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Tehdään yhdessä Suomesta
maailman paras maa vammaisille
ja vammautuneille



Toimintamme mullisti aikoinaan tavan huolehtia 
vammaisista ja vammautuneista

• Suomen vanhimpana ja ainoana täysin vammaispalveluihin 
keskittyvänä yrityksenä olemme aina 
rakentaneet hyvinvointivaltiomme kivijalkaa.

• Validia perustettiin alun perin kehitystä ja yhteiskunnallista 
edistystä hakevaksi yhtiöksi. Mullistimme aikoinaan tavan, 
jolla Suomessa pidettiin huolta vammautuneista ja 
kehitysvammaisista ihmisistä. Esimerkiksi kuntoutus- ja 
asumispalveluiden myötä olemme kyenneet uudella tavalla 
tarjoamaan arvokasta elämää ja turvallisuutta, mutta myös 
itsenäisyyttä vammaisille ja vammautuneille.

• Validia on osa 1938 perustettua Invalidiliittoa, suomalaisten 
vammaisten ja vammautuneiden omaa etujärjestöä, 
joka ajaa vammaisten ihmisten etuja ja tuottaa heidän 
tarvitsemiaan palveluita.



Pyrkimyksemme on olla 
alan laatujohtaja
• Alan laatujohtajana tarjoamme vammaisten 

elämänlaadun tueksi monipuolisen ratkaisun, jossa 
pitkälle erikoistuneet palvelut löytyvät saman katon alta. 
Vapautamme aikaa kaikista olennaisimpaan: asiakkaan 
kohtaamiseen ja elämänlaadun edistämiseen. 

• Kehitämme palvelujamme älykkäästi digitalisaation
mahdollisuuksia hyödyntäen sekä asiakkaitamme ja 
henkilöstöämme kuunnellen.

• Haluamme jatkossakin olla vammaisten palveluasumisen
markkinajohtaja. Lisäksi vahvistamme
kuntoutuspalveluliiketoimintaamme sekä 
kehitämme muita palveluita, kuten henkilökohtaisen 
avun ja päivätoiminnan palveluita niin, että ne 
ovat valtakunnallisesti yhä useamman saatavilla.

• Kaikki tuottamamme varat ohjataan asiakkaittemme 
elämänlaadun kehittämiseen joko Validian tai 
omistajamme toiminnan kautta.



Arvot - ilo kuuluu kaikille

INHIMILLISYYS
Kohtaamme kaikki ihmiset 
tasavertaisina, toisiamme 
arvostaen ja kuunnellen. 
Toimimme aina asiakkaan 
parhaaksi. Huolehdimme 
jokainen osaltamme 
yhteisestä hyvinvoinnista 
ja turvallisuudesta.

LUOTTAMUS
Toimimme läpinäkyvästi ja 
vastuullisesti. Mitattava 
palvelun laatu ja sitoutuminen 
sovittuihin toimintatapoihin 
muodostavat toimintamme 
perustan. Olemme läsnä 
arjessa ja ansaitsemme 
luottamuksen joka päivä.

OIVALLUS
Olemme ylpeitä 
ammattitaidostamme. Opimme 
yhdessä ja jaamme 
osaamistamme. Haemme 
rohkeasti ratkaisuja ja tartumme 
toimeen. Haluamme kehittää ja 
uudistaa vammaispalveluja ja 
yhteiskuntaa.



Yhteinen polku kohti 
parempaa huomista
Mitä on hyvä selkäydinvammakuntoutus ?



• Kuntoutus perustuu tutkittuun ja 
kokemusperäiseen tietoon selkäydinvaurioista

• Kuntouttaminen perustuu monipuoliseen, 
yksilölliseen toimintakyvyn arviointiin, sisältäen 
standardoidut testit ja toimintakykyisyyden 
mittarit 

• Vertaiskuntouttajien tuella on merkittävä rooli

• Kuntoutuksessa hyödynnetään moniammatillista 
osaamista

• Kuntoutus on oikea-aikaista ja myös 
akuuttivaiheen jälkeen jatkuvaa

Hyvä selkäydinvammakuntoutus koostuu 
seuraavista elementeistä…

Kuntouttaminen on pyrittävä 
aloittamaan jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa teho- ja akuuttihoidon 
osastoilla 

Kuntoutus jatkuu 
elintoimintojen 
vakiintumisen jälkeen 
yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti

Kotiutumisen jälkeen 
toimintakyvyn 
edistymistä ja säilymistä 
voidaan tukea esim
laitoskuntoutusjaksoilla 
ja avokuntoutuksella

Kuntoutuksella on arkeen sovellettavat 
tavoitteet, jotka ylläpidettävissä esim
avokuntoutustoiminnalla



• ”Kuntoutusta ihmistä kuunnellen”
• kuntoutus perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, 

laadinnassa kuntoutuja mukana  
• kuntoutustavoitteet perustuvat realistiseen tavoitteellisuuteen

• Kuntoutus on kokonaisvaltaista
• huomioi myös psyykkisen sopeutumisen tukemisen
• huomioidaan tiedon tarjoaminen sekä kuntoutujille 

että omaisille

• Kuntoutus on tarpeeseen nähden oikein 
mitoitettua

• Avokuntoutusta /laitoskuntoutusta tai niiden 
yhdistelmänä toteutettavaa kuntoutusta

• Intensiivisiä avokuntoutusjaksoja, kursseja…

• Kuntoutus on progressiivista

• Teknologia-avusteinen kuntoutus 
mahdollistaa kevennetyn työskentelyn 
kautta toistosuoritusten lisääntymisen

Hyvä selkäydinvammakuntoutus koostuu 
seuraavista elementeistä…
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