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Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2017
Sote- ja maakuntauudistus – pitkä tie
Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelussa elettiin jälleen kerran jännittäviä
vaiheita vuoden 2017 aikana. Maan hallituksen päivitettyjä linjauksia julkistettiin
laajalla rintamalla. Uudistuksen aikataulua pidennettiin siten, että uusien
maakuntien toiminta käynnistyy 1.1.2020. Vaalijalan tavoite uudistuksessa
on, että sen kaksi palvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä
kokonaisuuksina tulevaisuudessa ja sen palvelutoiminta säilyy maakunnissa
yhtenä kokonaisuutena. Sillä tavalla Vaalijala palvelee parhaiten maakuntia
ja erityisosaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan asiakkaiden parhaaksi.
Aktiivisimmin Vaalijala on päässyt osallistumaan Etelä-Savon maakunnan
esivalmisteluun. Pohjois-Savon esivalmisteluun on myös osallistuttu.
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen uudeksi laiksi eteni
vuoden aikana ja sen aikataulu on kytketty sote-uudistukseen. Kehitysvammalain
muutoksella kesäkuussa 2016 on ollut suuri periaatteellinen merkitys. Asiakkaan
itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tarvittaessa vain laissa yksilöidyin keinoin on
parantanut asiakkaiden asemaa, mutta lisännyt asiakaskirjauksiin käytettävää aikaa.
Lakimuutos tarkoitettiin väliaikaiseksi kunnes yleinen itsemääräämisoikeuslaki
saadaan säädettyä. Lakiesitys tullee lausuntokierrokselle loppukeväästä 2018.

Savon erityishuollon kehityksestä
Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 valtioneuvoston
periaatepäätösten mukaisesti edellyttää erityisasuntojen rakentamista
ympäri Suomea. Savossa tavoite saavutetaan vuotta aikaisemmin.
Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on Itä-Suomessa vilkastunut
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ennakoiden sote- ja maakuntauudistusta. Kaupallisia
toimijoita eivät sido Valtion asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn asuntorakentamisen
laadunohjaus, koska kohteet rahoitetaan
pääosin yksityisellä rahalla.
Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma
eteni. Kuopion Sipulin palvelukoti otettiin
käyttöön vuoden aikana. Yhteistyö palvelujen järjestämiseksi kuntien, asiakkaiden ja
omaisten kanssa toimi hyvin. Asumista suunniteltaessa asiakkaan kaikki elämän tarpeet huomioidaan
päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Muuttoprosessi on iso asia ja
se tulee valmistella aikaa käyttäen. Kunta tai sote-kuntayhtymä on palvelujen järjestämisvastuussa ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä tulevissa palveluissa. Palvelujen käyttäjänä asukas on kuitenkin keskiössä. Tämän toteuttaminen palvelutarpeiden arvioinnissa siten, että asiakkaan tahto toteutuu tai ainakin näkyy ratkaisuissa,
edellyttää huolellisuutta. Vaalijalan palvelukotiohjelma jatkuu edelleen ja seuraavat
asuntokohteet valmistuvat: Jyväskylään Sääksvuoren palvelukoti (2018) ja Rautalammille Kuutinharjun uudistettu palvelukoti (2019).
Päiväaikaisen toiminnan (Tekemisen) tuottamista on kehitetty kohti suurempaa
yksilöllisyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt
kohtuullisena. Tärkeätä on pitää mielessä, että vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa.
Tulossa on sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva lakiesitys (TEOS), joka uudistaa
toiminnan sisältöjä merkittävästi. Sisältöjen uudistaminen on jo aloitettu.

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2017

Vaalijalan juhlavuoden 2017
tapahtumien kuvasatoa.
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen
uudistumisprosessi
Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä merkitsee sitä, että
Pieksämäen yksiköissä keskitytään tulevaisuudessa lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativan erityistason kuntoutukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi on
kestänyt 10 vuotta ja työtä on tehty järjestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana keskimäärin 190 (202) asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 207 (217) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 222 (243).
Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 398 (443) asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä
oli 1243 (1271). Suluissa on vuoden 2016 luvut.
Kuntoutuksen ”kotikenttä” on tuleva Itä-Suomen
yhteistyöalue, jonka muodostavat Pohjois-Savo,
Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, sinne myydään palveluista yli 90 %. Kaikkiaan
palveluja myyntiin 12 maakuntaan. Kohonneen turvallisuusriskin kuntoutuspalveluja
tuotetaan valtakunnallisesti. Laajentunut
alueellinen kehityssuunta toteutui viime
vuonna hyvin neljäntenä vuotena peräkkäin, palvelutoiminnan myynti omistajakuntien ulkopuolelle kasvoi 8 % (38 %). Kuntoutuspalvelujen myynnistä lähes 30 % menee
ulkokunnille. Ostajakunnan laajeneminen tukee
omistajakuntien käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä
ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia
omistajakuntien alueelle.
Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Kuntoutuksessa mm. käyttäytymisanalyyttiset menetelmät sekä lapsilla ja nuorilla kiintymyssuhdeteoriaan
perustuva DDP-menetelmä ja vihan hallintaan liittyvä ART-menetelmä ovat päivittäisessä käytössä. Kuntoutuksen kysyntä on toisinaan ylittänyt tarjonnan ja vasteaikojen kanssa on aika-ajoin kamppailtu erityisesti lasten palveluissa. Kuntoutuksen
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toteuttamisen muotoja on monipuolistettu. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen osuus
toiminnasta ei ole kuitenkaan kehittynyt suunnitellulla tavalla, joka näkyy erityisesti lasten ja nuorten laitoskuntoutustarpeena. Emme ole saaneet palveluja ostavia ja
järjestämisvastuussa olevia toimijoita riittävän vakuuttuneeksi asian tärkeydestä.
Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulee tapahtua jatkossa asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Siten voidaan vähentää tai ainakin lyhentää
kuntoutusjaksojen kestoa ja parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Talouden näkökulmasta kysymys on pitkän aikavälin säästöistä.
Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa konsultoiva työote on keskeistä. Olennainen
havainto on se, että asiakkaana on myös perhe. Perhekeskeisen työn osuus tulee
kasvamaan ja varhaisen vaikuttamisen asema vahvistuu. Sote-uudistuksen osa on
lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), jossa näitä asioita tällä hetkellä
Suomessa pohditaan.
Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuottaa perusasteen erityisopetusta, jonka kysyntä
on tasaisessa kasvussa. Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottavat toisen
asteen opetusta yhteistyössä oppilaskotien kanssa.
Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset.
Nenonpellon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui vuoden aikana yhden
rakennuksen peruskorjauksella. Tilojen uudistaminen toteutettiin kassarahoituksella.
Peruskorjaustoiminnan lisäksi tilojen käyttötarkoituksia on muutettu kysynnän
tarpeiden mukaan.

Erityisosaaminen on ihmisissä
Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1 174 työntekijää (v. 2016 1081).
Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä.
Viimeiset valmistuneet asuntokohteet ovat olleet vaativan erityistason kuntouttavaa
asumista, joka vaatii paljon resursseja. Vaativan erityistason kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää myös enemmän henkilöstöresursseja kuin aikaisempi laitosasuminen.
Uuden osaavan henkilöstön tarvetta ylläpitää myös eläköityminen.

Vuosikertomus 2017

Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on ollut Savossa perinteisesti tyydyttävää
muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta. Työvoiman saatavuus on kuitenkin
heikkenemässä monilla paikkakunnilla. Osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa
täydennyskouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan vahvuuksista jo vuosia.
Täydennyskoulutusta tarjotaan myös muiden työnantajien työntekijöille.
Rekrytoinnin pitkän aikavälin haasteet ovat kohdistuneet mm. pysyvän ja osaavan
lääkärikunnan ylläpitämiseen. Tilanne parani alkuvuodesta 2017 väliaikaisesti.
Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee yleisesti ja tästä syystä Vaalijalalla on laaja
yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien
täydennykseksi.

Vaalijalan hallinnollinen kehittäminen
ja talous
Vaalijalassa on sitouduttu laatujärjestelmän sertifiointiin vuoden 2018 aikana.
Prosessi aloitettiin 2013. Laatujärjestelmän viitekehys on IS0 9001:2015 standardi.
Laatujärjestelmä rakennetaan sähköiselle alustalle (VISO) ja se tulee kattamaan
toiminnanohjauksen merkittävässä määrin. Sertifiointivalmius saavutettiin keväällä
2018 ja todennäköisesti laaduntunnus saadaan. Sen ulkopuolelle jää Sateenkaaren
erityiskoulu, jossa käytetään opetushallinnon kehittämismenetelmiä.
Vuoden 2017 tulos on 104 945 euroa (212 300 €), jonka lisäksi investointivarauksia
tehtiin 357 000 euroa (2 500 000 €) eli tulos heikentyi edellisestä vuodesta. Vuodelle
2017 suoritehintoja yleisesti laskettiin 1,5 %, viimeksi yleinen suoritehintojen korotus
tehtiin vuodelle 2014. Vuodelle 2019 on välttämätöntä suoritehintoja korottaa mm.
työehtosopimuskorotusten vuoksi. Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 2,7 %.
Suurin kasvua selittävä tekijä oli asumispalvelujen laajentuminen.
Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja
Eetu Kakkonen on tyytyväinen
Linnan Cafén työntekijä.

Vuosikertomus 2017

7

8

Lokakuun alussa 2017 toimintansa
aloittanut Jolla on erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille
suunnattu kodinomainen kuntouVuosikertomus 2017
tusyksikkö.

Vaalijalan kuntoutuksen uudistumisprosessi jatkuu
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen Nenonpellon yksiköissä on pyritty edelleen
kehittämään kuntoutusta ja hoitoa kysynnän mukaisesti. Erityistä tukea tarvitseville
asiakkaille toteutettiin räätälöityjä kuntoutuspalveluja ja kuntoutusta kriisitilanteisiin.
Lasten ja nuorten pidempiaikaisen kuntoutuksen tarve on ollut kasvussa ja tarpeeseen on pyritty vastaamaan uusilla kuntoutusyksiköillä sekä aloittamalla uuden koulurakennuksen suunnittelu.
Nenonpellon yksiköiden asiakkaat olivat pääasiassa kuntayhtymän alueelta eli
Savosta, mutta palveluja saivat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ympäri eteläisen ja
Keski-Suomen aina Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen saakka.

Yksikköjen peruskorjaus
etenee suunnitellusti
Vaalijalan Nenonpellon yksiköiden saneerausohjelma eteni siten, että vuoden
vaihteessa 2017 valmistui psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö, 9-paikkainen
Koralli. Korallin asiakkaat ovat määräaikaisessa kuntoutuksessa olevia erityistä
psykososiaalista tukea tarvitsevia henkilöitä.
Aloitimme suunnittelun uuden Sateenkaaren koulun koulurakennuksen osalta.
Koulurakennukseen tulee viisi oppilasluokkaa, toiminnallisia tiloja ja musiikkiluokka.

Vuosikertomus 2017
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Koulun rakentaminen alkaa keväällä 2018 ja koulurakennus on valmis syksyllä 2019.
Lisäksi Sateenkaaren koulun tilatarpeeseen pyritään vastaamaan vuokraamalla mahdollisesti tiloja Pieksämäen keskustasta.

osaamis- ja tukikeskuksen että avopalveluiden yhteinen toimitila, Linnan Cafe, joka
tarjoaa kahvilatoimintaa sekä kurssimuotoista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea
tarvitseville henkilöille.

Myös uuden lasten ja perheiden yksikön suunnittelu alkoi. Uusilla tiloilla on tarkoitus korvata nykyisen oppilaskoti Kompassin tilat. Uuteen yksikköön tulee myös
perheiden tilat lasten, nuorten ja perheiden tapaamisia varten ja myös terapeuttien ja
kuntoutusohjaajien tiloja kaikkien lasten ja nuorten yksiköiden käyttöön. Tilojen peruskorjaus alkanee vuoden vaihteessa 2019 ja valmiita tilat olisivat alkukeväästä 2020.

Yhteistoiminta edelleen kehittyy toimijoiden välillä ja pyritään tarjoamaan asiakkaiden osallistavaa ja valinnan vapautta tukevaa päiväaikaista toimintaa. Näitä asioita
tukemaan lanseerattiin www.vaalijala –sivustoille päiväaikaisen toiminnan ”tiekartta”, jossa esitellään mahdollisuuksia Pieksämäen päiväaikaiseen toimintaan asiakkaiden valinnan vapautta kunnioittaen. Green care –toiminta kehittyi edelleen ja Nenonpelto sai kolme alpakkaa eläintalliin asiakkaitten iloksi.

Päiväaikaista toimintaa on edelleen kehitetty. Pieksämäen keskustassa aloitti

Koulun pohjapiirros
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Sateenkaaren erityiskoulun
uudisrakennus sulautuu hyvin
Nenonpellon 1950-luvun
vanhempaan rakennuskantaan.

Vuosikertomus 2017

Alpakat Neo, Nobel ja Sonetti
saapuivat Nenonpeltoon
keväällä. Vuosikertomus 2017
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Vaalijalan avopalvelujen
laajentaminen ja kehittäminen jatkuu
Vaalijalan avopalvelut
Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon kunnille kehitysvammaisten avopalveluja,
asumista, perhehoitoa sekä tekemisen palveluita (työ- ja päivätoimintaa,
kuntouttava työtoiminta, tuettu työ, ammatillinen kuntoutus). Avopalvelujen
toimintayksiköitä on 14 paikkakunnalla: asumisyksiköitä 20, toimintakeskuksia 6 ja
Savoset monipalvelukeskuksia 4 yksikköä. Perhehoitokoteja on 20.
Vaalijalalla on erilaisissa asumispalveluissa n. 330 asiakasta. Yövalvotun
tehostetun palveluasumisen lisäksi tarjotaan palveluasumista ilman yövalvontaa ja
tuettua asumista. Tuetun asumisen palvelussa ohjaaja jalkautuu asiakkaiden omiin
koteihin auttamaan arjen asioissa.

Uusia palvelukoteja rakennetaan
Vuodesta 2007 lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksella on valmistunut 199 uutta asuntoa vammaisille ihmisille. Rakentamisohjelmaan
kuuluu 15 uuden palvelukodin rakentaminen vuosien 2007- 2019 aikana. Palvelukotien rakentaminen liittyy valtioneuvoston KEHAS-ohjelman tavoitteeseen lopettaa
laitosasuminen ja tarjota laitoksessa asuville vammaisille ihmisille koti normaalissa asuinyhteisössä. Vuoden 2017 aikana Sipulin palvelukoti valmistui Kuopioon
heinäkuussa ja Siekkilän palvelukoti Mikkeliin marraskuussa. Sääksvuoren palvelukodin rakentaminen käynnistyi Jyväskylässä syksyllä 2017. Rautalammille saatiin
myönteinen avustuspäätös ARA:lta uuden palvelukodin rakentamiseen Kuutinharjun
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vanhojen palvelukotirakennusten tilalle. Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyisi syksyllä 2018 ja uusi Kuutinharjun palvelukoti olisi muuttovalmis vuoden 2019
loppuun mennessä.

Vaalijala erikoistuu kuntouttavan tehostetun palveluasumisen tuottamiseen
Uusimmat palvelukodit on suunniteltu vahvaa tukea ja vaativaa kuntoutusta tarvitseville asiakkaille. Pitkäaikaisen laitosasumisen purkaminen ei olisi edennyt ilman
avopalveluihin suunniteltuja vahvemmin resursoituja palvelukoteja. Asuinryhmät
ovat pieniä 2-4 asukkaan ryhmäkoteja. Kuutinharjun uuteen palvelukotiin rakennetaan myös rauhalisia erillisasuntoja, joissa pystytään takaamaan turvallinen asuminen vahvaa yksilöllistä tukea tarvitseville asiakkaille.
Laitoskuntoutuksen sijasta asiakkaiden kuntoutus
toteutetaan yhä vahvemmin osana avopalveluita. Palvelukotien ohjaajat huolehtivat
arjen kuntoutuksesta Vaalijalan osaamis- ja
tukikeskuksen asiantuntijoiden tuella. Asiakkaiden tukena käytetään myös liikkuvia
ja koteihin jalkautuvia kuntoutuksen palvelumuotoja.

Vuosikertomus 2017

Sami Hätinen ja Mikko Suvanto
esittelevät Kuopion jalkautuvan
päivätoiminnan puutyöpajassa
Vuosikertomus
2017
rakentamiaan
linnunpönttöjä
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Perhehoitoa kehitetään tilapäisiin ja pitkäaikaisiin asumisen tarpeisiin
Vaalijalassa tehdään työtä perhehoidon kehittämiseksi pitkäaikaisen ja tilapäisen
asumisen muotona. Vuosittain toteutetaan uusien perhehoitajien valmennusryhmiä.
Vuonna 2018 perhehoidossa oli 33 lasta, nuorta ja aikuista asiakasta. Asiakkaista 14
oli pitkäaikaisessa ja 19 lyhytaikaisessa perhehoidossa. Perhehoitosijoituksia oli 20
kodissa.

mukana sekä kehitysvammaisten että ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneita hoitajia. Kolmas valmennusryhmä alkaa Juvalla keväällä 2018.
Perhehoidon valmennuspilottien lisäksi hankkeen aikana luodaan yhtenevät
ohjeistukset, palveluprosessit ja hinnoittelukäytännöt sekä ikäihmisten
että kehitysvammaisten perhehoitoon. Kehitetyt käytännöt jäävät elämään
maakunnallisesti omais- ja perhehoidon keskuksessa.

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 henkilöille.

OSSI-hankkeessa luodaan yhteisiä perhehoidon käytäntöjä
Vaalijalan kuntayhtymä hyväksyttiin osatoteuttajaksi sosiaali- ja terveysministeriön
kärkihankkeeeseen, jossa kehitetään omais- ja perhehoitoa (OSSI-hanke, 20172018). Hanketta hallinnoi Essote. Hankkeen tarkoituksena on
muodostaa Etelä-Savoon omais- ja perhehoidon keskus.
Vaalijalan kuntayhtymä on palkannut hankkeeseen
projektikoordinaattorin kahden vuoden ajaksi.
Hankkeen aikana on organisoitu kaksi perhehoitajien valmennusryhmää uusille kehitysvammaisten perhehoitajille Nenonpellossa ja
Pieksämäellä. Valmennuksiin on osallistunut 20
perhettä. Pieksämäen valmennus toteutettiin
yhteistyössä Essoten ja Pieksämäen kaupungin
työntekijöiden kanssa. Tässä valmennuksessa oli
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Perhehoidon toinen
valmennusryhmä
Nenonpellossa yhdessä
kouluttajien kanssa.

Mielekäs tekeminen ja työ
ovat osa hyvää elämää
Tekemiseen ja työllistymiseen liittyvissä palveluissa oli asiakkaita vuoden 2017 aikana
n. 350. Päivä- ja työtoimintapalvelun lisäksi kuntouttava työtoiminta on merkittävä
palvelumuoto 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. Sipulin ja Siekkilän
uusissa palvelukodeissa asuvien henkilöiden on mahdollista osallistua jalkautuvaan
päivätoimintaan, joka toteutetaan palvelukodin henkilöstön voimin.
Työhönvalmennusta ja tuetun työn palvelua on alettu tarjota kunnille
vammaispalveluna. Aiempina vuosina ELY-keskus ja työhallinto ostivat
työhönvalmennusta työllistymistä tukevana palveluna osatyökyisille. Uutena
palveluna on käynnistetty ammatillisen kuntoutuksen palveluita vakuutuslaitosten
kuntoutujille.

Yhteisöllisyys ja osallisuus
Mielekäs tekeminen koostuu työn lisäksi osallisuudesta ympäröivän yhteiskunnan
toimintoihin ja mahdollisuudesta toteuttaa omia toiveita myös vapaa-ajalla.
Itsenäisesti omissa kodeissa asuville on Vaalijalassa käynnistetty yhteisötoiminta
palvelukodissa sekä laajennettu klubitoimintaa. Yhteisötoiminnassa henkilö voi
liittyä lähellä sijaitsevan palvelukodin yhteisöön ja saada sieltä sosiaalista tukea sekä
tarvitsemiaan palveluita (esim. ateriat, hygienia- ja pyykkihuollon palvelut).
Klubitoiminta on tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta, jossa ryhmätoiminnan
keinoin tuetaan itsenäisesti asuvaa henkilöä osallistumaan vapaa-ajallaan
mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan. Klubitoimintaa toteutetaan tällä hetkellä
Varkaudessa ja Pieksämäellä.

Vuosikertomus 2017

Tiia Nikula työskentelee Linnan
Caféssa.

15

Savon OTE-hankkeessa kehitetään
vammaisten henkilöiden osallisuutta
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Vaalijalalle kärkihankerahoituksen osallisuutta
tukevan toiminnan mallintamiseen ja kehittämiseen vuosille 2017-2018 (Savon OTE,
Tie työelämään).
Hankkeen päätavoitteet:
1. Työtoiminnasta töihin
- Avotyön uudelleen muotoilu, tuen portaat osatyökykyisille
työssä käyville
2. Opinnoista töihin
- Toimintamalli yhteistyölle, joka edistää osatyökykyisten sijoittumista
työelämään tai osallisuutta tukevaan toimintaan
3. Osallisuutta tukeva toiminta
- Pilotointi: jalkautuva päivätoiminta, klubitoiminta, jalkautuvat
vertaistuelliset ryhmät
Vaalijala painottaa hakemuksessaan 3. teemaa, osallisuutta tukevan toiminnan
kehittämistä. Hankkeessa on pilotoitu eri paikkakunnilla (Kuopio, Varkaus, Pieksämäki
ja Mikkeli) uusia osallisuutta tukevia toimintamalleja ja palveluita sekä jalkautettu
työllistymistä ja osallisuutta tukevan toiminnan valtakunnallisia laatukriteereitä.
Vaalijala on palkannut hankkeeseen projektikoordinaattorin sekä kolme
kehittäjätyöntekijää käytännön pilotointityöhön (Kuopio, Keski-Savo, Mikkeli).
Osallisuutta tukevan toiminnan pilotointi on käynnissä kaikilla hankkeen
paikkakunnilla. Kehitetyt uudet palvelut tuotteistetaan ja levitetään käyttöön
eri paikkakunnille maakuntiin. STM hyödyntää hankkeessa tehtyjä kokemuksia,
kuvauksia, työkaluja ja mallinnuksia uuden TEOS-lainsäädännön valmistelussa ja
tukee hyvien käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti.
Teemu Tarvonen petsaa
puunkantotelinettä
avustajansa Jani Nikulan
seuratessa sivusta.
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Ajankohtaista avopalveluissa
Itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden huomioiminen Vaalijalan avopalveluissa
halutaan taata asiakkaan yksilöllisen palvelun ja itsemääräämisoikeuden
toteutuminen. Asiakkaan palvelun suunnittelua on uudistettu ottamalla käyttöön
Minun elämäni suunnitelma asumispalveluissa ja yksilöllinen toimintasuunnitelma
tekemisen palveluissa. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa, kuinka
palvelu yksilöllisesti toteutetaan ja millaisia tavoitteita asiakkaalla palvelussa on.
Suunnitelmaan kirjataan myös itsemääräämisoikeuden huomioiminen erilaisissa
ohjaustilanteissa.

Asiakkaat ja läheiset
kehittämiskumppaneina
Vaalijalan palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja läheisten kanssa.
Vaalijalan palveluyksiköissä kootaan vuosittain yhtenäinen asiakaspalaute
teemakysymysten avulla. Yksiköiden yhteisökokouksissa ja asiakasraadeissa
käsitellään asiakkaiden antama palaute ja kuullaan asiakkaiden näkemyksiä yhteisiin
asioihin. Yksiköt kehittävät toimintaansa palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että
asiakkaiden suunnittelu- ja arviointiosallisuus palveluissa mahdollistuu.
Läheisiltä kerätään kirjallinen palaute vuosittain palveluyksikön toimintaan
liittyen. Palautteesta keskustellaan läheisten illoissa. Yksikön toimintaa kehitetään
saadun palautteen perusteella.

Marjut Haatainen halaa
entistä Lukkarin työntekijää.
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Suomen ensimmäinen
Aistialtttari otettiin käyttöön
Vaalijalassa. Alttariin
tutustumassa rovasti KirstiMaija Paananen Vaalijalan
papin
Sanna Hynnisen 2017
kanssa.
Vuosikertomus

Kuntayhtymän henkilöstö
Henkilöstön määrä ja rakenne
Vakanssien kokonaismäärä oli v. 2017 yht. 793 (2016/ 731), jotka kaikki olivat
kokoaikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet,
lääkärit) oli yhteensä 71 (2016/ 68). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät
palkataan kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu
keski-ikä v. 2017 oli 45,59 vuotta (v. 2016/ 46,02 vuotta). Keskimääräinen
henkilöstömäärä oli 1174 työntekijää kuukaudessa (v. 2016/1081).

Ikätaulukko
Vakanssit
ammattiryhmittäin

Pääosa (yli 80 %) henkilöstöstä työskentelee osaamis- ja tukikeskuksen alueella
Nenonpellossa.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstön koulutus
Palvelutuotantomme edellyttää henkilöstön vahvaa erityisosaamista. Vaalijalassa
on kattava täydennyskoulutusjärjestelmä jolla täydennämme henkilöstön
perusosaamista ja yksiköissä vaadittavaa erityisosaamista. Vuoden aikana jatkoimme
osaamiskartoitusmenetelmän kehittämistä entistä toimivammaksi esimiehen
työkaluksi henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Vaalijalassa on oma koulutuskeskus Myötätuuli, kouluttajina toimivat
asiantuntijamme. Lisäksi ostamme koulutusta alan huippuosaajilta. Koulutuksen
vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme siirtymässä yhä enemmän yksikkökohtaisiin
koulutuksiin.
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Myötätuulen koulutusaiheet vuonna 2017:
- AVEKKI- toimintatapamalli
- Itsemääräämisoikeuden tukeminen
- Autismin koulutuskokonaisuus
- Psykososiaalinen kuntoutus; Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT),
vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdekasvatus (DDP), motivoiva haastattelu,
ART (Aggression Replacement training)-menetelmä vihanhallintaan,
Nepsy- neuropsykiatrinen valmentaja
- Lasten ja nuorten psyykkiset häiriöt, psykiatrinen lastensuojelutyö
- Vuorovaikutus ja kommunikaatio; Kommunikaatiokolmio ja
kulmakivet, Kosketusviestintä arjessa, Kipinää ja käytännön ideoita
kuvakommunikointiin, HYP- huomioivan yhdessäolon ja vuorovaikutuksen
malli, Kuvan vaihtokaupalla kohti toimivaa vuorovaikutusta, Boardmakerkommunikointimateriaalin luominen
- Ensiapu ja alkusammutus
- Kehittyvä kriisityö, toipumisen tukeminen
Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta autismista, asiakkaiden
omatoimisuuden tukemisesta, AVEKKI- toimintatapamallista, kirjaamisesta ja
henkilöstöasioista.
Koulutuksen toteutuminen:
Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 3679 koulutuspäivää eli 3,1 pv/
työntekijä. Koulutukseen käytettiin 1,5 % palkkasummasta. Myötätuulen
koulutuskeskuksen järjestämän sisäisen täydennyskoulutuksen osuus oli 58,6 %
koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella
järjestettäviin koulutuksiin.
Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin 12 kappaletta (PohjoisSavo 2, Keski-Suomi 4, Etelä-Savo 4, Pirkanmaa 1 ja Kanta-Häme 1). Myötätuulessa
järjestettäviin koulutuksiin osallistui 89 ulkopuolista henkilöä. Kehittyvä kriisityökoulutus toteutettiin Pieksämäen kaupungin kanssa.
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Tutustu Myötätuulen
koulutuksiin

Laatutyö – toimintajärjestelmän
rakentaminen
Olemme sitoutuneet IS0 9001:2015 standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän
rakentamiseen ja sen sertifiointiin vuoteen 2018 mennessä. Toiminnan laadun
varmistamiseksi olemme sopineet yhteiset periaatteet. Lokakuussa KiWa Inspecta
teki ennakkoarvioinnin, jossa todettiin Vaalijalan valmiudet sertifiointiprosessiin.
Sisäiset auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan 33 yksikössä. Ne ovat osa
laadunhallintajärjestelmää, niiden avulla kehitämme yhteisiä toimintakäytäntöjä ja
prosessien sujuvuutta. VISO- toimintajärjestelmä on käytössä kaikilla kuntayhtymän
työntekijöillä, sen sisällön päivittäminen on jatkuvaa.
Yhtenäinen asiakaspalaute koottiin asiakasraadeissa. Monikanavaisen
palautejärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen.

Lue lisää laatujärjestelmästä

Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta
on osa Vaalijalan
kokonaiskuntoutusta.
Marko Venäläinen Svartin
kanssa Teittilän tallilla.
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Tilinpäätös
Tuotot

Kulut

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen
yhteismäärä vuonna 2017 oli 56,1 miljoonaa euroa,
jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,8 miljoonaa.
Toimintatuotoista suurin osa on kunnilta saatavia
palvelujen myyntituottoja, joita kertyi 51,7 miljoonaa
euroa. Tässä oli kasvua edellisvuoteen 1,6 miljoonaa euroa.
Jäsenkuntien laskutus oli 38,9 miljoonaa, joka oli n.
0,8 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Jäsenkuntien
ulkopuolisten kuntien laskutus kasvoi edellisestä vuodesta
0,7 miljoonaa euroa.
Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat
maksut, joita kertyi 2,5 miljoonaa. Lisäksi kuntayhtymä saa
vuokratuottoja ja tukia ja avustuksia sekä valtionosuutta
perusopetuksen järjestämiseen.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 54,2 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 3,5 miljoonaa
euroa. Valtaosan kuluista muodostavat henkilöstökulut,
jotka olivat yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,4 miljoonaa.
Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli varausten muutosten
jälkeen 109 156,60 euroa ylijäämäinen.
Lainaa Vaalijalan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa
14,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen
1,8 miljoonaa euroa. Lainat on otettu kokonaisuudessaan
palvelukotien rakentamiseen.

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa ja
nettoinvestoinnit 4,5 miljoonaa euroa.
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Kuntayhtymän talous
-taulukko

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
						 2017			
Toimintatuotot					
56087			
Toimintakulut				
- 54223		

2016
54285
- 50698

Toimintakate					

3588

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut					
Muut rahoituskulut				

1864		
			
10			
-120			
- 2			

3
11
- 111
-3

Tase-taulukko

Vuosikate					 1752			 3488
Poistot ja arvonalennukset			
Tilikauden tulos				

- 1290			

- 1029

462			

2700

Poistoeron muutos					
Varausten muutos				

- 1201
844

Tilikauden ylijäämä				

105			

629

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/toimintakulut %			

103,4			

107,1

Vuosikate/poistot %					

135,8			

290,9

- 2071
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VAALIJALAN TOIMIPISTEET		
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

		

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto				
Kotisivu: www.vaalijala.fi, s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi		

puh.
faksi

015 783 111
015 7831298

Kyläkouluntie 1, 50500 Mikkeli		
Urheilutie 1, 58500 Punkaharju		
Hongistonkatu 3, 78210 Varkaus		
Peltotie 2, 77600 Suonenjoki		
Asontie 2, 72210 Tervo			
Kihmulantie 2, 71800 Siilinjärvi		
Tirrolantie 2, 51900 Juva			
Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi		
Laavunkuja 1, 57230 Savonlinna		
Latukatu 14, 78210 Varkaus		
Ruustinnantie 3, 76130 Pieksämäki		
Soiseläntie 4, 76150 Pieksämäki		
Koskentie 14, 79600 Joroinen		
Kangastie 2, 52700 Mäntyharju		
Oravinkatu 7, 50170 Mikkeli		
Savontie 64 D 30, 76150 Pieksämäki		
Pappilankuja 2, 73300 Nilsiä		
Otto Mannisen tie 90 C, 51200 Kangasniemi
Orijärventie 1, 50600 Mikkeli		
Sipulikatu 4, 70820 Kuopio		
Välitie 2, 40530 Jyväskylä (aloitus 09/2018)

015 335 421
044 389 9672
017 555 1866
044 389 9673
044 389 9674
044 389 9676
015 651 615
017 530 090
015 476 0658
044 389 9678
050 389 9440
044 389 9625
044 389 9723
044 389 9681
044 389 9682
015 614 287
044 389 9684
044 389 9685
044 389 9838
044 389 9642

Vanhankirkontie 11, 73300 Nilsiä		
Rautalammintie 31, 77700 Rautalampi		
Niilontie 7, 76150 Pieksämäki		
Pihlajakuja 19, 78210 Varkaus		
Poitinkuja 2, 52700 Mäntyharju		
Lohitie 3, 72210 Tervo			
Keskuskatu 20, 76100 Pieksämäki		

050 389 9465
050 389 9325
015 616 820
050 389 9481
015 685 655
044 389 9686
044 389 9794

Palvelukodit/-asunnot
Haaparinteen palvelukoti		
Harjun palvelukoti		
Hongiston palvelukoti		
Kahvimyllyn palvelukoti		
Kanervan palvelukoti		
Kihmulan palvelukoti		
Koivulan palvelukoti		
Kuutinharjun palveluasunnot
Laavunrinteen palvelukoti		
Latukadun palveluasunnot
Lukkarin palvelukoti		
Marian palvelukoti		
Muurinkosken palvelukoti
Mäkirinteen palvelukoti		
Oravin palvelukoti		
Pihlajarinteen palvelukoti		
Pisan palvelukoti		
Puulan palvelukoti		
Siekkilän palvelukoti		
Sipulin palvelukoti		
Sääksvuoren palvelukoti		

Monipalvelukeskukset
Savoset Juva			
Savoset Mikkeli		
Savoset Keski-Savo
- Pieksämäen toimipiste		
- Varkauden toimipiste		
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050 389 9364
015 737 3100

Hallipussi 8, 76100 Pieksämäki
Käsityökatu 49, 78210 Varkaus

015 616 501
017 555 2097

Poliklinikat
Vaalijalan Etelä-Savon pkl
Vaalijalan Keski-Savon pkl		
Vaalijalan Pohjois-Savon pkl
Vaalijalan Keski-Suomen pkl

Toimintakeskukset
Koivikko			
Kuutinharju			
Länsirinne			
Pihlaja			
Savoset Mäntyharju		
Savoset Tervo		
Linnan Café 			

Teollisuustie 4, 51900 Juva
Työkeskuksenkatu 2, 50170 Mikkeli
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Maaherrankatu 19A, 50100 Mikkeli 050 389 9344
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 015 783 111		
Savilahdentie 6 C, L 1, 70210 Kuopio 017 240 590
Parantolant. 24, rak. 1, 40930 Kinkomaa 044 389 9727

Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet

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.

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
puh. 015 783 111 fax. 015 7831 298
vaalijala@vaalijala.fi
www.vaalijala.fi – www.facebook.com/vaalijala
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