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Vuosikertomus 2018 

Hallitus 62 § 

Yht.kok. 9 § 

Vaalijalan kuntayhtymä teki vuodelta 2017 ensimma1sen kerran 
vain digitaalisen vuosikertomuksen, joka sai myönteistä palautetta. 
Vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa sidosryhmille yleiskielellä 
Vaalijalan edellisen vuoden tapahtumista ja valokuvilla kertoa ar
jesta ja juhlahetkistä. 

Vuodesta 2018 on tehty digitaalinen vuosikertomus, linkki 
www.vaalijala.fi 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus merkitsee vuosikertomuksen 2018 tiedoksi ja saattaa sen 
yhtymäkokouksen tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Vuosikertomus 2018 on luettavissa Vaalijalan kotisivuilla 
www.vaalijala.fi 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous merkitsee vuosikertomuksen 2018 tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2019 

Hallitus 64 § Talous ja hallinto 

Vaalijalan talouden nettotulos on toteutunut tammi-huhtikuussa 
budjetoitua paremmin. Huhtikuun lopun tilanteen mukaan toiminta
tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti. Kasvua edellisvuoden vastaa
vaan ajan kohtaan on 2,1 miljoonaa euroa. Suurin osa tuotoista 
koostuu palvelujen myynnistä kunnille. Vuonna 2019 aloitettu Ne
nonpellon yksikköjen suoritehintauudistus näyttäisi kohentavan 
odotetusti tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakuluja on 
kertynyt 1, 1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Edellisvuo
teen verrattuna toimintakulut ovat lisääntyneet hieman vajaat 2 mil
joonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarviota pie
nempinä vajaan prosentin verran eli noin 0,3 miljoonaa euroa. Tä
män hetkisen arvion mukaan henkilöstömenot pysynevät loppu
vuonna talousarvioraamissa. Palvelujen ostot sekä aineet ja tarvik
keet ovat neljän ensimmäisen kuukauden aikana toteutuneet alle 
budjetoidun noin 0,7 miljoonaa euroa. Neljän ensimmäisen kuu
kauden perusteella kuntayhtymän tämän vuoden tuloksesta olisi tu
lossa noin 0,8 miljoonaa ylijäämäinen. 

Laatusertifikaattiin liittyvä ulkoinen ylläpitoauditointi toteutettiin huh
tikuussa. Siinä havaitut poikkeamien korjaukset ovat työn alla ja 
tiedot toimitetaan sertifioijalle kesäkuun aikana. 

Huhtikuussa käynnistettiin Vaalijalan viestintäkampanja 
www.posivimma.fi. Kampanjan tarkoituksena on houkutella suurta 
yleisöä tutustumaan Vaalijalan toimintaan ja lähestyä alasta työ
paikkana kiinnostuneita ihmisiä. Viestintäkampanjasta saatu pa
laute on ollut pääosin myönteistä. Kampanjan toinen aalto toteute
taan syyskuussa. Kampanjan jälkeen yleinen tietoisuus Vaalijalan 
toiminnasta on todennäköisesti parempi ja julkisuuskuva myöntei
nen. 

Osaamis- ja tukikeskus 

Syksyn 2018 aikana osaamis- ja tukikeskuksella valmisteltiin hinta
reformia. Entinen monimutkainen hinnoittelu muutettiin kahdeksi 6-
portaiseksi hinnoitteluksi eli lasten ja nuorten sekä aikuisten palve
luhinnoittelu astui voimaan 1.1.2019. Hintareformi onnistui hyvin ja 
palveluhinnoittelu on selkeämpi ja avoimempi kuin ennen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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Oppilaskodit ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten 
kuntoutuksessa keskenään ja perheiden kanssa. Päiväaikaista 
toiminnallista kuntoutusta on kehitetty edelleen kuntoutuksen olen
naisena osana. 

Yhteistyössä avopalveluiden ja osaamis- ja tukikeskuksen kanssa 
on koottu kaikki Pieksämäen alueen Vaalijalan päiväaikainen toi
minta kurssimuotoiseksi yhteiseksi tiekartaksi, joka löytyy 
osoitteesta https://www.vaalijala.fi/pieksamaki_paivaaikainen_tekeminen 
Tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja 
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen tavalla, jota Suomessa ei 
ole toistaiseksi muualla tehty. 

Yhteistyössä THL:n kanssa olemme olleet kehittämässä RAl
arviointia lasten ja nuorten ja myös aikuisten kuntoutuksen tueksi. 
Nyt RAl-arviointia on tehty niin suurelle joukolle (noin 150) 
asiakkaita, että RAl-arvioinnin analyyseistä saadaan jo tietoa 
sekä yksittäisen asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä että 
yksikkökohtaisista asiakasprofiileista ja yksiköiden profiileista. 
Valtakunnallista vertailutietoa Vaalijalan kuntoutuksen ja 
asiakasprofiileiden eroista muihin palveluyksiköihin ja toimijoihin 
eri puolelta maata on myös tulossa. Arvionti- ja testaushanke 
THL:n kanssa jatkuu syksyyn 2019, jolloin RAl:n käytöstä 
Vaalijalassa päätetään. 

Asiantuntijapalveluissa on ollut henkilöstövaihdoksia alkuvuodesta 
ja rekrytointitarpeita on jatkuvasti. Palvelujen saatavuus yksiköille 
on vaihdellut mm. lääkäriresurssien osalta. Tällä hetkellä tilanne on 
tyydyttävä. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen ja polikliinisten palvelu
jen kysyntä on vaihdellut alueittain. Palvelujen järjestämisvastuus
sa olevien toimijoiden varovaisuus palvelujen osoittamisessa asi
akkaille on lisääntynyt. 

Perusopetus 

Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli huhti
kuun lopussa 67. Vakituisten oppilaiden käyttöpäiviä oli huhtikuun 
lopussa 4 195 (v. 2018, 4010), vastaavasti lyhytaikaisessa 
kuntoutuksessa olevien oppilaiden käyttöpäivämäärä oli 967 
(v. 2018, 850). Oppilaspaikat ovat olleet täynnä koko vuoden. 
Uusia oppilaita olisi tulossa, mutta vapaiden oppilaspaikkojen 
määrä on kysyntää pienempi. Erityisesti kysyntä on lisääntynyt 
niiden oppilaiden kohdalla, jotka kävisivät koulua päivittäin kotoa 
käsin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 


































