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Oppilaskoti Jolla on 6-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien lasten 
ja nuorten kuntoutusyksikkö. Jollaan kuntoutukseen tulevilla lap-
silla ja nuorilla voi olla psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen ja 
käyttäytymiseen sekä kommunikaatioon liittyviä haasteita.  Jollaan 
voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta.
Jollan kuntoutuksen lähtökohtana on yksilövastuinen lapsen ja nuo-
ren kiintymyssuhdetta tukeva psykiatrinen ja psykososiaalinen kun-
toutus. Jollan kuntoutustyön periaatteisiin kuuluu perhekeskeisyys. 
Jo ennen Jollan arviointi- ja tutkimusjaksoa voi perheterapeutti tai 
-työntekijä yhdessä oppilaskodin hoitajan kanssa tehdä ensikäynnin 
lapsen tai nuoren kotiin, mikäli se perheelle sopii. Ajatuksena on, 
että tästä lähtee tiivis yhteistyö lapsen tai nuoren perheen kanssa, 
joka on välttämätöntä lapsen tai nuoren kuntoutuksen edistymisel-
le. Yhteistyö ja perheen läsnäolo lapsen kuntoutuksessa jatkuu koko 
kuntoutusprosessin ajan. 

Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä per-
heen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen yksilölliset tar-
peet ja voimavarat. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
vanhempien mielipidettä arvostetaan oman lapsensa ja nuorensa 
kasvatuksen asiantuntijana.
Jollan tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö lapsen ja nuo-
ren kasvulle ja kehitykselle. Kuntoutuksella pyritään löytämään 
lapselle tai nuorelle hänen kehitystään tukevia toimintamalleja 
sekä kuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja 
jatkokuntoutuksessa. 
Kuntoutuksessa painottuu lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen 
tukeminen siten, että heidän taidot selvitä arjen tilanteissa lisään-
tyvät. Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen ja 
kiintymyssuhdetta tukevaan suhteeseen, joka toimii kuntoutuksen 
pohjana. 
Oppilaskoti Jolla tarjoaa tutkimus- ja arviointijaksoja ja pidempiai-
kaista kuntoutusta sekä intervallijaksoja.

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 interval-
liperiaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma eri-
tyinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti täyden-
nyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kuntoutuksen 
asiantuntijoista tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. Kuntoutus 
ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman 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 sosiaa-
lityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

Lapsella ja nuorella on omahoitajapari, joka huolehtii 
lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta 
yhdessä muun henkilöstön kanssa ja pitää yhteyttä lap-
sen perheen kanssa.

Lapselle tai nuorelle suunnitellaan yhdessä moniamma-
tillisen kuntoutuksen asiantuntijapalveluiden ja omahoi-
tajien kanssa yksilölliset

• kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat tavoitteineen
• itsemääräämisoikeuden ja oman valinnan 

tukeminen

• päivä- ja viikko-ohjelmat, turvallinen strukturoitu 
arki

• tuettu koulunkäynti Sateenkaaren erityiskoulussa
• kommunikointimenetelmät
• suunnitelmallinen terveydentilan, käyttäytymisen 

sekä lääkityksen seuranta ja arviointi

• lääkärin määräämät yksilö- ja ryhmäterapiat

Jollasta tehdään tiivistä yhteistyötä yhteistyötahojen 
kuten lasten ja nuorten psykiatristen osastojen ja poli-
klinikoiden kanssa.

Kuntoutusyksikössä työskentelee yksikön johtaja, vas-
taava hoitaja, kuntoutuskoordinaattori, toimintatera-
peutti ja sairaanhoitajia sekä lähihoitajia. Moniamma-
tillinen tiimi kokoontuu tarvittavassa kokoonpanossa 
viikoittain. Jollan moniammatilliseen tiimiin kuuluvat 
Jollan henkilöstön lisäksi konsultoiva lastenpsykiatri, 
kuntoutuslääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologia ja per-
heterapeutti sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita ja 
terapeutteja. 
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