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LUOTAIN 
Nuorten 

kuntoutusyksikkö



Luotain tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista laitoskuntou-
tusta sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksoja psykiatrista 
ja psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille. 
Luotain voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon 
sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitsevalle nuorelle.

Luotain tarjoaa strukturoidun ja turvallisen ympäris-
tön toiminnan ohjauksen, arkielämän taitojen ja sosi-
aalisten taitojen harjoitteluun henkilökunnan ympä-
rivuorokautisen tuen ja ohjauksen avulla.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että nuori oppii toimi-
maan omien erityispiirteidensä kanssa ja pystyy siir-
tymään avoimempien kuntoutuspalveluiden piiriin.  
Luotaimessa järjestetään ART-ryhmätoimintaa, joka 
on aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville 
nuorille suunnattu työskentelymalli.

Jokainen nuori kohdataan yksilöllisesti ja hänen 
ainutlaatuisuutensa huomioidaan. Nuorelle laaditaan 
yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen 
tavoitteet yhteistyössä nuoren, hänen läheistensä, 
kunnan yhteistyötahojen sekä Vaalijalan osaamis- ja 
tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

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

Nuoren tarvitsemat tukipalvelut järjestetään kuntoutus-
suunnitelman pohjalta. Jokaiselle nuorelle on nimetty 
omahoitaja, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luotta-
muksellisen vuorovaikutussuhteen. Arkea yhdessä eläen 
ja vastaantulevia tilanteita ratkoen turvallisen aikuisen 
tuella mahdollistetaan nuoren identiteetin vahvistu-
mista ja psyykkistä eheytymistä. Omahoitaja huolehtii 
kuntoutuksen etenemisen ja tavoitteiden toteutumisen 
seurannasta kuntoutuksen asiantuntijoiden tuella sekä 
yhteistyöstä nuoren läheisten ja verkostojen kanssa.

Luotaimen nuoret suorittavat kuntoutuksen aikana 
peruskoulua Sateenkaaren erityiskoulussa tai jatko-
opintoja Pieksämäen ammattiopistoissa, tarvittaessa 
henkilökohtaisen lähiohjaajan tukemana. Vapaa-ajalla 
nuorilla on mahdollisuus osallistua monipuolisesti toi-
minnallisen kuntoutuksen järjestämiin ryhmiin ja vapaa-
ajan tapahtumiin. 

OPPILASKOTI LUOTAIN 
12 - 18-vuotiaiden psykiatrinen 
ja psykososiaalinen kuntoutus


