta kokouksessa. 
 
 Päätösehdotus:  
 
 Vanhempainneuvosto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. 
   
  Päätös: 
 
 Vanhempainneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 37 §  15.12.2022   7 
 
 
 
 
 
Vanhempainneuvoston palaute Vaalijalalle  
 
Vanh.neuv. 37 §  Vanhempainneuvoston palaute on Vaalijalalle tärkeää. Puheenjoh-

taja tekee päätöksen mistä asioista vanhempainneuvosto antaa 
palautteen. 

 
  Päätösehdotus:  
 
  Vanhempainneuvosto antaa palautteen Vaalijalan toiminnasta. 
 
  Päätös: 
 
  Vanhempainneuvosto antoi palautteen Vaalijalalle, liite nro 2.  
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 38 §  15.12.2022   8 
 
 
 
 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Vanh.neuv. 38 § Ei muita esille tulevia asioita.  
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_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

Vanh.neuvosto YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous 

 

Vanhempainneuvosto 39 §  15.12.2022   9 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Vanh.neuv. 39 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 
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 Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0
 Puhelin 015 783 111, vaihde www.vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki
 Faksi  015 7831 298 Alv rek.
Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Raportti Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta 1.1. - 31.10.2022 

Taloustilanne 

Vaalijalan kuntayhtymän taloustilanne on alkuvuoden osalta pysynyt vakaana hei-
näkuun loppuun saakka. Elokuun alusta lokakuun loppuun suoritehintojen 30 %:n 
alennus on heikentänyt taloutta suunnitellusti. Loppuvuoden hintojen alennus on 
hallituksen päätöksellä peruttu, joten talouden odotetaan kohentuvan loppuvuoden 
aikana. Toimintatuottoja on kertynyt 66,7 miljoonaa euroa toteutuman ollessa 87,8 
% talousarviosta. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja on kertynyt euro-
määräisesti lähes saman verran.    

Jäsenkunnilta korvauksia on kertynyt 38,7 miljoonaa euroa. Tämä on 1 miljoonaa 
euroa eli 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenkunta myynnin osalta bud-
jettitavoitteeseen tullaan pääsemään.   

Ulkokunnille myynti on tuottanut lokakuun loppuun mennessä 21,1 miljoonaa euroa. 
Edelliseen vuoteen verrattuna tuottoja on kertynyt noin 1 miljoonaa euroa vähem-
män. Aikaisempien vuosien kaltainen myynnin kasvu on hiipunut vähän kerrassaan. 
Tästä voinee todeta, että ulkokuntamyynnin määrä on saavuttanut huippunsa.       

Jos jäsenkunta- ulkokuntamyynti jatkuu loppuvuoden tasaisesti, alku vuoden kaltai-
sena, tullaan talousarviotavoite ylittämään noin 4–5 miljoonaa euroa.  

 Asiakasmaksut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 

Toimintakuluja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 63,5 miljoonaa euroa toteu-
tuman ollessa 86,2 % talousarviosta. Tämä on 4,5 miljoonaa euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.   

Palkkoja on maksettu 42,5 miljoonalla eurolla. Tämä on 91,0 % talousarviosta. Edel-
liseen vuoteen verrattuna kasvua on 3,5 miljoonaa eli 8,9 %. Tämän hetken arvion 
mukaan maksetut palkat tulevat ylittymään talousarviosta noin 4,5 miljoonaa euroa. 
Näin ollen myös henkilöstökulut kokonaisuudessaan tulevat ylittymään talousarvi-
osta.    

Palvelujen ostoihin on käytetty noin 6 miljoonaa euroa eli 75,8 % talousarviosta. 
Tämä on lähes edellisvuoden tasolla, kasvua 6,1 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
ovat toteutuneet 72,2 % eli hieman alle talousarvion.   

Toimintakate lokakuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Tämä on 4,4 miljoonaa vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Poistoja on 1,7 miljoonaa. Tilikauden tulos tässä vai-
heessa + 1,4 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos on 4,5 miljoonaa 
pienempi.   

Nettoinvestoinnit lokakuun lopussa 8,1 miljoonaa euroa.  

Raportin liitteenä on toteutumavertailu 1.1. - 31.10.2022. 

Vanhempainneuvosto 15.12.2022 § 35, Liite nro 1
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 Faksi  015 7831 298 Alv rek.
Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Hallinto 

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden valmistelu on jatkunut vilkkaana ja 
siihen on osallistuttu aktiivisesti, kun vaikuttamisen paikkoja on tullut. Itä-Suomen yh-
teistyöalueen valmisteluun on osallistuttu osaamis- ja tukikeskustoiminnan osalta. 
Keski-Suomeen on oltu myös yhteydessä.  Valmistelu on tapahtunut lähinnä Vaalija-
lan omin varoin oman työn ohella.   

Valmistelutyön aikana on linjattu Vaalijalan palvelutoiminnan jakautuminen hyvinvoin-
tialueille eli Vaalijalan Pohjois-Savon palvelutoiminnan yksiköt siirtyvät Pohjois-Savon 
hyvinvointialueelle ja muu toiminta siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle.  Keski-Suo-
men palvelutoiminta jatkunee yhteistyössä Etelä-Savon kanssa.  Valmistelu on kos-
kenut myös tukipalvelujen tuottamista hyvinvointialueilla, jossa in house-yhtiöillä tulee 
olemaan merkittävä asema. Henkilöstöä Pohjois-Savon puolelle siirtyy noin 260 työn-
tekijää ja loput, noin 1100 työntekijää siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Valmis-
teluun on osallistunut kymmeniä työntekijöitä ja se on rasittanut henkilöstöä merkittä-
västi.  Henkilöstöä on mietityttänyt myös valmistelussa tehdyt toisistaan poikkeavat 
päätökset, kuten pankkisaldojen vienti hyvinvointialueelle tai vuosilomien hakeminen 
vuoden vaihteen jälkeiselle ajalle.  

Myötätuulen koulutuskeskuksen koulutukset on siirrytty tarjoamaan etäyhteyksien 
kautta ja verkko-opetuksena, silloin kun se on mahdollista. Täydennyskoulutustoimin-
taa on lisätty, koska koronaepidemian aika on tuottanut koulutusvajetta.     

Koronaepidemian vaikutukset ovat edelleen merkittäviä, kun tartunnat yleistyivät hen-
kilökunnassa ja asiakkaissa torjuntatoimista huolimatta kuten muuallakin Suomessa 
vuoden aikana. Vaalijala ei ole saanut epidemia johdosta mitään kompensaatioita 
henkilöstö- tai tarvikekustannuksista. Yleinen sairastavuus on myös lisääntynyt, joka 
on heikentänyt henkilöstötilannetta.   

Osaamis- ja tukikeskus 

Nenonpellon yksiköt 

Nenonpellon yksiköiden suoritehintauudistus otettiin käyttöön 1.1.2019 ja kokonai-
suudessaan 1.1.2020. Hintaluokkien sisällöt ovat kohdallaan, tulot kattavat menot 
pääsääntöisesti. Kolme yksikköä oli jäänyt tulostavoitteestaan jälkeen eli Puistola, Sa-
rastus ja Nurmela. Pieksämäen terveyskeskuksen yhteydessä toimivan Puistola-yk-
sikön toiminta päättyi elokuun 2022 loppuun mennessä. Asiakkaat sijoittuvat pääasi-
assa avopalveluihin ja henkilöstö muihin Vaalijalan yksiköihin. Sarastus ja Nurmela 
ovat pyrkivät siihen, että asiakkaat, jotka eivät enää olennaisesti hyödy kuntoutuk-
sesta ja ovat vuosikausia olleet Nenonpellon yksiköissä, muuttaisivat avopalveluihin, 
jotta pystytään vastaamaan nykyiseen lähetekysyntään paremmin. Tässä yksiköt ovat 
onnistuneetkin ja tulostavoitteet saavutetaan.  

Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen suuri kysyntä kohdistuu edelleen lasten ja 
nuorten sekä nuorten aikuisten psykiatriseen ja psykososiaaliseen kuntoutukseen. 
Jonotuksessa on ollut noin 40 henkilöä vuoden alusta lähtien lasten, nuorten ja aikuis-
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ten kuntoutukseen. Vuoden 2019 jälkeen tähän päivään kysyntä on kasvanut oleelli-
sesti Etelä-Suomesta, varsinkin Uudeltamaalta, mutta myös valtakunnallisesti aikuis-
ten vaativaan erityisen tuen kuntoutukseen sekä yksilölliseen kuntoutukseen ja myös 
tahdosta riippumattomaan hoitoon asiakkaiden ollessa yhä haasteellisempia. Sekä 
aikuisten että varsinkin lasten osalta esiintyy monidiagnostiikkaa eli asiakkaalla on 
monta eri diagnoosia. Täten kuntoutus vaatii erityistä osaamista. Osaamistarpeeseen 
on henkilökunnan täydennyskoulutukseen luotu uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuk-
sia. Pandemiatilanteesta johtuen etäkoulutuksia sekä etäneuvotteluja ja kehittämis-
päiviä on opittu pitämään erilaisin menetelmien ja ohjelmien avulla. Pandemiasta joh-
tuen koulutuksia on jouduttu peruuttamaan, mikä on aiheuttanut täydennyskoulutus-
vajetta. Tätä vajetta pyritään nyt kuromaan kiinni.  

   
Uusi kriisiyksikkö Satama aloitti toimintansa 12-paikkaisena elokuussa 2022. Suuren 
kysynnän ja yksilöllisen kuntoutuksen tarpeen vuoksi yksikkö on ollut ylipaikkatilan-
teessa alusta lähtien. Yksikössä on yksi alle 18-vuotiaan kriisipaikka uutena toimin-
tana.    

   
Yksilöllisen kuntoutuksen tarve on suuri. Nenonpellon vanhasta Satamasta vapau-
tuva talo on suunniteltu peruskorjattavaksi yksilöllisen kuntoutuksen 12-paikkaiseksi 
yksiköksi, Privaatiksi. Peruskorjaus on alkanut syyskuussa 2022 ja valmista on vuo-
den 2023 lopulla.    

   
Uuden Kompassin tiloihin on tullut keväällä 2021 perheiden yksikkö Pesue, jossa lä-
heiset ja perheet voivat tavata kuntoutuksessa olevia lapsia ja nuoria sekä asiantun-
tijoita ja tiloissa pidetään neuvotteluja. Perheiden yksikkö on kaikkien Nenonpellon 
oppilaskotien käytössä. Pesueen tiloihin muuttivat konsultoivan ja kuntouttavan per-
hekuntoutuksen ohjaaja ja koordinaattori. Vaalijalan perhekuntoutus aloitti toimin-
tansa Pesueen tiloissa maaliskuussa 2021. Perhekuntoutustoiminta tiloissa on jatku-
nut ja tämän osalta osallistumme OT-osahankkeeseen, jonka tehtävänä on kehittää 
edelleen Pesue-perhekuntoutuksentoimintamallia ja levittää PACE-kiintymyssuhde-
perustaista viitekehysmallia koko YTA-alueelle varsinkin perustettaviin vaativat tuen 
lastensuojelulaitoksiin.    
   
Oppilaskodit ja Sateenkaaren erityiskoulu tekevät edelleen tiivistä yhteistyötä lasten 
ja nuorten kuntoutuksessa keskenään ja perheiden kanssa.    

   
Yhteistyössä THL:n kanssa olemme olleet kehittämässä RAI-arviointia sekä lasten 
että nuorten ja myös aikuisten kuntoutuksen tueksi. Nyt RAI-arviointi on tärkeä osa 
kuntoutusta, sen suunnittelua ja arviointia. RAI-arviointi tehdään kaikille kuntoutuk-
sessa oleville asiakkaille. Arvioinnin analyyseistä saadaan tietoa yksittäisen asiak-
kaan kuntoutuksen etenemisestä, yksikkökohtaisista asiakasprofiileista ja yksiköiden 
profiileista. Vaalijalan kuntoutuksen ja asiakasprofiileiden erityisyydestä verrattuna 
muihin palveluyksiköihin ja toimijoihin eri puolelta maata saadaan myös vertailutietoa. 
RAI-arviointi saatiin integroitua LifeCare-ohjelmaan tammikuussa 2021, joten se on 
paremmin käytettävissä kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa. Myös RAI-arvi-
ointi otetaan laajalti käyttöön Etelä-Savon hyvinvointialueella. RAI-arvioinnin analyy-
simoduuli on hankittu kevään aikana käyttöön ja tämän myötä tiedolla johtamisen 
mahdollisuudet lisääntyvät.   
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  Koronavirusepidemia vaikutti kuntoutustoimintaan. Ohjaustoimintaa on jouduttu su-
pistamaan ja ryhmäkoot pidettiin pieninä. Lisäksi ohjaustoiminnan henkilöstöä joudut-
tiin käyttämään pandemiatilanteen hoitamiseksi sekä avopalveluissa että Nenonpel-
lossa. Toiminta kuitenkin palautui toukokuulla 2022 ja ohjaustoiminnan kehittäminen 
jatkuu. Koulua on myös järjestetty eritavoin eriytettynä. Henkilöstön runsas sairastu-
minen ja työtaistelutilanteet kuten ylityökiellot ovat vaikuttaneet kuntoutustoimintaan. 
 Nyt tilanne on rauhoittunut.   
   
Hyvinvointialueen valmisteluun olemme osallistuneet vahvasti monella eri osa-alu-
eella osaamis- ja tukikeskukselta. Vaalijalan tuki- ja osaamiskeskus koetaan tärkeäksi 
osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta valtakunnallisena toimijana vaativan tuen 
osalta kaikenikäisten kuntoutuksessa, tutkimuksessa ja valmennuksessa.   
   

Perusopetus    
   
Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli 66 laskentapäivänä 
20.9.2022. Vakituisten oppilaiden käyttöpäiviä oli lokakuun lopussa 8419 (v. 2021, 
9354), vastaavasti lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien oppilaiden käyttöpäivä-
määrä oli 1913 (v. 2021, 2193). Vuosi 2022 näyttää käytön perusteella edustavan 
koulun keskimääräistä paikkamäärää. Sateenkaaren koulun vakituisten oppilaiden 
oppilaspaikat ovat olleet täynnä koko vuoden. Uusia oppilaita on ollut jonossa koko 
lukuvuoden, mutta vapaiden oppilaspaikkojen määrä on ollut kysyntää pienempi. Ky-
syntä on syksyllä 2022 ollut suurta etenkin niiden oppilaiden kohdalla, jotka kävisivät 
koulua päivittäin kotoa käsin. Tällä hetkellä kotoa käsin koulupaikkaa jonottaa 10 op-
pilasta, uusia koulupaikkapyyntöjä tulee lähes viikoittain.    
   
Perusopetuksen konsultaatiopalvelut kiinnostavat kuntia. Tämä on tullut esille, kun 
koulu on ollut mukana Vaativan erityisen tuen- konsultaatiopilotissa. Pilottiin liittyen 
konsultaatioita on tehty vuoden 2022 aikana kymmenen, uusia pyyntöjä tulee sään-
nöllisesti. KYS-alue on tehnyt pilotin aikana valtakunnallisesti suurimman määrän 
vaativan erityisen tuen konsultaatioita. Koulun omia konsultaatioita on sovittu syyslu-
kukaudelle 2022, kevätlukukaudella niitä ei ole tehty. Kuntien kanssa on käyty myös 
keskustelua, että he voivat käyttää Sateenkaaren koulun konsultaatiopalveluita omien 
koulujen tukipalveluiden viimeisenä tukimuotona. Tämä ajatus on nostattanut kun-
nissa paljon positiivista keskustelua. Kuntien lähikoulut tarvitsevat tukea vaativan eri-
tyisen tuen oppilaiden kanssa. Etenkin pienillä kunnilla ei ole samanlaisia tukiverkos-
toja ympärillään kuin isommilla kunnilla. Koska koulupaikkaa ei voida aina tarjota ky-
synnän hetkellä, nähdään konsultoivien opetuspalveluiden toiminnan aktivoiminen 
tärkeänä osana lähikuntien koulujen tukemista.     
   
Sateenkaaren koulun kaikki perusopetuksen keväällä 2022 päättäneet oppilaat ovat 
saaneet jatko-opintopaikan. Opiskelupaikkojen tilanne on Pieksämäen seudulla hyvä. 
Sateenkaaren koulu on tiivistänyt yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa, mikä 
on edesauttanut siinä, että yhdessä pohtimalla oppilaille on löydetty heitä parhaiten 
tukeva jatko-opintopaikka.  Myös oppilaitosten koulukuraattoreiden kanssa on tiivis-
tetty yhteistyötä ja sovittu käytänteistä, jotta oppilaiden mahdolliset tuen tarpeet olisi-
vat jo nivelvaiheessa kuraattorin tiedossa oikeiden tukimuotojen mahdollista-
miseksi.     
   
Sateenkaaren erityiskoulu on jatkanut kehittämistyötä KYS-alueen vaativan erityisen 
tuen työryhmässä (Vaatu-ryhmä) yhteistyössä sairaalaopetuksen, valtion koulukodin 
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ja Valterin kanssa. Työryhmä jatkaa toimintaa vuoden 2022 loppuun saakka. Syksyllä 
2021 aloitti toimintansa KYS-alueen Vaativan konsultaation operatiivisen toiminnan 
työryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Sateenkaaren koulun rehtori. Työryhmä kehit-
tää 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 kon-
sultaatiotyö ennaltaehkäisevänä toimintatapana  Tämän hetken tiedon mukaan rahoi-
tusta tullaan saamaan lisää ja vaativaa konsultaatiota voidaan jatkaa rahoituksen tur-
vin kesään 2023 saakka. Kysyntää palvelulle on ollut keväällä ja syksyllä 2022 hyvin. 
Operatiiviseen toimintaan liittyen eri alueiden Vaatu-toimijat järjestävät yhteistyössä 
sisäistä koulutusta operatiivisille toimijoille. Syksylle 2022 koulutusta on tulossa kah-
tena erillisenä koulutuspäivänä.  
   
Sateenkaaren koulu on suurin Elmeri-koulu Suomessa. Kaiken kaikkiaan Elmeri-kou-
luja on Suomessa kymmenen. Elmeri-koulut saivat Opetushallitukselta yhteistä kehit-
tämisrahaa vuosille 2021 - 2022. Kehittämisrahan turvin on kuluneen vuoden aikana 
suunniteltu yhteisiä nettisivuja sekä järjestetty kahdet ensimmäiset valtakunnalliset 
Elmeri-koulujen päivät Tampereella huhtikuussa ja Turussa syyskuussa 2022. Rahoi-
tuksella järjestetään myös koulutuksia Elmeri-koulujen henkilöstölle.   
  
Sateenkaaren koulu irtaantuu Vaalijalan kuntayhtymästä 31.12.2022. Koulun siirty-
mistä uuden organisaation alaisuuteen on valmisteltu tiiviisti viimeisen vuoden ajan. 
Sateenkaaren koulun työntekijät siirtyvät Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liik-
keenluovutuksen periaatteella 1.1.2023. Henkilöstöä on tiedotettu säännöllisesti muu-
tokseen liittyvistä asioista.   
   

 Asiantuntijapalvelut   
   
Asiantuntijapalvelut ovat tarjonneet vuoden 2022 aikana palveluita osaamis- ja tuki-
keskuksessa, alueellisella poliklinikoilla ja asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä 
sekä muille yhteistyötahoille. Palvelumuotona on ollut mm. erilaiset arvioinnit ja tutki-
mukset, kuntoutuksen suunnittelu, terapiat, tukikeskustelut, konsultaatiot ja koulutuk-
set sekä työnohjaus.    
   
Liikkuvien kuntoutuspalvelujen käyttö on vilkastunut entisestään syksyn 2022 aikana. 
Liikkuvia kuntoutuspalveluita tekee erityisesti autismikuntoutusohjaajat sekä toiminta- 
ja puheterapeutti. Alkukesästä 2022 alkaen yhden autismikuntoutusohjaajan työpa-
nos on suunnattu osaamis- ja tukikeskuksen yksiköiden käyttöön. Tällä muutoksella 
voidaan tukea osaamis- ja tukikeskuksen yksiköitä neurokirjon asiakkaiden kuntou-
tukseen liittyvissä erityiskysymyksissä.   
  
Etäyhteyksien kautta toteutettavat palvelut ovat vakiintuneet osaksi perustoimintaa. 
Erilaiset asiakastyöhön liittyvät kokoukset ja neuvottelut, konsultaatiot, moniammatil-
liset tiimit ja koulutustilaisuuden toteutuvat usein etäyhteyksien välityksellä. Etäyh-
teyksien välityksellä tapahtuvia palveluita kehitetään jatkuvasti.    
   
Vaalijalan asiantuntijoita on vuoden 2022 aikana pyydetty eri toimijoiden tilaisuuksiin 
ja palveluihin kouluttamaan, konsultoimaan ja työnohjaamaan. Asiantuntijapalvelujen 
henkilöstöä on vuoden 2022 aikana osallistunut aktiivisesti hyvinvointialueen valmis-
teluun.   
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Asiantuntijapalvelujen henkilöstötilanne on pääasiallisesti hyvä. Rekrytoinnin haas-
teet kohdistuvat samoihin aloihin, kun valtakunnallisesti. Lääkäreiden, puheterapeut-
tien, psykologien ja toimintaterapeuttien saatavuus on huono. Toimintoja järjestele-
mällä ja vuokratyövoiman avulla on pystytty vastamaan palvelujen kysyntään myös 
näiden ammattialojen osalta.  
  
Koronatilanteen vuoksi asiantuntijapalveluista on annettu apua niin osaamis- ja tuki-
keskuksen kuin avopalveluiden yksiköihin, jotta asiakas turvallisuus on pystytty tur-
vaamaan eri yksiköissä.   
   

Asuminen ja tekeminen   
   
Vuoden 2022 aikana on toteutettu soteuudistuksen mukaista hyvinvointialueiden 
suunnittelua. 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 sijaitsevat 
yksiköt Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaispalvelujen organisaatioon. Keski-
Suomen yksiköt siirtyvät alkuvaiheessa Etelä-Savon hyvinvointialueelle, hyvinvointi-
alueiden välillä käydään neuvottelua pidemmän tähtäimen suunnitelmasta Keski-Suo-
men yksiköiden hallinnointiin liittyen.  Etelä-Savo on Vaalijalan palvelujen kotipesä, 
jonne sijoittuu suurin osa Vaalijalan palveluista. Pohjois-Savoon siirtyy 10 palveluko-
tia, 4 toimintakeskusta tai monipalvelukeskusta sekä alueen perhehoidon järjestämis-
vastuu. Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikan toiminta sulautuu hyvinvointialueelle pe-
rustettavaan vammaispalvelujen osaamiskeskukseen. 
   
Etelä- ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat tehneet muutosvaiheessa tiivistä yh-
teistyötä, ohjausryhmä ja projektiryhmä ovat huolehtineet muutosvaiheeseen liitty-
vistä käytännön asioista ja tiedottamisesta. Tavoitteena on ollut, että palvelujen orga-
nisoimisen muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai yksiköiden työntekijöiden työ-
hön. Organisaation nimi muuttuu järjestämisvastuiden muutosten myötä ja hallintoa 
järjestellään uudella tavalla. Hyvinvointialueet hankkivat jatkossakin toisiltaan palve-
luja yhteisen sopimuksen mukaisesti. Vaalijalan Etelä-Savossa sijaitsevissa asumi-
sen ja tekemisen yksiköissä on asiakkaita kahdeksalta muulta hyvinvointialueelta.   
   
Tehostettu palveluasuminen, perhehoito ja tuettu asuminen ovat toteutuneet tarkas-
telujaksolla pääasiassa tavoitteiden mukaisesti. Palveluasumisessa on kahdessa yk-
sikössä ollut vapaita asuntoja pidempään tyhjänä. Tehostetussa palveluasumisessa 
vapautuvat asunnot täyttyvät nopeasti. Lyhytaikaiseen perhehoitoon on asiakkaita jo-
nossa. Palveluiden laajentaminen edellyttäisi motivoituneiden ja sitoutuneiden uusien 
perhehoitajien löytämistä. Tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, kuntout-
tava työtoiminta) jäävät tarkastelujaksolla käyttöpäivätavoitteista. Tämä johtuu ko-
rona-ajan rajoitusten ja poissaolojen jatkumisesta vuoden 2022 aikana. Palvelukotien 
päiväaikainen toimintapalvelu toteutuu tavoiteltua laajempana, koska toimintakeskus-
ten päivätoiminnasta on jääty korona-aikana enemmän palvelukotiin. Joitakin toimin-
takeskusten työntekijöitä on myös siirtynyt palvelukoteihin toteuttamaan kotiin jääville 
asiakkaille turvallista ja mielekästä toimintaa. 
   
Työntekijöiden saatavuus on heikentynyt yleisestä rekrytointitilanteesta johtuen. Myös 
koronan vuoksi työntekijöiden poissaolot ovat olleet läpi vuoden tavanomaista run-
saampia. Palveluyksiköt ovat auttaneet toisiaan henkilöstötilanteen paikkaamisessa. 
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Vaalijalan avopalvelujen oman varahenkilöstön tärkeys ja merkitys on korostunut, kun 
lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut heikompaa. Lähihoitajaksi kouluttaudutaan 
nyt palveluyksiköissä enemmän oppisopimuksella työsuhteisessa työssä. Esimiesten 
työhyvinvoinnista on huolehdittu esim. vertaistapaamisten avulla.    
  
Tehostetun palveluasumisen kysyntää kehitysvammaisille aikuisille on edelleen pal-
jon. Myös erityisen vaativaa tehostettua palveluasumista tarvittaisiin lisätä, jotta Vaa-
lijalan osaamis- ja tukikeskuksesta avopalveluihin kuntoutuville asiakkaille olisi tarjolla 
heidän tarpeidensa mukaisia asuntoja ja palveluja. Hyvinvointialueiden valmistelu-
työstä johtuen uusien palvelukotien perustaminen ei ole kuitenkaan ollut muutosvai-
heessa mahdollista.   
   
Mäntyharjun Mäkirinteen palvelukodin kokonaisuuteen valmistui kevään 2022 aikana 
rivitalo ARA:n investointiavustuksen turvin. Uudisrakennuksessa on viisi esteetöntä 
asuntoa aikuisten kehitysvammaisten palveluasumisen tarpeisiin. Asukkaat muuttivat 
uusiin asuntoihin toukokuussa. Pihapiirissä on jo entuudestaan viisi palveluasuntoa 
käsittävä vanhempi rivitalorakennus.  Mäntyharjulle ollaan suunnittelemassa Savoset 
toimintakeskukselle korvaavia tiloja kehitysvammaisten päivätoimintapalvelujen to-
teuttamiseen. Suunnitelma toteutetaan vuonna 2023 aikana Etelä-Savon hyvinvointi-
alueen investointina. Etelä-Savon hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan on esi-
tetty myös uutta palvelukotirakennusta Pieksämäelle. Pohjois-Savon hyvinvointialu-
een investointisuunnitelmaan on esitetty Hongiston palvelukodin korvaavien tilojen ra-
kentamista Varkauteen.   
   
Vuoden 2022 aikana on tuotettu Etelä-Savon ELY-keskukselle ja työhallinnolle työ-
hönvalmennus- sekä työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja. Vaalijalan työelämäpal-
veluja on koordinoitu Varkaudesta käsin. Hyvinvointialueilta käsin ELY-keskukselle 
myytävien palvelujen tuottaminen ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista. Hyvin-
vointialueet eivät osallistu kilpailutettuun palvelutoimintaan vaan keskittyvät järjestä-
mään ja tuottamaan sotepalveluja.    
   
Vaalijalan avopalveluihin on levitetty suunnitelmallisesti YKS-menetelmäosaamista, 
jonka avulla varmistetaan asiakkaiden itse-määräämisoikeuden toteutumista. Kai-
kissa asumisyksiköissä on otettu käyttöön RAI-toimintakykymittari asiakastyössä. Yk-
siköissä on myös jatkettu työntekijöiden kirjaamisosaamisen kehittämistä sekä digi-
taalisten välineiden pilotoimista asiakkaiden ja työntekijöiden arjen avuksi.   
   

Kehittämishankkeet   
   

Homma haltuun -hanke   
   
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Vaalijalan kaksivuotinen Homma haltuun-
hanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke on osa hallituksen 
Työkykyohjelmaa. Hankkeessa on etsitty ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpide-
kokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä osatyökykyisten henkilöiden 
työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa on pilotoitu 
laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, osuuskuntatoi-
minnan mahdollisuuksia, alihankintamallia ja avotyötoiminnan uudelleen organisointia 
sekä palkkatyömallia Vaalijalassa. Hankkeessa on toiminut projektikoordinaattori ja 
kolme projektityöntekijää (Mikkeli, Varkaus ja Pieksämäki).    
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Vaalijalan 
kuntayhtymä 

VAVE-hanke   
   
Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)-hanke toteutettiin 
Etelä-Savon Ely:n ESR-rahoituksella kesäkuun 2022 loppuun saakka. Hankkeessa 
kehitettiin työuria vammaisalan työtehtäviin, työvaltaisen opiskelun malli sekä erilaisia 
menetelmiä ja koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla lisätään osaamista vammaisa-
lalla ja vammaisalan vetovoimaisuutta. Hankkeessa kehitettiin digivastaava –koulu-
tuskokonaisuus ja toteutettiin lukuisia teknologiapilotointeja.  Diakonia-ammattikor-
keakoulun hallinnoimassa Vaalijalan osahankkeessa työskenteli tekninen asiantuntija 
ja sairaanhoitajamentori. Vammaisalan työtä esiteltiin rekrytapahtumissa ja erilaisissa 
somekampanjoissa. Hankkeen tuloksia on juurrutettu pysyviksi käytännöiksi hyvin-
vointialueen toimintaan. 
   
     

Psykososiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen 
tuen asiakkaille ja heidän perheilleen -hanke   

  
Hanke on osa Tulevaisuuden sotekeskus2-hankekokonaisuutta ja sen rahoittajana 
toimii stm. Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana. Hankkeessa pilotoidaan 
ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheil-
leen. Oikea-aikaisella psykososiaalisella kuntoutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan 
ja perheen toimijuutta, toimintakykyä, kuntoutumista arjen ympäristöissä sekä tarjota 
mahdollisuus vertaistukeen. Ennaltaehkäisevällä psykososiaalisella tuella voidaan 
ehkäistä raskaiden palvelujen tarvetta. Tavoitteena on pilotoida toimintatapaa kah-
dessa ryhmässä; neurokirjon lapset ja heidän perheensä sekä itsenäistyvät nuoret ja 
heidän perheensä. Hanke toteutetaan Essoten ja Vaalijalan toimesta tiiviissä yhteis-
työssä alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vaalijalasta hankkeessa 
mukana autismikuntoutusohjaaja, AVEKKI-kouluttaja ja kommunikaatio-ohjaaja/ 
tulkki.   
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Sivu    1
21.11.2022

Toteutumavertailu
EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.10.2022

                                           Budj    Toteutuma      Poikkeama    Käyttö-     Toteutuma
                                           2022    2022 01-10     summa        %           2021

Vaalijalan kuntayhtymä
TULOSLASKELMA

  TOIMINTATUOTOT
   Myyntituotot
    Liiketoiminnan myyntituotot       1.685.410  1.534.889,25    150.520,75       91,1  1.768.160,66
    Korvaukset kunnilta ja kuntayht  69.123.910 60.758.521,34  8.365.388,66       87,9 60.768.977,71
    Muut suoritteiden myyntituotot       31.210     62.189,80    -30.979,80      199,3     43.027,40
   Myyntituotot                      70.840.530 62.355.600,39  8.484.929,61       88,0 62.580.165,77
   Maksutuotot
    Sosiaalitoimen maksut             2.698.410  2.291.182,21    407.227,79       84,9  2.257.924,94
   Maksutuotot                        2.698.410  2.291.182,21    407.227,79       84,9  2.257.924,94
   Tuet ja avustukset                   511.680    181.284,44    330.395,56       35,4    309.703,84
   Muut toimintatuotot
    Vuokratuotot                      1.954.980  1.580.414,54    374.565,46       80,8  1.493.329,93
    Muut toimintatuotot                   3.560    334.716,33   -331.156,33     9402,1     20.988,81
   Muut toimintatuotot                1.958.540  1.915.130,87     43.409,13       97,8  1.514.318,74

  TOIMINTATUOTOT                     76.009.160 66.743.197,91  9.265.962,09       87,8 66.662.113,29

  TOIMINTAKULUT
   Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot
     Maksetut palkat ja palkkiot    -46.769.510-42.554.742,02 -4.214.767,98       91,0-39.076.467,37
     Jaksotetut palkat ja palkkiot     -557.490                 -557.490,00                  -936,00
     Henkilöstökorvaukset, henk.kor     802.110    894.374,50    -92.264,50      111,5    794.279,00
    Palkat ja palkkiot              -46.524.890-41.660.367,52 -4.864.522,48       89,5-38.283.124,37
    Henkilösivukulut
     Hlöstösivukulut                -11.572.750-10.083.437,16 -1.489.312,84       87,1 -9.730.178,73
    Henkilösivukulut                -11.572.750-10.083.437,16 -1.489.312,84       87,1 -9.730.178,73
   Henkilöstökulut                  -58.097.640-51.743.804,68 -6.353.835,32       89,1-48.013.303,10
   Palvelujen ostot
    Asiakaspalvelujen ostot            -336.010   -264.253,43    -71.756,57       78,6   -249.258,12
    Muiden palvelujen ostot          -7.556.720 -5.719.961,46 -1.836.758,54       75,7 -5.391.455,14
   Palvelujen ostot                  -7.892.730 -5.984.214,89 -1.908.515,11       75,8 -5.640.713,26
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana          -5.378.620 -3.883.295,09 -1.495.324,91       72,2 -3.645.199,49
    Varastojen lisäys/vähennys                           0,08         -0,08     -100,0         -0,23
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat     -5.378.620 -3.883.295,01 -1.495.324,99       72,2 -3.645.199,72
   Avustukset
    Avustukset                         -269.800   -177.803,60    -91.996,40       65,9   -176.617,91
    Avustukset yhteisöille                 -200    -20.690,66     20.490,66    10345,3
   Avustukset                          -270.000   -198.494,26    -71.505,74       73,5   -176.617,91
   Muut toimintakulut
    Vuokrat                          -1.774.810 -1.391.340,74   -383.469,26       78,4 -1.489.399,85
    Muut toimintakulut                 -303.910   -314.198,44     10.288,44      103,4    -49.820,00
   Muut toimintakulut                -2.078.720 -1.705.539,18   -373.180,82       82,0 -1.539.219,85

  TOIMINTAKULUT                     -73.717.710-63.515.348,02-10.202.361,98       86,2-59.015.053,84

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  2.291.450  3.227.849,89   -936.399,89      140,9  7.647.059,45

  Rahoitustuotot ja -kulut
   Muut rahoitustuotot                   16.700     20.248,92     -3.548,92      121,3     13.266,60
   Korkokulut                          -158.600    -68.087,62    -90.512,38       42,9    -97.452,09
   Muut rahoituskulut                    -4.600   -142.728,56    138.128,56     3102,8       -792,15
  Rahoitustuotot ja -kulut             -146.500   -190.567,26     44.067,26      130,1    -84.977,64
  VUOSIKATE                           2.144.950  3.037.282,63   -892.332,63      141,6  7.562.081,81
  Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot     -1.889.550 -1.666.249,68   -223.300,32       88,2 -1.636.206,24
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Sivu    2
21.11.2022

Toteutumavertailu
EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.10.2022

                                           Budj    Toteutuma      Poikkeama    Käyttö-     Toteutuma
                                           2022    2022 01-10     summa        %           2021

  Poistot ja arvonalentumiset        -1.889.550 -1.666.249,68   -223.300,32       88,2 -1.636.206,24
  TILIKAUDEN TULOS                      255.400  1.371.032,95 -1.115.632,95      536,8  5.925.875,57
  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              255.400  1.371.032,95 -1.115.632,95      536,8  5.925.875,57
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Vanhempainneuvoston palaute Vaalijalalle 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n Etelä-Savon aluetoimikunta on 
valinnut Vaalijalan kuntayhtymän vuoden alueelliseksi esimerkilliseksi työnantajaksi. 
Vanhempainneuvosto onnittelee. 

Vaalijalalla oli hanke, jolla kerrottiin kehitysvammatyöstä ja -koulutuksesta 
realistisesti. Vave-hanke on päättynyt ja vanhempainneuvosto odottelee tuloksia. 
Avoimia työpaikkoja näkyi kuntarekryn sivulla neljä kappaletta. Toivotaan haun 
tuottavan tulosta. 

Sateenkaaren koulu on irrotettu Vaalijalasta omaksi kuntayhtymäkseen. 
Pitkäjänteinen työ kuitenkin jatkuu ja tavoite kehitysvammaisten toisen asteen 
koulutuksen saavuttamiseksi mahdollisimman monille on meidän mielestämme 
tärkeä. 

Työtoiminnan kehittämistä osatyökykyisenä työskentelemistä yrityksissä tulee 
jatkaa. Edelleen odotamme näkevämme vammaisen työssä niin, että hänelle siitä 
maksetaan oikeaa palkkaa. Yrittäjille pitäsi lisätä tietoisuutta mahdolliseen 
palkkatukeen. Sosiaalityöntekijöille kaivataan selkeä toimintaohjepolku, että 
asiakasta osataan ohjata sopivaan työhön. 

Vanhempainneuvosto saattaa olla tiensä päässä. Itse haluaisimme jatkaa yhteistyötä 
ja olla kommentoivana ja tietoa edespäin jakavana linkkinä. Vaalijala on osannut 
muuttua ja kehittyä tarpeiden suuntaisesti. Asumispalvelut ovat siirtyneet 
laitoksesta pääosin asumisyksiköihin asiakkaiden omille paikkakunnille. Näin on 
helpotettu omaisten ja vammaisten yhteisen ajan lisäämistä.  

Vaikeammin vammaisetkin kaipaavat mielekästä päivätoimintaa. 

Vaalijalan osaamista tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen. Kehitysvammaisuus on osa 
ympäröivää maailmaa ja kehitysvammaisen osallistuminen yhteiskunnan jäsenenä 
tarvitsee tukea. 

Vaalijalassa 15.12.2022 
Vanhempainneuvosto 

Vanhempainneuvosto 15.12.2022 § 37, Liite nro 2
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