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Vaalijalan 
kuntayhtymä 

SOSIAALITYÖ 
 
Kenelle Kuntoutusjaksoilla, pitkäaikaiskuntoutuksessa sekä poliklinikoilla 

asiakkaina olevat henkilöt. Asiakkaina voivat olla erityistä tukea tar-
vitsevat henkilöt, heidän perheensä, lähi- ja viranomaisverkostot. 

Tavoite Asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistä-
minen moniammatillisen tiimin jäsenenä yhteistyössä asiakkaan, 
hänen läheistensä ja viranomaisverkostojen kanssa. Asiakkaan pal-
velujen oikea-aikaisuuden varmistaminen. 

Hyödyt Asiakas saa hänelle kuuluvat lakisääteiset oikeudet, etuudet ja pal-
velut. Vaalijalan sosiaalityöntekijöiden vahvuutena on kehitysvam-
maisuuden, monivammaisuuden, autismin kirjon tai muuten erityistä 
tukea tarvitsevien asiakkaiden tuntemus, heidän tuen ja kuntoutuk-
sensa tarpeiden erityisosaaminen. Sosiaalityöntekijä osallistuu Vaali-
jalan erityishuoltolain mukaisten lakisääteisten tehtävien toteuttami-
seen.  

Palvelun sisältö Sosiaalityöntekijä tuntee sosiaalihuoltoa ohjaavan lainsäädännön, 
kuntien lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun ja palveluraken-
teet. Palveluun kuuluu asiakastyö, asiakkaan sosiaalisen tilanteen 
kartoitus ja asiakkaan sekä verkostojen tukeminen etenkin muutosti-
lanteissa, asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja lakisää-
teinen rajoitustoimenpiteiden arviointi sekä koulutus ja konsultointi. 
Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palvelu- ja tukikokonaisuuksien 
toimivuutta yhdessä asiakkaan, hänen läheisten ja yhteistyöverkos-
tojen kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sosiaalityön 
asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Sosiaalityöntekijät 
vastaavat tahdosta riippumattoman erityishuollon lakisääteisistä teh-
tävistä 

Palveluun hakeutumi-
nen 

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityönte-
kijöihin. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölo-
makkeen Vaalijan internetsivuilla. 
https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen 

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät. 

Kesto Kesto vaihtelee palvelun sisällön ja tarpeen mukaan 

Hinta Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusi-
toumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan hinnaston mu-
kaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit 

Palvelun toteuttaja/ 
yhteystiedot 

Tiina Kinnunen, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Savon poliklinikka 
puh.050 3899 256  
Ari Backman, sosiaalityöntekijä, Pohjois-Savon poliklinikka puh. 050 
3899 446 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus:  
Tiina Kinnunen, johtava sosiaalityöntekijä puh.050 3899 256 
Heidi Jaamalainen, sosiaalityöntekijä puh. 044 3899 721  
Anne Nykänen, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja puh. 050 3899 255  
Anni Vänttinen, sosiaalityöntekijä, puh.050 3899 372 
Eija Öster, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, psykoterapeutti 
puh.050 3899 254, 
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