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TODISTUS
RATKAISUKESKEINEN
TYoNOHJAAJA 60 op

Sanna Ahtineva
on suorittanut hyvdksytysti Helsingin Psykoterapiainstituutin jiirjestdman
kaksivuotisen Ratkaisukeskei nen tyonohjaaja -koulutuksen.
Koulutuksen kesto:

11

.12.2017 -13.12.2019

Koulutuksen laajuus on yhteensd 60 opintopistettai ECTS (European Credit Transfer
System) ja koulutuksen vaatimustaso on EQF taso 7 (European Qualifications
Framework Level 7).
Leihiopetus 20 op
Koulutustyonohjaus 4 op
Ohjattu ja dokumentoitu tyonohjausharjoittelu 6 op
Yhteistoiminnallinen ryhmiity6skentely B op
Tehtdvdt ja kirjallisuus 12 op
Lopputyd 10 op

Vastaavat kouluttajat:
Kati Keirkkainen, sosiaalipsykologi VTM, tyonohjaaja STOry
Kimmo Tapiala, TM, psykoterapeutti YET, tyonohjaaja STOry
Helsingissei 13. joulukuuta 2019
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Ratkaisu keskei nen tyonohjaaja 60 opi ntopistettd
Koulutuksen kesto 1 1.12.2017 -13.12.2019
Leih

iopetus sisalsi teoriaopetu ksen, taitotyOs kentelyn ja kou utustyonohjau sta.
I

Tydnohjauksen harjoittelu B0 tuntia tapahtui ohjatusti ja dokumentoidusti opiskelijan hankkimien
asiakkaiden kanssa. Harjoittelu sisdlsi sek;i yksil0- ettei ryhmiimuotoista ohjaustyoskentelyS.
Koulutustyonohjaus toteutui osaryhmissd seminaaripdivien aikana. Lisaksi opiskelija hankki ja
u n liittyvaia yks lOtyonohjau sta.

doku mentoi tyo nohja usharjoittelu

i

Yhteistoiminnallinen opintoryhmiityOskentely toteutui koulutuspaivien ulkopuolella. Opintoryhmissei
syve n netti in teo riaa kdytd n n0n tyonohja ustilanteisi n soveltaen.
i

Opiskelija tutustui teoria- ja tutkimuskirjallisuuteen seka soveltuviin internetaineistoihin ja teki
laihiopetuspaiviin, menetelmiiharjoitteluun ja yhteistoiminnallisiin ryhmdtapaamisiin liittyvid ennakko- ja
valitehtiiviai sekii tyOsti tyOnohjaajana kehittymist€i palvelevan lopputy6n.
Ydinsistillot:
Ratkai su keskeisyys tyo nohjau ksen teoreettisen a vi itekehyksen
Ratka i s u kes keisyys tyo no hj aaj a n tyokiiytti nto i n ti
M u ide n tydno hjausviitekehysten liihtdkohtia ja kaiytantOja

di

Sosiaalinen konstruktionismija systeemisyys tyonohjauksen taustateorioina
Konstruktivistinen oppiminen ja kziyt:in not
lhminen psykososiaalisena toimijana
Tyonohjaus menetelmdna ja sen lahimenetelmait
Tyonohjauksen muodot ja ulottuvuudet
TyOnohjauksen prosessit tilaajan, ohjattavan ja tyonohjaajan niikokulmasta
Tydnohjaajan roolit
Tydnohjaus erilaisissa toimintaymp6ristoissd ja muuttuvassa tydeldimiiss-r
Tydnohjaustoiminnan eettinen tarkastelu
Toim in nal listen menetelm ie n kayttd tyOnohjau ksessa
Neu rolin gvisti nen ohje mointi
Kriisi- ja muutostilanteiden ohjaaminen
AsiakastyOn (kuten tyOnohjauksen) tyonohjaamisen erityiskysymykset
Johdon ja esimiesten tyOnohjaus
I

t

Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Suomen tyonohjaajat ry:n koulutussuositukset.
Koulutus antaa valmiudet yksilOiden, ryhmien, tyoyhteisojen, johdon ja esimiesten sekdi kriisitilanteiden
tyonohjau ksellisiin tarpeisiin.

Vastaavat

kou uttajat:
I

Kati K:irkkainen, sosiaalipsykologi VTM, tyonohjaaja STOry
Kimmo Tapiala, TM, psykoterapeutti YET, tyOnohjaaja STOry
Vierailevat asiantuntijat:
Tapio Malinen, psykologi, psykoterapeutti VET
Liisa Salmenperd, TtT, psykoterapeutti ET, tyonohjaaja STOry
Lasse Salmi, MSc, psykoterapeuttiVET, ty0nohjaaja STOry
Pekka Vddndnen, tyoyhteisOkeh ittaja, tyonohjaaja STO ry

