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Vamos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 
Yhdessä koulutustakuuseen –seminaari 22.4.2015 

 



Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta…



…monen opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren 
 ongelmat eivät ratkea työ- tai opiskelupaikan löytymisellä.



Puute on erityisesti: 
• sosiaalisista taidoista 
• hyvistä ihmissuhteista 
• arjen taidoista, elämänhallinnasta 
• itsetuntemuksesta 
• riittävästä toimintakyvystä 
• luottamuksesta muihin ihmisiin 
• arvokkuuden ja merkityksellisyyden 

      tunteesta 
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KESKEINEN LÖYDÖS: 
Noin puolella Vamoksen nuorista on takanaan massiivinen 

palveluhistoria, mutta silti he voivat huonosti.

TERVEYS-
KESKUS

KESKEINEN HAVAINTO: 
Nuoret eivät ole kokeneet tulleensa kuulluiksi ja kohdatuiksi  

ihmisenä, eikä luonnollinen tukiverkosto ole riittänyt.

TERVEYS-
KESKUS



”Luottamus syntyi kun ymmärsin 
 työntekijän välittävän musta.” 



II · ETSIVÄ JA NUORI

 

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN 
Tapa, jolla etsivä ja nuori  

rakentavat yhteistä ymmärrystä  
nuoren tilanteesta:

 
 · Kohtaa ihminen, älä ongelmaa
 · Osoita välittäväsi – myös eleillä  
ja äänenpainoilla

 · Anna nuoren määrittää  
työskentelyn suunta

 · Ole läsnä ihmisenä,  
ammattilaisuuden ohella

I · ETSIVÄ

 

KOHTAAMINEN JA KATSE 
Tapa, jolla etsivä luo pohjan  

toimivalle yhteistyölle:

 
 · Poistu toimistosta ja pöytien takaa
 · Käytä sanoja, jotka nuori ymmärtää
 · Anna nuoren itse päättää 
tapaamisaika ja -paikka

 · Uskalla olla lähellä
 · Kuuntele ja katso silmiin

III · NUORI

 

KIINNITTYMINEN
Luottamusta syvämpi emotionaalinen 

yhteys, jonka avulla vaikeassa 
elämäntilanteessa oleva nuori:

 
 · Tietää, ettei tule hylätyksi tai jätetyksi
 · Uskaltaa tunnistaa ja  
tuntea tunteitaan

 · Uskaltaa haaveilla ja asettaa 
tavoitteita

 · Kykenee hyötymään tarjotusta  
tuesta ja palveluista

IV · NUORI

 

ITSENÄISTYMINEN 
Yhteistyön kohta, jossa etsivän tarve 

alkaa vähentyä ja nuori:

 
 · Ottaa kykynsä käyttöön
 · Osaa arvostaa ja välittää  
itsestään – ja toisista

 · Sitoutuu tavoitteisiin – hyvä  
muutos alkaa

 · Kokee sosiaaliset suhteet kantaviksi  
ja arjen merkitykselliseksi.

Hyvän muutoksen polku
 



Tuki työnantajille

Ahdistuksen hallinta

Osaamisen 
dokumentointi

Kädentaidot

Työ- ja opiskelutaidot

Kolmas sektori
Talous- ja 

velkaneuvonta

Asumisneuvonta

Vamos-palvelut 
Jokaiselle nuorelle mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen  

Nuori

TE-palvelut

Aikuissosiaalityö

Nuorisopsykiatri

Psykiatrinen 
sairaanhoito

INTEGROIDUT 
KUNTAPALVELUT

Korkeakoulut

Työnantajien 
valmennukset

Työllistymispolut

YRITYSVERKOSTO

Tavoitteiden 
asettaminen

Minäkuva ja 
itsetuntemus

Sosiaaliset taidot

Elämänhallinta

Psyykkinen ja fyysinen 
hyvinvointi

VAMOKSEN TUKI

Nuorisotoimi

Työvoimahallinnon  
palvelut

Asumispalvelut

Sosiaalitoimi

Päihdepalvelut

Mielenterveyspalvelut

PALVELUOHJAUS & 
VERKOSTOTYÖ

Kuntouttava työtoiminta

Starttivalmennus

Toimintakeskus

Ryhmätoiminnot

Urapalvelut

Etsivä nuorisotyö

Yksilötuki

Seniori Vamos

Amigo-mentorit

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

PALVELUKOKONAISUUS OSANA JULKISTA PALVELUJÄRJESTELMÄÄ VAIKUTUKSETOHJAUTUMINEN

JOKAISELLE NUORELLE OMA TYÖNTEKIJÄ JA PAIKKA YHTEISÖSSÄVAPAAEHTOISUUS

• Nuori itse 
• Vanhemmat 
• Kaverit ja lähipiiri 

• Sosiaalitoimi 
• Terveystoimi 
• Oppilaitokset

Mitä hyvä elämä  
on minulle? 

(oma määritelmä)

VÄLITTÄMINEN
KANSSAKULKIJUUS

LUOTTAMUS

KIINNITTYMINENOSALLiSUUS

TUTUSTUMINEN

KOULUTUS

TYÖLLISTYMINEN

MUUT TOIMENPITEET

NUORTEN 
HYVINVOINTIKOKEMUS

OPPILAITOS- 
YHTEISTYÖ

Toisen asteen koulutus

Tutkintoja edeltävä  
koulutus

Perusopetus

Vanhempien vertaistuki

Oma päihteidenkäyttö

Lapsuus ja päihteet

Seksuaalisuus

VERTAISRYHMÄT

Sirkus

Musiikki

Liikunta

HARRASTUKSET



Mitä Aristoteles sanoisi?

”Onnellinen elämä toteutuu 
silloin, kun ihminen saa 
käyttää kykyjään ja taitojaan 
sen yhteisön hyväksi, johon 
hän kuuluu.” 

 



Kiitos!

Olli Alanen 
050 405 8618 
olli.alanen@hdl.fi 

JOKAISELLE 
IHMISARVOINEN 
HUOMINEN.


