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kuntouttavaa asumispalvelua nuorille aikuisille





Tuettua, kuntouttavaa 
asumispalvelua
 
Keski-Suomessa, aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa 
sijaitseva Sähäkkä on nuorten aikuisten aktiivisen tuetun asu-
misen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista kuntouttavaa 
palveluasumista ja nuorten aikuisten koteihin vietävää liikkuvaa 
tukea mielenterveyskuntoutujille, lastensuojelun jälkihuollon 
nuorille sekä nuorille aikuissosiaalityön asiakkaille.

Tehostettu palveluasuminen itsenäistymiskodissa sopii 
18–30-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja tur-
vaa ympäri vuorokauden. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi 
psykiatrisen osastohoitojakson jälkeen, kun halutaan muodos-
taa mahdollisimman helppo siirtymä intensiivisestä sairaalahoi-
dosta kohti itsenäisempää elämää. Kuntoutusyksikön hoidon, 
kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat 
erityisesti nuoria aikuisia, jotka kärsivät psyykkisistä oireista ja 
tarvitsevat tukea ja ohjausta itsenäistymisessä, arjen hallinnassa 
tai sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Kuntouttavan asumispalvelun tavoitteet:
• Herättää nuoren aikuisen oma motivaatio oman tilanteen 

ja tulevaisuuden tarkasteluun ja saada  hänet ottamaan 
vastuu omasta elämästä.

• Turvata nuoren aikuisen kasvu ja kehitys kohti mahdolli-
simman itsenäistä elämää. Oikein ajoitetulla itsenäistymi-
sen tuella vähennämme tarpeita psykososiaaliseen tukeen 
ja muihin tukipalveluihin myöhemmällä aikuisiällä.

• Vahvistaa taitoja huolehtia itsestä ja omasta arjesta. Löytää 
mielekästä tekemistä ja tukea toimintakykyä vapaa-ajalla, 
opiskelussa ja työelämässä. 

• Auttaa omien tukiverkostojen luomisessa ja ylläpitämises-
sä.



Asuminen Sähäkässä
Oma huone on nuoren aikuisen koti, jonka yksityisyyttä kun-
nioitamme. Kuntoutujien käytössä on yhteinen ruokailutila ja 
olohuone. Lisäksi yhteiskäytössä ovat työ- ja viriketoiminnan 
tilat, musiikkitila, neuvotteluhuone ja pyykkitupa. 

Asumisen yhteisöllisyys tukee kuntoutusmisprosessia ja tarjoaa 
turvallisia tilanteita harjoitella sosiaalista kanssakäymistä. 
Vaikka jokaisen kuntoutumispolku on yksilöllinen, yhdessä 
tekeminen motivoi ja nuoret kuntoutujat tukevat myös toinen 
toisiaan tarjoten tärkeää vertaistukea. Yhteistyö nuoren perheen 
ja muun verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä.

Toiminta
Toimintamme perustuu käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuu-
desta ja toiminnallisuudesta. Monipuolisen toiminnan kautta 
nuori aikuinen saa kokemuksia omasta identiteetistään, vah-
vuuksistaan ja kehittämisen alueistaan. Samalla nuori aikuinen 
saa rakenteita itsenäiseen elämään. 

Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, 
josta nuori aikuinen ottaa pikkuhiljaa vastuuta itse. Jokaiselle 
kuntoutujalle nimetään omaohjaaja, joka huolehtii yksilöllisen 
ja tavoitteellisen kuntoutuksen toteutumisesta yhdessä kuntou-
tustyöryhmän ja yhteistyötahojen kanssa.

Teemme kuntoutujille yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jonka 
lisäksi kuntoutumista tukee viikko-ohjelma. Arkipäivisin tarjolla 
on ryhmätoimintaa, yhteisöllisiä palavereita sekä ohjattua työ- 
ja viriketoimintaa. Iltaisin yksikössä järjestetään vapaa-ajan 
ohjelmaa. Erilaisia retkiä tehdään yksilöllisesti ja ryhmänä 
mahdollisuuksien mukaan. Yksikkö tekee laajaa yhteistyötä 
eri oppilaitosten, työvoimapalveluiden, sosiaalitoimen, Kelan, 
järjestöjen ja nuorten taidetyöpajan kanssa.

 



Keskeisin tavoite  
on nuoren aikuisen  
itsenäinen ja sisällöltään 
mielekäs elämä.



”Vaikka tekeminen ei ole 
aina mieluista ja aina 
ei jaksaisi lähteä, niin 
sitten kun on ohjaajien 
avustuksella lähtenyt, onkin 
huomannut, että se auttaa 
kuitenkin enemmän kuin 
että jää omaan huoneeseen 
sänkyyn makoilemaan.”



”Vaikeinta oli myöntää 
tarvitsevansa apua”
Kun Henna lukee muistiinpanojaan parin vuoden takaa, olo 
tuntuu epätodelliselta – niin paljon asiat ovat muuttuneet. On 
enää vaikea päästä sisään sen Hennan maailmaan, jolla oli 
vaikeuksia päästä aamulla sängystä ylös, mikään ei tuntunut 
hyvältä ja ahdistuksen siitä, ettei saa oikein kunnolla kiinni 
mistään, peitti alkoholi. Mieliala oli maassa, ja koulussa ei 
jaksanut olla.

Arkirytmi ohjasi uudenlaiseen elämään
Arkirytmi palautui nopeasti normaaliksi Sähäkkään muuton 
jälkeen ja teki monesta muustakin asiasta helpompaa. Elämästä 
sai taas otteen. 

Yhdeksi tärkeimmistä asioista Henna mainitsee ohjaajien 
kannustavan asenteen ja keskustelut heidän kanssaan. 

”Aluksi alkoholista käytiin jatkuvaa keskustelua. Kun mä tulin 
lomilta, niin se keskustelu antoi tukea ja turvaa, että voi olla 
hauskaa ilman alkoholiakin”, Henna kiittelee.

Vaikka Henna osasi tehdä monia asioita itsenäisesti, 
tekemisen aloittaminen oli vaikeaa. Ohjaajien tuki on auttanut 
Hennaa omatoimisuuteen. Henna sai käytyä koulun loppuun 
Sähäkästä käsin ja valmistui ammattiin. Yhteistyö Sähäkän 
henkilöstön ja koulun välillä oli tiivistä. Vaikka Henna ei aiokaan 
tähän ammattiin jäädä, oli valmistumisen tuoma onnistumisen 
kokemus arvokas. Kun ei luovuta, saa suuriakin asioita tehtyä 
vaikeuksista huolimatta.

Sähäkän jälkeen Henna suunnittelee opiskelevansa toisen 
ammatin itselleen ja siirtyvänsä sitä kautta työelämään. Hän 
odottaa tulevaa innoissaan, mutta myös jännittyneenä – kuten 
monet muutkin hänen ikäisensä nuoret aikuiset. Nyt takana on 
vahva verkosto uusia ystäviä ja opittuja keinoja, joilla voi hallita 
masennuksen ja ahdistuksen tunteita.

• Hennan nimi on muutettu suojataksemme tarinan henkilön 
yksityisyyttä.
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Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä 
sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 
700, ja autamme päivittäin yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. Meille Humanassa 
on tärkeää olla avoin, laadukas ja vastuullinen toimija. 


