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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 intervalli-
periaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma 
erityinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti 
täydennyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kun-
toutuksen asiantuntijoista tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. 
Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitel-
man 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 osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

Nuorelle tarjotaan yksilölliset ja strukturoidut:
• lyhyt- ja pitkäaikaiset kuntoutusjaksot sekä kuntouttavaa 

päivätoimintaa
• itsemääräämisoikeuden ja oman valinnan tukemisen
• kuntoutus-, hoito- ja opetussuunnitelmat
• tuettu koulunkäynti ja opiskelu
• jäsennetyt päivä- ja viikko-ohjelmat
• vaihtoehtoiset kommunikointikeinot
• keinot fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen  toimintakyvyn 

ylläpitoon 
• aidot, toimivat vuorovaikutussuhteet
• ratkaisuja kriisitilanteisiin
• tukea ja rohkaisua itsenäistymiseen ja avopalveluihin 

siirtymiseen
• turvallinen ja virikkeellinen ilmapiiri
• tiivistä yhteistyötä perheen ja verkoston kanssa
• ammattitaitoisen osaamisen

OPPILASKOTI AVAIN 

Oppilaskoti Avain (8 asiakaspaikkaa) tarjoaa autismikun-
toutusta 14 - 18-vuotiaille nuorille, joilla on haasteita ja 
vaikeuksia oppimisessa, kommunikaatiossa ja vuorovai-
kutuksessa sekä käyttäytymisessä. Nuorilla voi olla myös 
kehitysvammadiagnoosi.

Oppilaskoti Avain mahdollistaa nuoren kokonaisvaltai-
sen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa 
ympäristössä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja valin-
tojansa tukien. Kokonaiskuntoutumisen hallintaan tarjo-
amme moniammatillisen työryhmän tuen (kuntoutuksen 
asiantuntijat, oppilaskodin henkilöstö) sekä mahdollisuu-
den suorittaa oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityis-
koulussa. Teemme yhteistyötä myös Seurakuntaopiston ja 
ammattiopisto Spesian kanssa. Kuntoutuksen tavoitteena 
on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään, itsenäiseen, 
turvalliseen ja tasapainoiseen elämään. Kuntoutus suunni-
tellaan yhteistyössä nuoren, hänen perheensä ja verkoston-
sa kanssa.

Oppilaskoti Avain on Savon alueen nuorten autististen 
osaamiskeskus.

Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti käyttämään kuntou-
tuksessa ajankohtaisia autististen kuntoutusmenetelmiä, 
jotka perustuvat tutkittuun ja kokeiltuun tietoon. 


