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Toisen asteen ammatillinen oppilaitoksissa opiskelevien 
terveys ja terveystottumukset eivät ole opiskeluaikana olleet 
agendalla

Selviytymisen haasteita (tupakointia, ylipainoa, päihteiden 
käyttöä, vähäistä liikkumista) 

Eri tahot (tutkijat, lapsiasianvaltuutettu, viranomaistahot…) 
esittäneet huolensa 

Tulevia työntekijöitä – haastavassa työssä! 

Työelämä murroksessa, paljon henkisiä voimavaroja 
kuluttavaa epävarmuutta. 

Tärkeä oppia huolehtimaan omasta jaksamisesta ja terveydestä 
Ja siitä mitkä asiat siihen vaikuttavat

Opiskeluajan hyvinvointi -
lähtölaukaus työelämään  



Digitaalisuus

Verkkoympäristöt, niiden 
monimuotoistuminen, 
laajeneminen yksi nuorten 
hyvinvointiin vaikuttava 
megatrendi - Yhä 
enemmän tarjolla 
digitaalisia vaihtoehtoja 
verkossa, myös 
viranomaispalveluissa

Digitaalisuuteen ladataan 
suuria odotuksia monella 
sektorilla (Hallituksen 
kärkihankkeita, SOTe
uudistuksen kulmakivi…)

Tarve: tehokkaita, käytännön-
läheisiä menetelmiä ja 
toimintamalleja sekä yksilö-
että yhteisötasolla

Haasteeseen tartuttu rohkeasti 
ja ennakkoluulottomasti

Digimaailma, 
käyttötavat koko ajan 
muutoksessa



OPISKELU- JA 
TOIMINTAKYKY

Terveelliset elämäntavat

eBoss -hyvinvointivalmennusta nuorille

Valmennus

Oppilaitos

Omien arvojen mukainen toiminta

Psykologinen joustavuus

Hlökohtainen prosessointi

VAIKUTTAVAA!

TUKI

Hyvinvointi = laaja-alainen, monisäikeinen ja moniulotteinen asia,  

sen merkitys on eri ihmisille erilainen 



Mielekästä

Hyödyllistä

Oman 

hyvinvoinnin 

pohtiminen

Opiskelijoihin 

tutustuminen 

 oman työn 

helpottuminen

eBOSS VALMENTAJANA TOIMIMINEN 
(Partanen 2019)

Työmäärän 

lisääntyminen 

kuormittuminen

Välineitä 

arkityöhön tukea 

opiskelijoita

Mukavaa

Palkitsevaa

Paremmat 

opiskelijasuhteet

Uusia näkökulmia 

nuorten 

hyvinvointiin

Uusia 

oivalluksia, 

oppia

Ajan 

puute

Työrooli 

vaikeuttaa

Sopii 

työnkuvaan



Aikaan 

saamista

Jaksamista

Oma tavoite

Tärkeä, itselle sopiva, 

hyödyllinen, mielessä, 

perusta toiminnalle

eBOSS VALMENNETTAVIEN 
KOKEMUKSIA (Nieminen 2019)

Oma tavoite

Ei tärkeä, ei sopiva, 

unohtui, hiipui

Oppimista

oivalluksia

Uusia ideoita 

hyvinvointiin

Valmentajan apu

Vertaisten 

seuraaminen
Vaikutuksia 

elintapoihin

Uutta asennetta

Ei uutta 

oppimista

Ristiriitaisuus

Tyytymättömyys 

itseen

Innostus

Motivaatio

Kyvyttömyys 

muuttua



Kavereiden kanssa netissä   sähköinen asiointi ei ole 
tuttua

Verkkopalvelua voi olla vaikea käyttää

Digitaalinen lomake + monimutkainen elämäntilanne,        
 avun tarve

Yksisuuntainen sähköinen lomake voi  olla hämmentävä

Nuorella ei ole tietoa palvelusta  henkilökohtaisen 
kontaktin kaipuu

HUOM: 
Digitaalisuus ei ole kaikki…..



Yhteisöllistä, yhteistyöhön 
perustuvaa

eBOSS hyvinvointivalmennus 

uudenlainen,  yhteisöllisyyttä rakentava oppilaitoksen 
toimintamalli, jossa muiden opiskeltavien oppiaineiden ohella 
opitaan myös omasta terveydestä huolehtimista, 
vastuullisten valintojen tekemistä suhteessa omaan 
terveyteen.

Erinomainen, innovatiivinen esimerkki eri toimijoiden ja 
opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä 

 terveyden edistämistä parhaimmillaan!!!



Nuorten kanssa tehty työ ei tule koskaan valmiiksi 
 paljon aineksia mistä ammentaa, jatkaa, jalostaa  

kehitettyä toimintamallia

Tulevaisuus osoittaa miten toimintamalli on vähentänyt 
opiskelun keskeyttämisiä ja lisännyt opiskelijoiden 

hyvinvointia

Oppilaitos voi olla välittävä, huolehtiva yhteisö,  
opiskelijan hyvinvoinnin rakentaja 

Tuloksia

Ideoidaan
kehittämis

polkuja

Opitaan
kokemuksista



Tarja.h.kettunen@jyu.fi

Kiitos toimijoille, opiskelijoille, ohjausryhmälle!



Kirjallisuutta
Altonen S. 2016. Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa. 

Nuorisotutkimusseura. 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/nakokulma26_nuorten_hyvinvoin

nin_tukemiseen_tarvitaan_monta_kanavaa.pdf

Nieminen N. 2019. ”JAKSAA PAREMMIN, KUN NUKKUU PAREMMIN” Ammatillisen 

oppilaitoksen opiskelijoiden kokemuksia eBoss hyvinvointivalmennuksesta. Pro 

gradu. Jyväskylän yliopisto. Tulossa

Paavonen A-M, Salminen A-L, 2016. Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö. Selvitys Kelan 

roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa. Työpapereita 103. 

Partanen Nina. 2019. OPPILAITOSHENKILÖKUNTA HYVINVOINTIVALMENTAJINA

Valmentajien kokemukset eBoss – Hyvinvointivalmennusta nuorille –hankkeesta. Pro 

Gradu. Jyväskylän yliopisto. Tulossa.

Peltola M, Moisio J. 2017. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja 

nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Nuorisotutkimusseura

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/nakokulma26_nuorten_hyvinvoinnin_tukemiseen_tarvitaan_monta_kanavaa.pdf

