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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämänkaaren kaikissa vaiheis-
sa. Kuntoutus voi olla määräaikaista tai intervalliperiaatteella toteu-
tettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on mahdollista toteuttaa 
liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan omaan ympäristöön kuten 
kriisitukipalvelua tai kuntoutusohjausta.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma eri-
tyinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa täydennyskoulutusta. 
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 kotikun-
nan sosiaalitoimen kautta tai terveydenhuollon lähetteellä. Yhteyttä 
voi ottaa myös Vaalijalan aluepoliklinikoihin, 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  
sosiaalityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi 
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KORALLI 
Aikuisten psykososiaalinen 
kuntoutusyksikkö

Koralli on 9-paikkainen erityistä tukea 
tarvitsevien aikuisten kuntoutusyksikkö. 
Koralli tarjoaa ympärivuorokautista psy-
kososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla 
on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä 
vaikeuksia ja tuen tarvetta. Korallin tilat 
sijaitsevat kolmikerroksisessa hissillisessä 
rakennuksessa, jossa jokaiselle asiakkaalle 
on oma yksiö. Kuntoutusyksikön tilojen ja 
talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty 
huomiota vaativan kuntoutustoiminnan 
turvallisuuteen. 

Kuntoutusyksikkö Koralli mahdollistaa asi-
akkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen 
kodinomaisessa ympäristössä. Tavoittee-
na on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, 
päivittäisten taitojen harjoittelun mahdol-
listaminen, elämänhallinnan tukeminen ja 
asiakkaan valmentaminen mahdollisimman 
itsenäiseen elämään. 

Korallin henkilökunta 
on käynyt terapeuttista kuntoutusta vahvistavan 
koulutusohjelman ennen yksikön aukeamista. 
Osaamista vahvistetaan säännöllisillä täydennys-
koulutuksilla. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijät Nenonpellossa

• Heidi Jaamalainen, p. 050 389 9721
• Sari Kautto, p. 050 389 9318
• Tiina Mustonen, p. 050 389 9256
• Anne Nykänen, p. 050 389 9255
• Eija Öster, p. 050 389 9254

s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

Korallinen toiminta 
perustuu asiakaslähtöisyyteen, itsemää-
räämisoikeuden tukemiseen sekä vuorovai-
kutuksen ja kommunikaation tukemiseen. 
Kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen 
osallistuu moniammatillinen tiimi. Jokaiselle 
asiakkaalle laaditaan yksilölliset kuntoutus-
tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan 
säännöllisesti. Asiakkailla on mahdollisuus 
osallistua valitsemaansa ohjattuun työ- ja 
päivätoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan. 


