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Satama on 10-paikkainen aikuisten kuntoutusyksikkö, 
joka tarjoaa psykiatrista kuntoutusta äkillisesti kriisiy-
tyneissä tilanteissa sekä pidempiaikaista psykiatrista 
ja psykososiaalista kuntoutusta. Kuntoutusyksikössä 
on tarvittaessa käytössä turvahuone. Kuntoutus on 
kohdennettu 18 vuotta täyttäneille asiakkaille, joilla 
on erityisen tuen tarpeita psykiatrisista ja psykososi-
aalisista ongelmista sekä haasteellisista käytöshäiri-
öistä johtuen. Kuntoutusyksikkö Satama tarjoaa myös 
tukea ja apua avopalveluihin kriisiytyneissä tilanteissa 
asiakkaan asuinympäristössä. 

Kuntoutusyksikkö Satamassa kuntoutuksen tarkoi-
tuksena on tukea asiakkaan psyykkistä hyvinvointia 
ja toimintakykyä ohjaamalla häntä arjen- sekä sosiaa-
listen taitojen harjoittelussa asiakkaan omia voimava-
roja hyödyntäen.

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä asiak-
kaan, hänen lähiverkostonsa sekä Vaalijalan osaa-
mis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän 
kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kun-
toutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan säännöllisesti asiakaskohtaisen suunnitel-
man mukaan. 

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

Kuntoutusyksikkö 
SATAMA

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan 
huomioimalla hänen omat tavoitteensa ja 
toiveensa kuntoutukselle sekä kannustamalla 
asiakasta osallisuuteen ja päätöksentekoon 
voimavarojensa mukaisesti. Itsemääräämisen 
tukemisen suunnitelma laaditaan asiakkaan 
kanssa kuntoutusjakson alkaessa.
Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon 
periaatteita ja kuntoutus perustuu 
vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen. 

   
Sataman yläkerrassa toimivat Luoto- ja Wirta- 
yksiköt. Luoto on 4-paikkainen, psykososiaalista 
ja psykiatrista erityistä tukea tarvitsevien nuorten 
aikuisten naisten yksikkö ja Wirta on 4-paikkainen 
psykososiaalista ja psykiatrista erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten aikuisten miesten yksikkö. 
Molemmat yksiköt tarjoavat pitkäaikaista 
kuntoutusta kodinomaisissa ympäristöissä.


