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Vamos todettiin
tutkimuksessa vaikuttavaksi

Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelu
tukee nuoria kohti koulu- ja työelämää. Itlan
tutkimus osoittaa, että toimintaan osallistuneet
nuoret lähtevät opiskelemaan vertailuryhmää
useammin. Yksilöllisten hyötyjen lisäksi toiminta tuo
merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä.
TUTKIMUS
Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus
Merikukka Marko, Hartman Maaria, Ristikari Tiina, Hilli Petri,
Juutinen Aapo, Keski-Säntti Markus, Virtanen Petri
Itlan tutkimukset 2021:3
itla.fi/download/vamos-nuortenpalvelun-vaikuttavuustutkimus
Diakonissalaitoksen tilaama tutkimus toteutettiin vuosina 2020–2021.
POINTTI – Selkeästi tutkimuksesta on Itlan julkaisusarja,
jossa tiivistetään tutkimuksen ydin.
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ITLA SELVITTI Diakonissalaitoksen tilaamassa tutkimuksessa Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuutta. Diakonissalaitoksen palvelussa on mukana vuosittain
noin 2 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella elävää nuorta.
Tutkimus osoitti, että Vamos-nuoret siirtyvät useammin opiskelemaan kuin
vastaavassa tilanteessa olevat nuoret ilman tukea. Nämä nuoret jäivät myös
harvemmin kokonaan työelämän ulkopuolelle tai pitkäaikaistyöttömiksi. Samoin Vamos-nuorten osuus toimeentulotuella olevista laski enemmän kuin
vastaavassa tilanteessa olevien nuorten.
Toiminnalla oli noin 10 miljoonan euron vaikutus
Tutkimuksesta selvisi, että yhden nuoren osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsi 5 000–7 000 euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle. Hyöty syntyi lisääntyneinä tuloina sekä vähentyneinä tulonsiirtoina ja
muina kustannuksina.
Pitkällä aikavälillä summasta kasvaa merkittävä: yli koko työuran laskettuna
ero on noin 240 000 euroa henkilöä kohti. Vamoksen kautta työ- ja koulupoluille vuosina 2017–2020 päätyneiden 1575 nuoren osalta taloudelliset vaikutukset
olivat vähintään 9–11 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellisia vaikutuksia laskettaessa Vamos-palvelu rinnastettiin kuntouttavaan työtoimintaan.
Nuorten työllistyminen heikkenee iän myötä, joten koulutus- ja työllisyyspolkuja tukevat palvelut on annettava mahdollisimman aikaisin. Näin saadaan
mahdollisimman vahva vaikutus sijoitettua euroa kohden.
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Vamos-nuortenpalvelun
vaikuttavuustutkimus pähkinänkuoressa

Vamos-nuorten
kaltaiset nuoret

Vamos-palvelun
päättäneet nuoret

3 260 nuorta

3 260 nuorta

THL:n Kansallinen syntymäkohortti
1987-rekisteriaineistosta

Vuosilta 2017–2020

Perusteellinen tutkimus tulosten taustalla
Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuutta selvitettiin sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoin. Määrällisessä tutkimuksessa Vamos-nuorten tilanne suhteutettiin heidän tilanteitansa vastaaviin nuoriin vuonna 1987 syntyneiden kohorttiaineistosta.
Lisäksi kohorttiaineiston pohjalta tehtiin hyötyanalyysi rinnastamalla Vamos-palvelun nuoret kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneisiin nuoriin.
Näin voitiin tutkia taloudellisia vaikutuksia.

MIKÄ VAMOS ?
• Vamos-palvelu tarjoaa intensiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta
työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Tavoitteena on
vahvistaa nuorten hyvinvointia, toimintakykyä ja uskoa tulevaisuuteen
sekä tukea nuorten pääsyä koulutus- ja työllisyyspoluille.
• Vamos on toiminut usealla eri paikkakunnilla Suomessa vuodesta
2008 alkaen ja tavoittanut yhteensä noin 13 000 nuorta.
• Vamokseen voi hakeutua nuori, jota huolettavat esimerkiksi arjessa
pärjääminen, asuminen, mielenterveys, raha-asiat tai koulutukseen
tai työelämään siirtyminen.
• Vamos-palvelussa nuori saa oman työntekijän ja tukea sekä arjen
perusasioihin että tule-vaisuuden suunnitteluun.
• Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

1 527 nuorta

THL:n Kansallinen syntymäkohortti
1987-rekisteriaineistosta

Tietyiltä osin
Vamos-nuorta
muistuttava

5000–7000 euroa vuodessa:

Kiireetön kuuntelu tuo tuloksia
Tutkimukseen haastatellut Vamos-toimintaan osallistuneet kokivat, että Vamoksen myönteiset vaikutukset perustuvat kohtaamiseen, kiireettömyyteen,
hyväksytyksi ja välitetyksi tulemiseen. Pienin askelin eteneminen ja tarpeen
mukaan tarjolla oleva tuki olivat nuorille tärkeitä.
Nuoret kokevat Vamoksen olevan turvallinen paikka, jossa saa hengähtää ja
rauhassa tutkia elämäntilannettaan sekä pohtia jatkopolkuja.

Kuntouttavaan
työtoimintaan
osallistuneet nuoret

taloudellinen hyöty yhteiskunnalle
yhden nuoren työllisyys- tai
koulutuspolulle ohjautumisesta.
Lisääntyneet tulot, vähentyneet
tulonsiirrot ja muut kustannukset.

ikä

sukupuoli

työmarkkina-asema

koulutus

240 000 euroa:

Yli koko työuran (40 v) säästö eli
elinkaaren hyöty.

äidinkieli

ensisijainen toimeentulo
asuinkunta
asuntotilanne

13 haastateltua nuorta
Nuorten oma kokemus
Vamoksen vaikuttavuudesta.

”Turvallinen paikka,
jossa hengähtää ja
rauhassa tutkia
elämäntilannettaan
sekä pohtia
jatkopolkuja”
’kohtaaminen’

’hyväksytyksi ja
välitetyksi tuleminen’
’kiireettömyys’
’tarjolla
oleva tuki’

’pienin askelin
eteneminen’
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