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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

Omahoitajan tukena on moniammatillinen 
työryhmä

• osastonlääkäri
• psykiatri, konsultoiva lasten psykiatri
• puheterapeutti, AAC-ohjaaja
• psykologit, sosiaalityöntekijät
• opettajat
• toimintaterapeutit, fysioterapeutit
• vapaa-ajantoiminnan ohjaajat
• papit
• hammaslääkäri ja hammashuoltajat

Henkilökunta on laaja-alaisesti koulutettua. Moniamma-
tillinen henkilökunta pitää ammattitaitoaan yllä jatkuval-
la työnohjauksella ja koulutuksella. Perheen kanssa teh-
tävä työ ja verkostotyö mahdollistavat nuorelle sopivien 
jatkomahdollisuuksien löytymisen.

Yhteistyötä tehdään myös lasten ja nuorten psykiatristen 
osastojen ja poliklinikoiden kanssa.

OPPILASKOTI KOMPASSI 
Lasten ja nuorten psykiatrinen  
kuntoutusyksikkö 

Oppilaskoti Kompassi on 9-paikkainen erityistä 
tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutus-
yksikkö. Kompassissa annetaan sekä lyhyt- ja 
pitkäaikaista sekä intervallikuntoutusta. Eetun 
talo toimii oppilaskoti Kompassin kodinomaise-
na jatkokuntoutusyksikkönä.  Eetun talossa on 4 
paikkaa. Kompassiin hakeudutaan kunnan sosi-
aalitoimen kautta tai lääkärin lähetteellä.

Kuntoutusta tarjotaan psykiatrista, neuropsykiat-
rista ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppi-
laille. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan 
ja perheen yhteiset voimavarat ja mahdollisuu-
det. Hoito- ja kuntoutustyö osastolla on lapsen 
tai nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa.

Kuntoutuksen perustana ovat yksilölliset hoito- 
ja kuntoutussuunnitelmat, joiden tavoitteena on 
tukea lapsen ja nuoren selviytymistä kotona sekä 
omassa lähikoulussa. Kuntoutusjakson aikana 
lapsi tai nuori käy Sateenkaaren erityiskoulua.
Kuntoutus on voimavaralähtöistä ja tavoitteena 
on tukea perheitä lasten kasvatuksessa. Nime-
tyt omahoitajat vastaavat lasten kuntoutuksesta 
yksilöllisesti. Kuntoutuksen hoidon suunnittelus-
ta vastaa omahoitaja.
Oppilaskoti Kompassi antaa lapselle mahdollisuu-
den eheään tulevaan elämään ja ammattiin.


