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Oppilaskoti Ankkuri on 9-paikkainen lasten kuntou-
tusyksikkö. Ankkuri tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä 
intervallijaksoin toteutettavaa kuntoutusta erityistä 
tukea tarvitseville lapsille, jotka hyötyvät tarkasta ja 
selkeästä struktuurista. Lapsilla voi olla kommuni-
kaatiovaikeuksia, jolloin kuntoutuksessa keskitytään 
toimivan kommunikointikeinon löytämiseen ja eteen-
päin viemiseen.  Käytöksen haasteisiin etsitään keino-
ja tiiviissä yhteistyössä perheen, koulun ja/tai muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutuksessa edetään yksi-
löllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Lasten ja nuorten kuntoutus, opetus ja ohjaus toteute-
taan yksilöllisesti jäsenneltyjen päivä- ja viikko-ohjel-
mien mukaisesti. Keskeisenä kuntoutuksen tavoittee-
na on mahdollisimman omatoiminen ja ympäristönsä 
kanssa vuorovaikutuksellisesti kommunikoiva lapsi/
nuori. Hänet nähdään perheensä ja lähiympäristönsä 
täysivaltaisena jäsenenä.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutus-
ta erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai interval-
liperiaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma eri-
tyinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti täyden-
nyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kuntoutuksen 
asiantuntijoista tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. Kuntoutus 
ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan 
yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin hakeudutaan 
kotikunnan sosiaalitoimen kautta ja myös terveydenhuollon 
lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös Vaalijalan aluepoliklinikoi-
hin, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan osaamis- ja tukikeskuksen 
yksiköihin.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annettavat 
palvelut
• terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikoislääkärien  

palvelut
• aluepolikliiniset palvelut 
• sosiaalityöntekijöiden palvelut
• psykologien palvelut, yksilöpsykoterapia ja tukikeskustelut 
• terapeuttiset ryhmät
• konsultoiva ja kuntouttava perhetyö sekä perheterapia 

polikliinisesti
• autismikuntoutusohjaus
• neuropsykiatrinen valmennus
• puheterapia, AAC-ohjaus ja muu kommunikaatiota tukeva 

palvelu
• toiminta-, fysio-, musiikki- ja ratsastusterapia
• kuntouttava taidekasvatus
• seksuaaliterapeutin ja seksuaalineuvojien palvelut
• liikkuvat palvelut eri muodoissa
• työ- ja päivätoiminta sekä vapaa-ajan ohjattu toiminta
• muuttovalmennus
• hengellinen toiminta
• hammashuolto
• apuvälineiden käytön suunnittelu, opastus, ohjaus ja 

lainaus
• opinnot erityistä tukea tarvitseville henkilöille
Asiakasmaksuista saa lisätietoja kuntoutuskeskuksen sosiaali-
työntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

• Käytöksen haasteisiin pyritään löytämään 
keinoja strukturoinnin ja kommunikaation 
keinoin.

• Apuna käytetään vaihtoehtoisia kommuni-
kaatiokeinoja (esine- ja kuvasymbolit, tieto-
koneavusteinen kommunikaatio, kirjoitetut 
viestit, tukiviittomat).

• Ankkurin henkilökuntaa koulutetaan kun-
toutuskeskuksessa käyttämään ajankohtaisia 
kuntoutusmenetelmiä ja välineitä.

• Lasten kuntoutuksen tukena Ankkurissa on 
moniammatillinen työryhmä.

• Oppilaskoti Ankkuri toimii tiiviissä yhteistyös-
sä Sateenkaaren erityiskoulun kanssa.
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