RATKAISUKESKEINEN JA VALMENTAVA TYÖNOHJAAJA (60 op) Tulevaisuuden työelämän kehittäjä
Koulutus alkaa 22.-23.3.2021 Helsingissä!
Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen integratiivinen työnohjaajakoulutus
tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Koulutuksen perustana on prosessin ohjaamisen
arviointityökalu ja manuaali systemaattisen ja laadullisen työnohjauksen tueksi.
KOULUTUKSEN TAVOITTEET:
“Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja
asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta
ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista
suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana
toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen
kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen
kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi
ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.” (STOry)
Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään työnohjaaja:
“•toimii ammattimaisesti: tietoisena omasta roolistaan ja käyttöteoriastaan, eettistä
herkkyyttä osoittaen
• kuljettaa taitavasti työnohjausprosessia kokonaisuutena ja yksittäisiä
tapaamiskertoja
• luo suotuisat rakenteet ja ilmapiirin dialogiselle työskentelylle
• hahmottaa monitasoisesti kontekstia, johon työnohjaus asettuu: työnohjaajalla on
ymmärrystä mm. ihmisestä, vuorovaikutuksesta, työelämästä ja yhteiskunnasta” (STOry)
Koulutuksen tavoitteena antaa työnohjaajille valmiuksia vastata tulevaisuuden työelämän
haasteisiin työnohjauksen keinoin. Koulutus tarjoaa työnohjaajille konkreettisen
voimavarakeskeinen ja dialogisen työmenetelmän ja manuaalin työnohjausprosessin
ohjaamiseen ja sen systemaattiseen arviointiin. Koulutuksessa painottuu
ratkaisukeskeinen ja valmentava työote, joka on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä
työnohjausta. Lisäksi koulutus tarjoaa integratiivisen työotteen työelämän ilmiöiden
tutkimiseen työnohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa työnohjaajille
monipuolisten toiminnallisten ja kehollisten menetelmien osaamisen.
KOULUTUKSEN RAKENNE:
Lähiopetuspäivät ja etäopiskelu (20 op), 25 lähiopetuspäivää
Työnohjausharjoittelu (10 op, 80 tuntia)
Vertaisryhmäryöskentely (10 op)
Koulutustyönohjaus pienryhmässä (10 op): 50 x 45 min: 7 työnohjauspäivää
Lopputyö, kirjallisuus, portfolio (10 op)

KOULUTUKSEN TOTEUTUS:
Koulutuksen sisällöt ja toteutus ja oppimismetodit muodostavat prosessikoulutuksen, joka
kestää yhteensä neljä lukukautta. Lähipäivät sekä työnohjauspäivät toteutetaan osallistujien
kotipaikka huomioiden Helsingissä ja/tai Turussa. Kevään 2021 lähipäivät: 29.4.202,
27.5.2021, 12.8.202, 23.9.2021
VASTUUKOULUTTAJAT JA KOULUTUSTYÖNOHJAAJAT:
Anita Hedman (FM)
050-3074006
anihedman@gmail.com
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Team and Executive Coach (ICF, ACC)
Mindfulness ohjaaja (MBSR, CFM)
Miia Miskeljin, sh (AMK)
miia.miskeljin@gmail.com
040-5653202
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Kognitiivinen lyhytterapeutti
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF)
KOULUTUKSEN HINTA JA KOULUTUKSEEN HAKEMINEN:
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla kouluttajille, joissa ilmenee soveltuva
työelämäkokemus ja kokemus työnohjauksesta. Valinta koulutukseen tehdään
haastattelujen perusteella.
Hinta: 4700 € + 24% alv (Laskutetaan neljässä erässä tai sopimuksen mukaan.)
Ilmoittautumismaksu: 300€ (Vähennetään kokonaissummasta.)
PERUUTUSEHDOT JA MUUT EHDOT:
Osalistujilta edellytetään vaitiolovelvollisuutta koulutusryhmän keskinäisten keskustelujen
osalta. Koulutus edellyttää 100% läsnäoloa. Mahdolliset poissaolot korvataan sovitusti.
Peruutusehdot: Ilmoittautumisen jälkeen maksetaan ennakkovarausmaksu 300€, jota ei
palauteta, jos osallistuja peruu. Jos osallistuja peruu osallistumisen alle 30 vrk koulutuksen
alkamisesta, veloitetaan 40% koulutushinnasta. Jos osallistuja peruu koulutuksen alkamisen
jälkeen, veloitetaan koko koulutushinta.

