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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 sosi-
aalityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

Hoitotiimien tukena on moniammatillinen 
työryhmä

• hoitava lääkäri
• psykiatri, konsultoiva lastenpsykiatri
• kuntoutuskoordinaattori
• psykologi, sosiaalityöntekijä
• toimintaterapeutti, fysioterapeutit
• puheterapeutit, AAC-ohjaajat
• psykologit, sosiaalityöntekijät
• erityisopettajat
• toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajat
• papit
• hammaslääkäri ja suuhygienisti

Moniammatillinen henkilökunta on laaja-alaisesti 
koulutettua. 
Perhe- ja verkostotyö mahdollistavat lapselle ja nuorelle 
sopivien jatkomahdollisuuksien löytymisen.
Yhteistyötä tehdään lasten ja nuorten psykiatristen 
yksikköjen ja poliklinikoiden kanssa.

OPPILASKOTI KOMPASSI 
Lasten ja nuorten psykiatrinen  
kuntoutusyksikkö 

Oppilaskoti Kompassi on erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Yksikössä on 
yhdeksän paikkaa. Kompassissa toteutetaan pitkäai-
kaiskuntoutusta lasten ja nuorten yksilöllisten tarpei-
den ja tavoitteiden mukaan. Kompassiin voidaan tulla 
joko sosiaalipalveluiden kuten vammaispalveluiden ja 
lastensuojelun tarpeissa tai terveydenhuollon lähet-
teellä. Viisipaikkainen Eetun talo toimii oppilaskoti 
Kompassin kodinomaisena jatkokuntoutusyksikkönä. 
Kompassi toimii yhteistyössä Sateenkaaren erityis-
koulun kanssa.  

Oppilaskoti Kompassi tarjoaa kuntoutusta erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on psyki-
atrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen 
ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Kuntoutuksen 
lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren sekä hänen per-
heensä yhteiset voimavarat ja mahdollisuudet. Hoito- 
ja kuntoutustyö on lapsen ja nuoren kasvua ja kehitys-
tä tukevaa. Kuntoutuksen perustana ovat yksilölliset 
hoito- ja kuntoutussuunnitelmat, joiden tavoitteena 
on tukea lapsen ja nuoren selviytymistä arjessa, kou-
lussa, kotona sekä jatkokuntoutuksessa. 

Kuntoutus on voimavaralähtöistä ja tavoitteena on 
tukea perheitä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Hoi-
totiimit vastaavat lasten ja nuorten kuntoutuksesta 
yksilöllisesti. Kuntoutuksen suunnittelusta vastaa 
moniammatillinen työryhmä. 


