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Sisältö 

• eBoss hyvinvointivalmennusmalli

• Valmennukseen osallistujat

• Tutkimusten tuloksia

• Hyvinvointivalmennusmallin ja tulosten soveltaminen
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eBoss -hyvinvointivalmennukseen osallistuneet

• 16-29-vuotiaita (n=146), naisia (n=98) ja miehiä (n=48)

• suomen kieltä äidinkielenään puhuvia (n=125) ja maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä (n=21)

• 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita

• 12 valmennusryhmää: kontaktiryhmät (n=50), verkkoryhmä (n=45) ja 

yhdistelmäryhmä (n=51)
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Hyvinvointivalmennuksen prosessi

• Hyödynnetty hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteita ja motivoivaa

keskustelua. HOT:n päämääränä on lisätä psykologista joustavuutta

– Psykologisten taitojen harjoittelu > kipeiden tunteiden, ajatusten käsittely

– Mikä on tärkeintä ja merkityksellistä, mikä motivoi tekemään muutoksia elämässä

• Valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja osallistujien henkilökohtaisiin tavoitteisiin
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Tuloksia

• Alkuhaastattelujen ja loppuhaastattelujen yhteydessä 

kerätty aineisto ja 6 kk:n seurantahaastattelu puhelimitse
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Oman tavoitteen saavuttaminen, GAS (Goal Attainment Scaling)

• 68 % saavutti tavoitteensa tai ylitti sen

• n. 25 % jonkin verran alle tavoitellun tason

• n. 7% ei edistynyt lainkaan

• Ryhmätasolla tarkasteltuna osallistujat

saavuttivat tavoitteensa (M=0.02, SD 1.095) 

• Kontakti-, verkko- ja yhdistelmäryhmien välillä ei

eroja

• Tavoitteet liittyivät liikuntaan (50 %), 

ravitsemukseen (19%), uneen (17%), 

sosiaalisiin suhteisiin (7%)
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Valmennuksen, hyvinvointirannekkeen, sovellusten hyöty

• Likertin asteikko (1-5)

• Hyöty valmennuksesta

(M=3,8, SD 0.887)

• Hyöty hyvinvointirannekkeesta

(M=3,7, SD 1,014) 

• Hyöty hyvinvointisovelluksista

(M= 3,2, SD 1,256) 

• 16% osallistujista ei käyttänyt 

hyvinvointisovelluksia

• 23 % käytti 1. vaiheen Polar 

Flow sovellusta

• 57 % käytti 2. vaiheen Garmin

connect sovellusta
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Tuloksia

• Käsitys omasta toiminnallisesta suoriutumisesta ja tehtävien tärkeydestä OSA (Occupational 

Self Assessment)– itsearviointimenetelmä

 toiminnallisen suoriutumisen pätevyydessä erittäin merkitsevä ero (t=-5.246, df 127, p<0.00)

 toiminnallisen suoriutumisen tärkeydessä merkitsevä ero (t=-2.187, df 115, p<0.05)

• Psykologinen joustavuus AFQ-Y (The Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth) –kysely

 Joustamattomuus väheni erittäin merkitsevästi (t=3.696, df 1313, p<0.00)

 Yksilöllisesti tarkasteltuna osalla osallistujista itsetietoisuus todennäköisesti parani valmennuksen

aikana ja siksi kokonaispisteet laskivat

• Tavoitteiden saavuttaminen korreloi erittäin merkitsevästi valmennuksesta koetun hyödyn kanssa

(0.433, p<0.01) sekä hyvinvointisovellusten käytön hyödyn kokemuksen kanssa (0.325, p<0.01)

• Valmennuksesta koettu hyöty ja rannekkeiden (0.398, p<0.01) sekä sovellusten (0.355, p<0.01) 

käytöstä koettu hyöty olivat myös yhteydessä toisiinsa



Opiskelijoiden kokemukset hyvinvoinnistaan ja 

valmennuksen tärkeistä asioista loppuhaastattelussa

Tärkeää
• pystyivät saavuttamaan haluamiaan asioita,  

tietoisesti tekivät muutoksia

• virkeys lisääntyi, jaksaminen parani sekä 

koulussa että koton

• keskittyminen lisääntyi, mieliala kohentui 

• nukkuminen ja liikunta lisääntyi

• monipuolinen ja terveellinen ruokavalio 

vaikuttaa jaksamiseen ja omaan mielialaan ja 

virkeyteen

• rentoutumisesta sai lisää voimavaroja

• oppi itsestä ihmisenä uusia asioita ja 

muutoksia

• havaitsi kehityskohteita omassa 

hyvinvoinnissaan, oivalluksia

• perusasiat elämässä ovat kunnossa

”Seuraa sykettä, kaloreita, rappusten nousua. Askeltavoite 

7000. Käyttö mukavaa, siksi jatkanut. Kotona nousee 

liikkumaan tv:n edestä, kun mittari värisee.”

Parasta
• oman toiminnan muutokset ja tavoitteen 

saavuttaminen

• yhdessä tekeminen ja ryhmän toimivuus

• kokemusten vaihtaminen, omien fiilisten 

kertominen, myös verkkoryhmissä muiden 

kokemusten ja mielipiteiden lukeminen ja 

toisten tsemppaaminen

• oman ajattelun ja pohtimisen käynnistyminen

• hyvinvointiranneke, yhteiset 

liikuntatapahtumat ja erilaiset retket

• haastattelut ja valmentajien tapaamiset

• uuden tiedon saaminen hyvinvoinnista

”Mä suoriuduin siitä, sillä oli tosi paljon vaikutusta. Ei 

pelkästään, että uni lisääntyi ja tuli rutiinia päiviin”. 
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Opiskelijoiden kokemukset 6 kk:n seurantahaastattelu

• 1. vaihe:

 55/65 osallistujaa tavoitettiin

 69% oli pystynyt ylläpitämään

valmennuksen aikana saavuttamansa

tavoitetason

 Osallistumisen valmennukseen

edelleen hyödyllistä (M=3,6)

 2. vaihe:

 58/80 osallistujaa tavoitettiin

• 59 % oli pystynyt ylläpitämään valmennuksen

aikana saavuttamansa tavoitetason

• Osallistuminen valmennukseen edelleen

hyödyllistä (M=3,8)

• Valmennuksen hyödyt vaikuttavat olevan 

ainakin osin pysyviä.

Useimmat kokivat valmennuksen hyödylliseksi

• Oppi uutta hyvinvoinnista, edistämisestä

• liikunta lisääntyi, ravitsemustottumukset paranivat, 

uni parantui

• virkeämpi olo, psyykkinen vaikutus esim. ahdistus 

väheni

• laittoi ajattelemaan omaa hyvinvointia, antoi 

motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseen, koska 

omalla motivaatiolla on merkitystä valmennuksen 

hyödyllisyyteen

Osa koki, että valmennus ei ollut hyödyllinen

• ei itse tehnyt tarpeeksi, ei pystynyt osallistumaan 

tapaamisiin

• kaikki valmennuksen sisältö ei ollut itselle 

hyödyllistä

• kielitaito oli osin haasteena valmennuksessa
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Tulevaisuudessa 

• Tuloksia voidaan hyödyntää digitaalisia välineitä sisältävien, 

verkkoympäristöjä ja ryhmätoimintaan perustuvien ohjelmien / 

opetuksen suunnittelussa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

ammatillisessa koulutuksessa

• Valmennusohjelma voidaan sijoittaa esimerkiksi työhyvinvoinnin

opintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin

• Tuloksia ja valmennusmallia voidaan hyödyntää myös muissa

ympäristöissä, kuten nuorisotoimessa, korkeakouluopiskelijoilla ja 

mahdollisesti myös muiden ryhmien kanssa työskenneltäessä
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