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eBoss -hyvinvointivalmennuksen periaatteet 

• Uudenlaisia räätälöityjä digitaalisia, osin aikaan ja paikkaan sitomattomia ratkaisuja 

hyödyntävä hyvinvointivalmennus 

 

• Pääteemoina: elämäntavat, arkielämän taidot, sosiaaliset vuorovaikutustaidot, 

opiskelun tukeminen 

 

• Taustalla: hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), psykologisen joustavuuden 

lisääminen  *tietoisuustaitojen hyödyntäminen muutosten toteuttamisessa * itselle 

merkitykselliset, tärkeät asiat > motivaatio ^ * kipeiden ajatusten, tunteiden käsittely 

 

• Kohderyhmä 16-29 -vuotiaat, 156 opiskelijaa, joista 12 vertaisohjaajaa; sekä 

kantasuomalaisia että maahanmuuttajia 

 

• Keskeisessä osassa: oman tavoitteen asettaminen, verkkoympäristö, 

hyvinvointiranneke, hyvinvointisovellukset 

 

 

merja.kurunsaari@jamk.fi 
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eBoss- hyvinvoinnin valmennusmalli   

 

merja.kurunsaari@jamk.fi 

Ohjauksellinen prosessi 

• eBoss verkostomainen, eri oppilaitosasteet (amk, 2. aste) 

• Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö: eri alat, opetus- ja 

ohjaushenkilöstö, digiohjaajat, opiskelijahuolto 

• Tavoitteena henkilöstön valmennus- ja digiosaamisen lisääminen (40) 

 

 

 

 
• 9 opettajaa  

• 12 valmennusryhmää 

• Ohjauksellinen prosessi rakentuu vaiheittain 

• Ohjausvastuu siirtyi asteittain projektiasiantuntijoilta 

oppilaitosten valmentajina toimiville 

 
merja.kurunsaari@jamk.fi 
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Ryhmänohjaustaidot   
Yksilöllinen kohtaaminen 

Kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat 
opiskelijoina 

Vertaistutoreiden ohjaus 

Motivointi, ohjaus, palaute ja tuki 

Hyvinvointivalmentajana verkossa 
Verkkoympäristö  

Säännöllinen, aktiivinen ja kannustava 
valmennus 

Valmentajan käsitys hyvinvoinnista yleisesti  

Oma arvot  

Kokemukset omasta hyvinvoinnista  

Oma hyvinvointivalmennus, kokemus 
valmennettavana olemisesta  

Kokemukset hyvinvointirannekkeen ja 
hyvinvointisovellusten käytöstä 

Tekniset taidot, teknisenä osaajana  

Nopea reagointi ja joustavuus 

Oppimiskäsitys  -  valmentaja roolimallina 
opiskelijoille hyvinvoinnissa ja valmennuksessa  

*mitä puhutaan *miten toimitaan  

*myönteinen suhtautuminen itseä kohtaan 
*tietoisuustaitojen hyödyntäminen muutosten 

toteuttamisessa *sitoutuminen muutoksiin   

*mitä seurataan hyvinvointirannekkeista 

merja.kurunsaari@jamk.fi 

eBoss -hyvinvointivalmennusryhmät 

Eliademy-verkkoympäristössä 
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Esimerkki  hyvinvointirannekkeessa 

havainnoitavista tiedoista (Garminin 

Connect sovellus)  

 

Erityistä huomioitavaa 

Valmennettavien palaute (6 kk:n seuranta): 

Oman tavoitteen saavuttamista edistivät 

 Tavoitekeskustelut 

 Palaute verkossa – ajantasaisuus, sisältö, kannustavuus, 

hyväksyvyys 

 Helpot kommunikointivälineet valmennusryhmässä 

      esim. WhatsApp 

Kehitettävää opettajien näkökulmasta: 
• Haasteena rannekesovelluksissa ei viestintämahdollisuutta, 

valmennusväylää, palautejärjestelmää 

• Maahanmuuttajaopiskelijoiden kulttuuri-, kieli- ja  

     osaamistaustan ja digiosaamisen ymmärtäminen 

• Vertaisohjaajien valmiudet - rooli ja ohjaus 

• Oman ajankäytön suunnittelu  
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29.11.18 julkaistaan 

lopullisessa muodossa 

Hyvinvoinnin 

digivalmentajan sivusto 

Yhteystiedot 

Merja Kurunsaari 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

 

email: merja.kurunsaari@jamk.fi  

puh.  +35840 989 466 

 

www.jamk.fi/eboss 

www.jamk.fi/tuedigisti 29.11.koulutuspäivä (maksuton, ilm. alkaa 17.9) 

www.jamk.fi/digivalkku avautuu 29.11.  

merja.kurunsaari@jamk.fi 
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eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille 1.2.2016-31.1.2019 

blogit.jamk.fi/eboss/ 
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