
Tausta
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten hyvinvointi kaipaa tukemis-
ta. Oppilaitos on luonteva ympäristö nuorten hyvinvoinnin tukemiselle ja oppilai-
toshenkilökunnan jäsenet voivat olla siinä tärkeässä roolissa.

Eräs keino hyvinvoinnin tukemiseksi on hyvinvointivalmennus (Kuvio 1.), jossa 
valmennettava etenee kohti itse määrittelemäänsä tavoitetta kumppanuussuh-
teessa valmentajan kanssa. Valmentajan rooli on tukea, kuunnella ja auttaa teke-
mään suunnitelmia tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoite
Tutkielman tavoitteena oli selvittää eBoss -  Hyvinvointivalmennusta nuorille 
-hankkeessa valmentajina toimineiden oppilaitoshenkilöstön jäsenten näkemyk-
siä valmentajana toimimisesta sekä valmennuksen toteuttamisesta nyt ja tule-
vaisuudessa.

Menetelmät
Tutkielman aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2018 henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla (n = 
9). Haastateltavat toimivat oppilaitoksissa opettajan, opintosihteerin, asuntolaohjaajan, kasva-
tusohjaajan tai opinto-ohjaajan tehtävissä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen si-
sällönanalyysin avulla.

Tulokset
Valmentajana toimiminen (Kuvio 2.) koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi, vaikka se myös lisäsi 
työtä. Ihmisläheisyys, aito kiinnostus nuoriin ja hyvinvointiin sekä omana itsenään ja kykyjensä 
mukaan toimiminen olivat valmentajalle eduksi. Valmennettavien tunteminen helpotti valmenta-
mista ja valmennusryhmän toiveiden huomioiminen koettiin tärkeäksi. Työ ja valmentaminen yh-
distyivät pääosin luontevasti.

Valmennuksen katsottiin sopivan monenlaisille valmennettaville ja monenlaiseen tilanteeseen. 
Olennaisiksi valmennuksessa nähtiin henkilökohtaisuus, yhdessä tekeminen ja yksilöllisyyden 
huomioiminen. Valmennettavan tavoitteen saavuttamista edesauttoivat halu olla mukana, aktiivi-
suus ja itseohjautuvuus sekä valmennusryhmän tuki. 

Valmennuksen toteuttaminen oppilaitoksessa vaatii hyvinvoinnin tukemisen kokemista tär-
keäksi niin johdon kuin henkilöstönkin puolesta sekä riittäviä resursseja. Jatkossa valmennusta ei 
ole mahdollista toteuttaa kokonaisena, mutta opinnollistamalla teemat valmennus voi koskettaa 
jokaista opiskelijaa.

Yhteenveto
Valmennuksessa keskeistä oli yksilöllinen pysähtyminen oman hyvinvoinnin äärelle yhdessä ryh-
män ja valmentajan kanssa. Valmennus sopii monenlaisiin tavoitteisiin ja monenlaisille valmen-
nettaville. 

Valmentajana toimiminen koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi, vaikka se aiheutti myös haas-
teita. Kaiken kaikkiaan valmentajana toimimisen koettiin soveltuvan oppilaitoshenkilöstölle ja 
osaksi työtä. 

Valmennuksen toteuttaminen osana oppilaitoksen toimintaa vaatii taustatukea oppilaitoksen 
johdolta ja muulta henkilöstöltä sekä oppilaitoksen käytäntöihin sovittamista. Opinnollistaminen 
tuo valmennuksen teemat kaikille opiskelijoille, ja ideaalitilanteessa koko oppilaitos yhteistyötoi-
mijoineen osallistuu valmennuksen toteuttamiseen.
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Kuvio 1. eBoss hyvinvointivalmennuksen prosessi

Yksilöllinen arviointi 
ja tavoitteen asettelu

Yksilöllinen tavoitteen 
välitarkastelu

Yksilöllinen arviointi ja 
jatkosuunnitelmat

Muutosten 
seuranta

Hyvinvointivalmennus verkossa / ryhmissä /
yhdistelmänä 

Itsenäinen harjoittelu
Hyvinvointirannekkeen ja -sovellusten käyttö

Ryhmätapaamiset/ 
lopetus

Itsehavainnointi

Ylläpito  
4-24 viikkoa

Hyvinvointivalmennus  
7-12 viikkoa 

Orientaatio
2 viikkoa

Itsehavainnointi

Ryhmätapaamiset/ 
aloitus

Ohjaus 
digityövälineisiin

Kuvio 2. Kokemukset valmentajana toimimisesta

Valmennus osaksi oppilaitoksen toimintaa

Taustatuki johdolta ja 
henkilöstöltä

• Oppilaitoksen henki kannustaa
• Riittävien rahallisten, ajallisten  

ja henkilöstöresurssien 
saaminen

Toimet käytännön 
toimintaan viemiseksi

• Opinnollistaminen
• Valmennuksen osien 

hyödyntäminen
• Opiskelijan huomioiminen
• Koko oppilaitoksen mukaan 

ottaminen
• Oppilaitoksen toimintaan 

sovittaminen

Hyvinvointivalmennus 
osana oppilaitoksen 

toimintaa

Kuvio 3. Valmennuksen vieminen osaksi oppilaitoksen toimintaa

VALMENTAJANA TOIMIMINEN 
TARVITTAVAT  

TAIDOT JA  
OMINAISUUDET 

VALMENTAJAN 
TOIMINTA

HYÖDYT JA 
HAASTEET

SUHDE VALMEN-
NUSRYHMÄÄN 
MERKITTÄVÄ

VALMENTAMINEN 
OSANA TYÖTÄ

Ihmisläheisyys

Kiinnostus aiheeseen

Soveltuva osaaminen

Toimiminen omana 
itsenään ja kykyjensä 
mukaan

Muistuttamista, 
ohjaamista, 
kannustamista, 
ajattelun apuna 
olemista

Rooleina ohjaaja, 
rinnallakulkija ja 
tausta-apuri 

Miellyttävä kokemus
Uuden oivaltaminen
Opiskelijasuhteen 
paraneminen

Työn lisääntyminen, 
kuormittuminen ja 
ajanpuute

Opiskelijoiden ja 
ryhmän tunteminen 
helpottaa  
valmentamista

Ryhmän toiveet  
huomioitava

Sopii työnkuvaan

Ammatista hyötyä

Nivoutuu arkityöhön  
ja työrooliin

Eroaa arkityöstä

Ammatti ja työrooli 
esteenä tai hidasteena


