






 
 

 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 
13.4.2011 – 31.12.2013 
 

 
Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittä-
mis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa 
pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnis-
tumisissa, luovuudessa sekä hyvän tulevai-
suuden rakentamisessa. Ratkaisukeskeisyys 
perustuu asiakaslähtöiseen, arvostavaan ja 
myönteiseen vuorovaikutukseen.  
 
Osallistujat: 

Koulutus soveltuu asiakas-, kehittämis-, esimies- ja opetus-
työtä tekeville, jotka aikovat työnohjaajiksi tai haluavat käyt-
tää työnohjauksellista otetta työssään.  

Osallistujilla tulee olla vähintään opistotasoinen ammattikou-
lutus ja kahden vuoden työkokemus ammatistaan sekä mah-
dollisuus käyttää työnohjauksellista otetta työssään.  

Osallistujilla tulisi olla myös riittävä englannin kielen taito, 
sillä osa kirjallisuudesta on englanninkielistä. Myös englan-
ninkieliset kouluttajavieraat ovat mahdollisia. 

 Osallistuja sitoutuu koko koulutuskokonaisuuteen. 

Tavoite: 

Koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä valmen-
taja ja itsenäisenä työnohjaajana sekä soveltaa ratkaisukes-
keistä lähestymistapaa ja työnohjauksellista otetta omassa 
työssään. Lisäksi perehdytään työyhteisöjen kehittämiseen. 
Koulutuksen työnäytteellä voi hakea kansainvälistä SFCT- 
sertifikaattia. 

 
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan työn ohella opiskeltavana monimuoto-
opiskeluna. Koulutuksen pituus on 2,5 vuotta ja sen laajuus 
on 80 opintopistettä. 

 Kouluttajat, ohjaajat ja osallistujat arvioivat ja tarkentavat 
koulutusprosessia koulutuksen ajan yhteistoiminnallisen 
oppimisen pohjalta. Koulutuksella on johtoryhmä. 

Koulutukseen kuuluu myös verkko-opiskeluja ja opiskelijoi-
den videoituja työnohjauskeskusteluja oppimisvälineinä.  
 

Rakenne: 

Koulutus sisältää: 
 34 Lähiopetuspäivää, 17 lähiopiskelujaksoa 
 40 tuntia vertaisryhmäopiskelua  
 40 tuntia ryhmätyönohjausta  
 40 tuntia henkilökohtaista työnohjausta, jonka osallis-

tujat järjestävät ja maksavat itse (Osallistujat voivat 
toimia pareittain toistensa työnohjaajina). 

 60 tuntia työnohjausharjoittelua työnohjaajana (yksilö- 
ja ryhmätyönohjaus)  

 Kolmen työnohjausprosessin dokumentointi, joista 
yksi on työnäyte.   

 Oppimistehtäviä lähijaksojen välillä 
 Kirjallisuuteen perehtymistä  
 Oppimispäiväkirja tai – portfolio koulutuksen aikana  
 Henkilökohtaisen kehittymisen ohjausta 

 

Sisältö: 
 Yhteistoiminnallisen koulutuksen aloittaminen  
 Ratkaisukeskeisyyden tausta, kehittyminen ja teo-

riapohja 
 Työnohjaus ja sen sovellukset 
 Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ominaispiirteet ja 

prosessi 
 Asiakaskeskeinen, arvostava, myönteinen ja luova 

vuorovaikutus 
 Ratkaisukeskeisen työnohjauksen aloittaminen, jatko 

ja päättäminen 
 Toiminnalliset menetelmät työnohjauksessa 
 Työnohjauksen etiikka ja ideologia 
 Työyhteisöjen kehittäminen työnohjauksella 
 Konfliktien selvittely 



 

 
 

 

 Työnohjauksen erilaiset roolit 
 Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi 
 Työnohjauksen arviointi 

 

 
 

Kouluttajat: 
 
Pääkouluttaja:  
työnohjaajakouluttaja, kehittäjä, sos.työnt Peter Sundman 

Muina kouluttajina mm: 
- VTM, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach 

Marika Tammeaid 
-  TTH, työnohjaajakouluttaja, työyhteisökehittäjä, psykote-

rapeutti Anneli Litovaara  
- Sosiaalipsykologi, työnohjaaja, psykoterapeutti Krisse 

Lipponen 
- Kansainvälisiä kouluttajia 
 

Aikataulu ja paikka 

Kevät 2011: 13.–14.4.ja 19.–20.5. 
Syksy 2011: 1.–2.9., 6.–7.10., 3.–4.11., 8.–9.12. 

Kevät 2012: ilmoitetaan myöhemmin 

Syksy 2012: ilmoitetaan myöhemmin 

Kevät 2013: ilmoitetaan myöhemmin 

Syksy 2013: ilmoitetaan myöhemmin 
 

Työskentelyaika lähiopiskelupäivinä on pääasiassa klo 9-16. 
Koulutuspaikka on Helsingin yliopiston kampuksen tiloissa. 

Hinta:  

Koulutuksen kokonaishinta on 7 020€.  
Hinta sisältää lähiopiskelupäivien opetuksen, saadut ryhmä-
työnohjaukset vertaisryhmälle sekä oppimateriaalin lukuun 
ottamatta oheiskirjallisuutta. Laskutus tapahtuu viidessä 
erässä lukukauden alkaessa. Ensimmäinen ja toinen erä 

ovat 1500 € ja loput erät ovat 1340 €. Mikäli osallistujat to-
teuttavat henkilökohtaisen työnohjauksensa koulutusryhmän 
ulkopuolista työnohjaajaa käyttäen (40 tuntia/osallistuja), 
nämä kustannukset tulevat kokonaishinnan lisäksi. Osallistu-
jat sitoutuvat koulutuksen alkaessa koko koulutuskokonai-
suuteen. 
 

Peruutusehdot: 

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista 
veloitamme 25 % lukukausimaksusta. Myöhemmin kuin 14 
päivää ennen koulutusohjelman alkua tulleista peruutuksista 
veloitamme 50 % lukukausimaksusta. Mikäli osallistumista ei 
peruuteta, osanottaja ei saavu koulutukseen tai hän keskeyt-
tää koulutuksen kesken lukukauden veloitamme koko luku-
kausimaksun. Peruutusmaksua ei peritä, mikäli osallistumi-
nen perutaan sairastumisen vuoksi ja opiskelijalla on esittää 
lääkärintodistus. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisesta 
peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostilla tai kirjallisesti. 
  

Haku:  

Koulutukseen haetaan 11.3.2011 mennessä  

osoitteessa http://www.helsinki.fi/palmenia 
 

Koulutuksen esittelysivulta löytyy ilmoittautumislomake, jon-
ka Lisätietoja –kenttään vastataan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miksi haen työnohjaajakoulutukseen 
2. Aikaisemmat ratkaisukeskeiset ja työnohjaukseen liitty-

vät koulutukset 
3. Kokemus työnohjauksesta 
4. Odotukseni tästä työnohjaajakoulutuksesta 
 

 Hakemusten perusteella kutsumme haastatteluun, joka 
pidetään18.3.2010 Taitoba Oy:ssä, osoitteessa Lönnrotinka-
tu 21 B, Helsinki. 
 

Lisätiedot:  

Erikoissuunnittelija Mari Juote-Pesonen 

mari.juote@helsinki.fi 

p. 050 415 0515 tai (09) 191 54037   
 

Koulutussihteeri Maarit Hyppönen 

maarit.hypponen@helsinki.fi 

p. 050 415 0514 tai (09)191 54014 

 

Varaamme oikeuden koulutus- ja kurssiohjelman muutoksiin. 
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