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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 kuntoutuskeskuksen sosiaali-
työntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

Yksikön toimintaperiaatteet

• Kaislan kuntoutus perustuu asiakkaan omien päi-
vittäisten taitojen kehittämiseen ja sitä kautta 
tapahtuvaan itseluottamuksen lisääntymiseen ja 
itsenäistymisen saavuttamiseen.

• Käyttäytymisterapeuttisten menetelmien avul-
la analysoidaan asiakkaiden käyttäytymistä ja 
muovataan käyttäytymistä pyrkien vahvistamaan 
myönteisiä asioita.

• Kuntoutus pohjautuu psykiatrisen hoitotyön kei-
noin tapahtuvaan arjen jäsentämiseen, keskinäi-
sen luottamuksen vahvistamiseen sekä sosiaalis-
ten taitojen lisäämiseen.

• Asiakkaiden päivätoiminta räätälöidään jokaisen 
omien tarpeiden mukaisesti. Yksikkö järjestää 
omaa päivätoimintaa ja asiakkailla on myös mah-
dollisuus osallistua kuntoutuskeskuksen järjestä-
mään ohjaustoimintaan.

KAISLA 
Aikuisten psykiatrinen ja 
psykososiaalinen kuntoutus

Kuntoutusyksikkö Kaisla on 10-paikkainen aikuisten 
kuntoutus- ja tutkimusyksikkö. Kaisla tarjoaa kuntou-
tusta psykiatrista ja erityistä psykososiaalista tukea 
tarvitseville asiakkaille.

Kaislan kuntoutus on tavoitteellista ja yksilöllistä.


