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Henkilöstö

●Projektipäällikkö Niina Ojanperä

●Projektikoordinaattori Sari Laitinen

●Yksilövalmentaja Reeta Rita

●Ryhmävalmentaja Sanni Roine

●Ryhmävalmentaja Santtu 
Vesterinen

8.1.2020

L



gradia.fi

Vivon toimintamallit

ja

ideologia
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Vivo-
mallin
kehittämis-
prosessi
2017 - 2019

1. Yhteistyössä opiskelijahuollon 
kanssa on alussa kartoitettu 
Gradian opiskelijoiden tukitarpeita

2. Ryhmävalmennuksen harjoitteet ja 
työskentelytapojen luonti ensin

3. Yksilövalmennusprosessi 
ryhmävalmennuksen rinnalle

4. Opiskelutaitovalmennuksen luonti 
valmennuksen ja alalle paluun 
välimaastoon

5. Jälkiohjauksen tavat
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Toimin-
nalliset
tilat

●Monen toiminnan yhtäaikainen toteutus 
mahdollistuu

●Nuoren kohtaamisen ja kuulluksi 
tulemisen mahdollistaa toimintaan 
soveltuvat tilat, jotka ovat 
osoittautuneet laadukkaan toiminnan 
edellytykseksi

●Vanhasta painosalista muokattiin 
pedagogisesti toimivat tilaratkaisut, 
valmistui keväällä 2019
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Toimin-
nalliset
tilat

●Tiimityöskentely, moniammatillinen 
yhteistyö ja muunneltavissa olevat 
ohjausmallit mahdollistuvat

●Avoimesta tilasta muodostui 
tilaratkaisuilla kotoinen ja nuorelle 
turvallinen

●Kullakin valmentajalla on nimetyt nuoret, 
muut valmentajat ovat koko ajan läsnä ja 
tukemassa nuoria

●Jälkiohjausnuorille on tukipiste, mihin 
tulla
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Pienryhmä-
tila

Yksilövalmennus-
nurkkaus

Opiskelutaito-
tila

Odotuspaikka
Yksilövalmennus-
vuorolle
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Aamun aloittelua Ryhmävalmennus 
käynnissä keittiö-
olohuoneessa

Rauhallinen nurkkaus
yksilöohjaukseen

Yksilövalmennus 
käynnissä
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Vivo-
valmennuk-
sen 
aloittami-
nen

●Nuori ei syystä tai toisesta sitoudu 
opiskeluun

●Oppilaitoksen tukitoimet ovat olleet 
monipuolisesti käytössä, mutta tuki ei 
riitä

● Opiskeluun osallistuminen ei ole 
tässä elämäntilanteessa järkevää -
kivijalka puuttuu

●Opinnot ovat keskeytymisvaarassa

8.1.2020



gradia.fi OPISKELIJOIDEN HAASTEET

Neuroosit, 

pakkohäiriöt
Ei taustatukea

Hyväksikäyttö

Yksinäisyys

Ahdistus

Oppimisvai-

keudet

Ei 

motivaatiota

Ei itseohjautu-

vuutta
Traumat

Ei luottoa 

selviytymis-

kykyyn

Seksuaalinen 

identiteetti 

hakusessa

Lääkkeet, 

huumeet, 

alkoholi
Aikuisen malli 

puuttuu

Univaikeudet

Ei 

elämänhallin-

taa

Ei 

tulevaisuus-

ajattelua

Puutteita 

opiskelutai-

doissa

Mutkainen 

koulupolku



gradia.fi

Opiskelijat
lv 2018-
2019 

● 99 opiskelijaa vuoden aikana

● Sosiaalisen vahvistumisen 
ryhmävalmennus (Sanni ja Santtu)

● Opiskelutaitovalmennus, jossa 
opiskelutaitoja ja vahvistumista 
opiskelijana (Sari)

●Tehostetun tuen pienryhmä (Reeta)

●Yksilövalmennus (Reeta ja Niina)

●Jälkiohjaus 2kk – 1 vuosi

8.1.2020
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Ryhmävalmennus-
jakson teemat
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Viikko 1

● Vahvuustaidot / itsetuntemuksen taidot

● Omien vahvuuksien tunnistaminen

● Tavoitteiden nimeäminen

● Arvot

● Itsetuntemuksen syveneminen

● Roolien havaitseminen viestintätilanteissa

● Viikko 2

● Arjenhallintataidot / Itsensä johtamisen taidot

● Elämäntaitojen tunnistaminen ja 
harjoitteleminen

● Tarkoituksenmukaisen arjen tarkkailu, 
suunnittelu ja toteutus

● Oman arjen tietoinen tarkastelu ja siihen 
vaikuttaminen

8.1.2020
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Viikko 3

• Voimavarataidot / Onnellisuustaidot
• Omien voimavarojen ja vahvuuksien 

tunnistaminen
• Luonteenpiirteiden nimeäminen
Kiitollisuus ja arvostus elämään, itseä ja muita 
kohtaan
Myönteisyys ja sen vahvistaminen

Viikko 4
• Läsnäolotaidot / Stressinhallintataidot
• Stressin syyt ja seuraukset, keinoja stressin 

hallintaan
• Huolet ja niiden syyt ja selviytymiskeinot
• Turvaverkko
• Läsnäolotaidot
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Viikko 5

● Tunnetaidot

● Tunteiden tunnistaminen ja vahvistaminen

● Toisten tunteiden ymmärtäminen

● Negatiivisten tunteiden nimeäminen ja 
ratkaiseminen

● Positiivisten tunteiden vaaliminen ja 
vahvistaminen

Viikko 6

● Ajattelutaidot

● Myönteisen ja ratkaisukeskeisen ajattelun 
harjoitteleminen

● Tarinan uudelleen kirjoittaminen / narratiivisuus

● Omien uskomusten ja ajatuskaavojen 
huomaaminen 

● Rajoittavien uskomusten muuttaminen

● Voimavarojen valjastaminen uusien ajatusten ja 
tavoitteiden tueksi

8.1.2020
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● Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot

● Keskusteleminen ja kuunteleminen

● Viestintätyylien tunnistaminen

● Viestinnän adaptaatio ja viestinnän kontekstisidonnaisuus

● Yhteistyötaitojen tunnistaminen

Viikko 8

● Tulevaisuuden suunnittelun taidot 

● Haaveileminen ja unelmoiminen

● Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden pohtiminen ja nimeäminen

● Tulevaisuustyöskentely
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Työkalut 
valmennuk-
sessa

1. Liikunta, taide- ja kulttuuri, musiikki

2. Ratkaisukeskeisyys

3. Neuropsykiatrinen valmennus

4. Narratiivisuus ja tarinan uudelleen kirjoittaminen

5. Ohjaava ja valmentava työote

6. Kannustava palaute

7. Huomio vahvuuksissa ja yksilöllisissä ominaisuuksissa 
ja tarpeissa

8. Tunnetaitojen ja ajattelutaitojen vahvistaminen

9. Elämäntaitojen sisällöt

10. Itsetuntemuksen vahvistaminen

11. Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

12. Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

13. Onnellisuustaidot

14. Muiden ammattilaisten kanssa tehtävä verkostotyö

8.1.2020
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Yksilövalmennusryhmä
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Miksi ja 
kenelle?

●Opiskelijoille, joilla haasteita isossa ryhmässä 
pärjäämisessä

●Opiskelijoille, joille aamuheräämiset ovat vaikeita 

-> ryhmä kokoontuu 11-14/16

●Opinnoissa pärjäämisen tiellä olevien esteiden 
löytäminen ja poistaminen

●Arki kuntoon, hyvinvointiin keskittyminen

●Arjessa- ei toimistossa, yhdessä eläminen

●Elämänlaatua ylläpitävää elämänhallintaa

●Vankan tuen tarpeessa olevat nuoret, joilla 
tukiverkostoa ei vielä ole

●Palveluohjaus & verkostotyö vahva osa 
valmennusta
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Miksi ja 
kenelle?

●Nuoret pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia 
taitoja pienemmässä ryhmässä ennen 
ryhmävalmennukseen tai muuhun 
toimenpiteeseen siirtymistä

●Nuorten toimeentulon oltava turvattua, 
joten ryhmä kokoontuu 3pv / vko 4- 4,5 h 
kerrallaan

●Ohjelma muotoutuu opiskelijoiden 
tarpeiden mukaan

● Oikea-aikaisen tukipalvelun etsiminen, 
kiinnittyminen toimintaan ja palveluihin

●Tukea omaan elämäänsä vaikuttamisen 
mahdollisuuksiin
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Muita
plussia

●Uusien tilojen monipuolinen käyttö

●Opiskelijoilla mahdollisuus kokeilla omaa 
jaksamista esimerkiksi sairausloman jälkeen

●Yhteistyö ryhmävalmennukseen, nuorten 
mahdollista hallitusti kokeilla jaksamista/ 
pärjäämistä isossa ryhmässä useammin kuin 3 
krt/vko

●Osallistuminen ryhmävalmennuksen ohjelmaan 
suunnitelmallisesti, madaltaa kynnystä siirtyä 
ryhmään myöhemmin

●Nuorella mahdollisuus arvioida onko Vivo-
valmennus mieluista ja omia tavoitteita tukevaa
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Opiskelutaito-
valmennus
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Alkuvaiheen tavoite

●Käsitykset ja uskomukset itsestä oppijana

●Asenteiden ja tunteiden tunnistaminen liittyen 
oppimiseen

●Henkilökohtaisten tavoitteiden tunnistaminen 
ja nimeäminen

●Realistisen opiskelusuunnitelman laatiminen

●Päiväkohtaisen suunnitelman tekeminen ja 
siihen sitoutuminen

●Ajankäytön suunnitteleminen

●

8.1.2020
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Tavoite puolessa välissä jaksoa

●Palautteen vastaanotto ja sosiaaliset taidot

●Tiedonhankintataidot

●Itsenäisen opiskelun taidot

●Itsensä johtamisen taidot

●Opiskelustrategioiden organisointitaidot

●Mielenhallintataidot eli aktiivinen tietoisuus mieltä 
hallitsevista asioista

●Myönteisten tunteiden lisääntyminen

8.1.2020
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Tavoite opiskelutaitovalmennuksen 
loppuvaiheessa

● Usko omaan oppimiskykyyn lisääntyy

●Omien vahvuuksien käyttäminen

●Opiskelutaitojen lisääntyminen

●Itseohjautuvuus ja minäpystyvyys lisääntyvät

●Opintojen sisältöjen kokonaisuuden 
hahmottaminen

●Metakognitiivisien taitojen lisääntyminen

●Kiinnittyminen omiin opintoihin

8.1.2020
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Ryhmävalmennus

• Kun kykenee osallistumaan ja 

sitoutumaan toimintaan 5 

pv/vko

• Ohjautuminen takaisin omiin 

opintoihin, 

yksilövalmennusryhmään, 

muihin toimenpiteisiin tai 

opiskelutaitovalmennukseen

Ohjautuminen Vivossa

Yksilövalmennusryhmä

• Kun isoon ryhmään tuleminen on 

hankalaa

• Mahdollisuus kokeilla omaa 

jaksamistaan

• Kevennetty viikkosuunnitelma on 

tarpeen

• Opiskelijan kokonaisvaltaisen tilanteen 

kartoitus, tukiverkoston rakentaminen, 

palveluohjaus, kiinnittyminen 

toimintaan ja palveluihin

• Siirtyminen suunnitelmallisesti 

ryhmävalmennukseen tai muiden 

toimenpiteiden pariin (ammatillinen 

kuntoutusselvitys, taidetyöpaja..)

Opiskelutaitovalmennus

• Vastuu omista opinnoista

• Itsenäinen työskentely sujuu

• Siirtyminen omiin opintoihin, 

valmistuminen, tarvittaessa 

muuhun valmennukseen Vivon

sisällä

Yksilövalmennusta läpi valmennuksien jälkiohjaukseen saakka
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NUORISO-

PALVELUT
TERVEYDEN

HUOLTO

OPETTAJAT

TOIMINTA-

TERAPIA NUORISO-

PSYKIATRIA

OHJAAMOVIVO-nuori

AIKUIS-

PSYKIATRIA

RYHMÄN-

OHJAAJAT

SOSIAALI-

TYÖ

KURAAT-

TORIT

ETSIVÄT

OPOT

JÄLKI-

HUOLTO

VANHEMMAT

PSYKOLOGIT
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Nuorten näkökulma
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PALAUTTEITA 
NUORILTA

Miksi tulit työpajalle?

●en tiennyt, haluanko jatkaa enää lukiossa 
ja muutenkin oli motivaation puutetta 
opiskeluun

●oli pakko saada tekemistä arkeen ja pää 
kuntoon

●keväällä ei mennyt hyvin, huomattava 
määrä poissaoloja ja fyysinen kunto 
heikkeni päivä päivältä

8.1.2020
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PALAUTTEITA 
NUORILTA

Kerro omin sanoin, mitä pajajakso on antanut sinulle.

●päivärytmiä ja positiivisuutta, elämään sisältöä

●rohkeutta kokeilla uusia asioita

●aikaa ajatella asioita, opinnot etenevät, lieventänyt 
stressiä

●tukea, ystäviä, hyvää palautetta, arjen apua

●iloa ja toivoa elämään, vähentänyt itsetuhoisuutta, 
uskoa tulevaisuuteen (oma elämä on niin huonoa, 
että kaikki on positiivista)

●itsetuntemusta, itseluottamusta, voimaa

8.1.2020
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PALAUTTEITA 
NUORILTA

●mahdollisuuden osallistua liikuntaan

●hyvä mieli tulla joka päivä

●aikaa saada oman terveyteni siihen malliin, että 
voin jatkaa opintoja

●olen päässyt ylös ja ulos asunnosta, harjoitellut 
sosiaalistumista ja takaisin koululle palaamista

●työn iloa, vireyttä, tehtävissä etenemistä

●arkirytmi, olen sosiaalisempi, avoimempi ja oon
saanu uusia kavereita

●aikaa miettiä, mitä haluaa elämältä

8.1.2020
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PALAUTTEITA 
NUORILTA ●Tulin pajalle opintojen tökkimisen ja motivaation 

tippumisen takia.

●Pajasta kuulin opolta palaverin yhteydessä

●Pajalla oleminen auttoi minua löytämään 
harrastuksia, ymmärtämään minua itseäni 
paremmin ja jo pajalla oleminen muiden kanssa on 
ollut rentouttavaa.

●Pajan ilmapiiri on kotoisa, rauhallinen yleensä (xD) 
ja ”welcoming”

8.1.2020
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Tilastoja
ja tuloksia
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2,89

4,68

RYHMÄ YKSILÖ

Vivo-valmennusjaksojen pituudet kuukausina
2018-2019
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Oma oppilaitos, josta valmennukseen tullaan lv 18-19
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46

12 13
7

1 2 3 2
6 3 4

Sijoittuminen Vivo-valmennuksen jälkeen 2018-2019
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82 %

5 % 9 %

4 %

13 %

Sijoittuminen Vivo-valmennuksen jälkeen 2018-2019

Gradia

Toinen oppilaitos

Muut tukitoimet

Negatiivinen polku
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Niin metsä huutaa 
kuin sinne 
vastataan.
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