
ASUMISPALVELUT   SÄHÄKKÄ JYVÄSKYLÄ

kuntoutusyksikkö nuorille aikuisille



SÄHÄKKÄ – Jyväskylän yksikkö  
on kuntoutusyksikkö, jossa järjestämme sosiaalihuollon 
asumispalvelun rakenteessa psykiatrista  
kuntoutustoimintaa.

Kohderyhmä 
Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 18–29-vuotiaiden 
nuorten aikuisten kuntoutukseen, joilla on valmiuksia ja
motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään. Yksikön hoidon  
ja kasvun tukemisen sekä kuntoutuksen menetelmät palvelevat 
erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä 
oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen 
kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren  
verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä.

Palvelut 
Kuntoutusyksikön palveluiden perustan luovat ALKAVA®  
-arviointijakso ja JOTOS® -kuntoutusohjelma.

ALKAVA® -moniammatillinen arviointipalvelu 3 kk tarvitaan, 
kun nuoren hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelu ja 
toteutus edellyttävät psykiatrista erityisosaamista ja nuoruusiän 
kehitystehtäviin liittyvää erityispiirteiden tuntemusta. Jakson
päätteeksi nuorelle voidaan suositella JOTOS®-kuntoutusohjel-
maa.
JOTOS® -kuntoutusohjelma on vaiheittain etenevä ohjelma,
jonka avulla nuori ottaa vähin erin ja ohjauksen turvin vastuun

omasta elämästä.

Tavoitteet:
• Nuoren aikuisen oman motivaation herättäminen oman  
   tilanteen ja tulevaisuuden tarkasteluun.
• Turvata nuoren aikuisen kasvua ja kehitystä itsenäiseen  
   elämään ja ennaltaehkäistä myöhemmän aikuisiän  
   psykososiaalisen tuen tarpeita.
• Itsenäistymisen tukeminen kattaen sekä itsestä huolehtimiseen, 
   arjentaitoihin, vapaa-aikaan että opiskeluun ja työelämään 
   liittyvät toimintakyvyn osa-alueet.



JOTOS®-kuntoutusohjelma
JOTOS® -ohjelma on nelivaiheinen ohjelma, jonka rungon 

luovat neljä eritasoista tukea tarjoavaa kuntoutusyksikköä. 

Jokaisessa vaiheessa nuoren saatavilla ovat kaikki toiminnot ja 

tukipalvelut, mutta viimeisten vaiheiden aikana häntä

ohjataan aktiivisesti hakemaan ratkaisuja myös ohjelman ulko-

puolisista vaihtoehdoista.

JOTOS®-ohjelman keskeisin tavoite on nuoren aikuisen itsenäi-

nen ja sisällöltään mielekäs elämä. 

1. vaihe – Minä
JOTOS®-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan

nuoren vaiheittain etenevän kuntoutuksen perusta. Nuori saa

ympäri vuorokauden tukea ja ohjausta. Psyykkisen voinnin

vahvistaminen (oireidenhallinta) ja toimintakyvyn haasteiden

kanssa selviytyminen (psykoedukaatio) ovat kuntoutuksen

ensimmäisessä vaiheessa keskeisiä. 

2. vaihe – Arki
JOTOS®-ohjelman toisessa vaiheessa nuoren vastuu arjen toi-

mista kasvaa. Mahdollisuus välittömään tukeen säilyy, mutta

samalla nuori saa yhä enemmän kokemuksia itsenäisestä

selviytymisestä. 

3. vaihe – Ympäristö
Ryhmämuotoiseen tuettuun asumiseen perustuvassa kolmannes-

sa vaiheessa nuori irtaantuu ohjaajien välittömästä tuesta.

Vertaistuki ja vuorovaikutus lähiympäristön kanssa korostuvat.

Nuori valmentautuu aktiivisesti opiskeluun, työhön ja

JOTOS®-ohjelman ulkopuoliseen toimintaan. 

4. vaihe – Itsenäistyminen
Nuori harjoittelee kokonaisvaltaista vastuunottoa elämästä.

Vaiheen aikana vastuu kaikista arjen toimista siirtyy nuorelle.

Viimeisen kuukauden ajan, ennen lopullista siirtymistä itsenäi-

seen elämään, tukea tarjotaan vain nuoren aloitteesta.

Keskeisin tavoite  
on nuoren aikuisen  
itsenäinen ja sisällöltään
mielekäs elämä.



TAPAUSESIMERKKI

Noin 16-vuotiaalla tytöllä oli todettu sekä masennus että  

syömishäiriö. Täysi-ikäiseksi tultuaan hän ei selviytynyt itsenäi-

sestä elämästä ja joutui useita kertoja psykiatriseen sairaalaan.  

Lopulta hän menetti otteen elämästään kokonaan ja yritti 

itsemurhaa. Tyttö vietti 1,5 vuotta osastohoidossa, josta hänet 

ohjattiin JOTOS®-kuntoutusohjelmaan. Hän koki olonsa  

vapautuneeksi ja alkoi vähin erin uskoa omaan pärjäämiseensä.

JOTOS®-ohjelma tarjosi hänelle mahdollisuuden kokeilla erilai-

sia toimintoja ja hän sai uusia ystäviä. Ohjelman päätteeksi hän 

valmistui ammattiin. Tänä päivänä hän viettää tavanomaista 

nuoren naisen elämää. Omin sanoin hän toteaa: ”Minä uskon 

ihmisten kykyyn muuttaa elämäänsä. Kuitenkin se vaatii kovaa 

työtä ja uskoa omaan selviytymiseen.”

YHTEENVETO 

JOTOS®-kuntoutusohjelma kestää keskimäärin kaksi vuotta, 

riippuen alkutilanteen toimintakyvystä ja mielenterveyden  

ongelmien luonteesta. Ohjelmaan osallistuneista 1/3 toipuu  

täysin, 1/3 selviytyy tavanomaisesta arjesta itsenäisesti ilman 

säännöllistä tukea ja 1/3:lle ohjelmaa ei suositella  

ALKAVA®-jakson jälkeen lainkaan.

”Minä uskon ihmisten kykyyn 
muuttaa elämäänsä. Kuitenkin  
se vaatii kovaa työtä ja uskoa 
omaan selviytymiseen.”



H U M A N A . F I

Sähäkkä Oy  
Jyväskylän yksikkö
Osoite: Taitoniekantie 3, 2. kerros
40740 Jyväskylä
www.humana.fi/sahakkajyvaskyla
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@humana.fi

Palveluesimies
Katri Isoviita-Kolsi, puh. 040 668 5574

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita 
lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 800, ja autamme päivittäin yli 4 200 
ihmistä kohti hyvää elämää. Meille Humanassa on tärkeää olla avoin, laadukas ja vastuullinen 
toimija. 


