
VAALIJALAN
osaamis- ja tukikeskus

Vaalijala toimii neljän maakunnan alueella Itä-Suomessa. 
Alueen asukaspohja on noin 800 000. Osaamis- ja tuki-
keskus tuottaa myös valtakunnallisia palveluja esimerkiksi 
kohonneen käyttäytymisriskin asiakkaille. 

Vaalijala on sitoutunut tukemaan kaikkia alan toimijoita 
osaamisen kehittämisessä ja pulmallisissa asiakastilanteissa.

Vaalijalan toiminta 
täyttää 110 vuotta vuonna 

2017. Vaalijalalla on pitkäaikaisin 
kokemus Suomessa moniammatillisesta 

työstä, jossa sosiaalitoimen, terveydenhuol-
lon ja opetustoimen ammattilaiset toimivat 
yhdessä ja yhtäaikaisesti asiakkaan kun- 

toutuksen ja palvelujen suunnitte-
lemiseksi ja toteuttavat niitä 

sovitusti.

TOIMIALUE

www.vaalijala.fi

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Vaalijalan kuntayhtymä

puh. 015 783 111 
fax. 015 7831 298
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus toimii verkostoituneesti 
ja asiakaskeskeisesti palvelupyyntöjen pohjalta. Asiakas-
kuntaamme ovat erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret 
ja aikuiset sekä heidän perheensä. 

Osaamis- ja tukikeskuksen tavoitteisiin kuuluu varhainen 
vaikuttaminen ja pulmatilanteiden ensisijainen ratkaisemi-
nen siellä missä ne syntyvät. Aina se ei ole mahdollista ja 
silloin käytetään myös laitoskuntoutuksen keinoja. 

Perhekeskeinen työ on olennaista kuntoutuksen vaikutta-
vuuden varmistamiseen. Monien pulmatilanteiden takana 
on asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä puutteellinen vuo-
rovaikutus. 
Tilanteiden ratkaisu edellyttää konsultatiivista työotetta ja 
lähiympäristön toimintatapojen muokkaamista vuorovai-
kutuksessa. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation ymmär-
täminen sekä rakentaminen ovat keskeistä osaamistamme.

OSAAMIS- JA TUKIKESKUS PALVELUMME

Liikkuvat kuntoutuspalvelut

Aluepoliklinikat

Lasten ja nuorten kuntoutus

Aikuisten kuntoutus

Työelämäosallisuus 
(Savoset polut työelämään – Luotsi-palvelut)

Työyhteisöjen tuki- ja konsultaatio

Koulutuskeskus Myötätuuli
(Alan henkilöstön täydennyskoulutus)

Lasten ja nuorten kuntoutus & tutkimus
Vaalijalan oppilaskodit lapsille ja nuorille, joilla on

• vahva tuen tarve kasvuun ja kehitykseen 
• tuen ja terapian tarve käyttäytymiseen ja sosiaaliseen 

toimintaan 
• tuen ja terapian tarve psyykkisten ongelmien vuoksi      
• vahva tuen tarve kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen
• erityisen tuen tarve oppivelvollisuuden suorittamiseksi
• neuropsykiatrisen tuen, valmennuksen ja autismikuntou-

tuksen tarve
• tuen tarve vaikean aisti- tai liikuntavammaisuuden vuoksi
• tuen tarve kehitysvammasta johtuen
• lapsen, nuoren tai perheen kriisiytyneestä elämäntilan-

teesta johtuva erityisen tuen ja avun tarve
• sairaus tai toipuminen tai jälkihoito.

Oppilaskodit tarjoavat yksilöllisesti sovittuja kuntoutus- ja 
intervallijaksoja lapsille ja nuorille. Oppivelvollisuusikäinen 
lapsi ja nuori saa yksilöllisesti suunniteltua perusopetusta ja 
ns. kymppiluokka-opetusta Sateenkaaren erityiskoulussa. 
Läheisten oppilaitosten kanssa on järjestetty peruskoulun 
jälkeistä itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa 
opetusta erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Aikuisten kuntoutus & tutkimus
Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa palveluja erityistä tukea 
tarvitseville aikuisille, joilla voi olla

• tuen ja terapian tarve käyttäytymiseen ja sosiaaliseen 
toimintaan 

• tuen tarve psyykkisten ongelmien vuoksi      
• tuen tarve kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen
• neuropsykiatrisen tuen ja autismikuntoutuksen tarve
• tuen tarve vaikean aisti- tai liikuntavammaisuuden vuoksi
• tuen tarve ikääntymisen ja kehitysvammaisuuden vuoksi
• kriisiytyneestä elämäntilanteesta johtuva erityisen tuen 

ja avun tarve
• sairaus tai toipuminen tai jälkihoito.

Kuntoutukseen kuuluu kokonaistilanteen kartoitus ja erilais-
ten arviointien ja selvitysten tekeminen.

NENONPELLON YKSIKÖT

• Psykososiaalinen ja psykiatrinen tera- 
  peuttinen kuntoutus
• Neuropsykiatrinen kuntoutus ja valmennus
• Autismikuntoutus
• Kriisityö
• Moni- ja aistivammaisten kuntoutus

• Hoiva ja hoito vaativissa tilanteissa

Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut

• Psykososiaalinen ja psykiatrinen kuntoutus

• Autismikuntoutus

• Neuropsykiatrinen kuntoutus ja  
  valmennus

• Moni- ja aistivammaisten kuntoutus

• Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö

• Oppilaskodit ja Sateenkaaren peruskoulu

• Valmentava opetus


