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Mikä Vamos?
• Vuonna 2008 perustettu Diakonissalaitoksen 

palvelu erityisesti koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille

• Vamos vähentää pääasiassa 16–29 -vuotiaiden 
nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria 
kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja 
työhön tai muuhun mielekkääseen toimintaan

• Nuorelle nimitetään oma valmentaja/ työntekijä, 
jolla on kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja hänen 
yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta

• Toimintamalli perustuu intensiiviseen ryhmä- ja 
yksilövalmennukseen sekä nuoren tarvitsemien 
palveluiden kokoamiseen
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