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Vaalijala numeroina 

• Nenonpellon yksiköissä 140 kuntoutuspaikkaa ja 

muualla Pieksämäellä 40, vielä noin 15 laitosasukasta, 

joille rakennetaan asunnot kotiseudulle vuoden 2019 

loppuun mennessä -> kysyntä ohjaa kuntoutuksen 

määrää

• Liikkuvat kuntoutuspalvelut eivät ole vielä lyöneet läpi 

• Erityiskoulu ja oppilaskodit Pieksämäellä 

• keskimäärin 75 oppilasta koulupäivinä (täynnä) 

• Asumispalvelut 20 kohdetta, 297 asuntoa + perhehoito

• Tekeminen yli 20 yksikössä, (työllistyminen, osallisuus, 

päivätoiminta) kapasiteetti 400 paikkaa
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Palvelujen myynnin jakauma v. 2017

• Pohjois-Savo 42 %   41,7 % (heinäkuu 2018)

• Etelä-Savo 38 %   37,2 %

• Keski-Suomi 10 %   10,7 %

• Pohjois-Karjala 3 %     2,1 %

• Muut maakunnat (8 kpl) 7 % 8,3 %

Vaativan tason kuntoutus valtakunnallista toimintaa mm. 

rikokseen syyllistyneiden tuomitsematta jätettyjen 

henkilöiden kuntoutus
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Kuntoutuksen asiakkaista

• Yhä useammalla uudella asiakkaalla ei ole 

kehitysvammadiagnoosia (tai ei päädiagnoosi)

• Keskeinen asiakasryhmä ovat 10 – 25 vuotiaat

• Yksikään henkilö ei tule kuntoutukseen siksi, 

että hän on kehitysvammainen (se on ihmisen 

säilyvä ominaisuus), syyt ovat mielenterveyden 

ja/tai somatiikan puolella

• Kuntoutukseen tulevat lapset ovat psyykkisesti 

hyvin sairaita ja traumatisoituneita
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Kuntoutuksen asiakasryhmiä

• Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

• Autismin kirjon nuoret

• Kehitysvammapsykiatriset asiakkaat 

• Neuropsykiatriset asiakkaat

• Psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat

• Kohonneen turvallisuusriskin asiakkaat

• Aistimonivammaiset asiakkaat

• Asiakkaat, joilla on etenevä sairaus
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Mitä Vaalijalan erityisosaaminen on

• Vaalijala on syventänyt osaamistaan vastata 
edellä kuvattujen asiakkaiden ja perheiden 
palveluihin
– Oppiva organisaatio – Organisaation muisti

• Rinnakkain toimiva moniammatillisuus on 
osaamisen perusta, sen osat ovat:
– Lääketiede

– Sosiaalityö (laajasti käsitettynä)

– Psykologia 

– Pedagogiikka

14.9.2018 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 6



Avopalvelut muuttuvat myös

• 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 muuttavia

• Liikkuvat kuntoutuspalvelut kaikkien 

avopalvelujen tukena

• Tekeminen tukee asiakkaan osallisuutta

ympäröivään yhteiskuntaan
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Vaalijalan asema sote- ja 

maakuntauudistuksessa 1/2

• Etelä-Savon maakuntaan omana liikelaitoksena

– Neljän maakunnan julkinen toimija

• Vaalijalan palvelut pysyvät maakunnissa yhtenä 

kokonaisuutena (kuntoutus ja avopalvelut) 

Vaalijalan liikelaitoksen osana

• Itä-Suomen yhteistyöalueen sopimuspohjainen 

julkinen erityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottaja 

14.9.2018 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 8



Vaalijalan asema sote- ja 

maakuntauudistuksessa 2/2

• Osa Itä-Suomen neljän maakunnan osaamis- ja 

tukikeskusverkostoa

– Ot-keskuksen valmistelussa vielä paljon työtä

• Vaalijala tuottaa jatkossakin valtakunnallisia 

palveluja maakunnille

• Kuntayhtymä jää Sateenkaaren erityiskoulun 

ylläpitäjäksi toistaiseksi 

– Edellyttää perussopimuksen muutoksen

14.9.2018 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 9



Mitä juuri nyt Vaalijalassa?

• Vaativan tason kuntouttava asuminen 

– Jyväskylässä Sääksvuoren palvelukoti (15 asuntoa) valmis 

lokakuussa 

– Kuutinharjun uusi palvelukoti Rautalammille syksyllä 2019

• Olemassa olevan kevyemmän asumisen asuntokannan 

uudistaminen Savonlinnassa ja Varkaudessa

• Sateenkaaren koulun (6 opetusryhmälle) rakentaminen, 

tilat käyttöön syyslukukaudelle 2019 

• Uuden perhe- ja lasten kuntoutusyksikön suunnittelu 

Nenonpeltoon aloitettu – kohti täysin henkilökohtaista 

kuntoutusta 
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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

www.facebook.com/vaalijala
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