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KOULUTUKSEN TAVOITE 

Koulutus antaa prosessimaisen oppimisen kautta välineitä yksilötyönohjausta, 

ryhmätyönohjausta, työryhmätyönohjausta, työyhteisötyönohjausta ja kriisityönohjausta 

varten sekä yhteistyö- ja johtajuuskysymyksiin. Osallistuja saa valmiuden toimia itsenäisenä 

työnohjaajana omaa viitekehystä soveltaen tai laajentaen riippumatta siitä minkälaisen 

psykoterapiakoulutuksen hän on suorittanut. 

 

KOHDERYHMÄ 

Työnohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille psykoterapeuteille riippumatta 

psykoterapiamuodosta ja viitekehyksestä. 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 

Koulutus toteutetaan kouluttajien ja osallistujien yhteisenä oppimisprosessina. 

Koulutusjaksoilla opetellaan erilaisia tapoja organisoida työnohjaajana asiakkaiden kanssa 

prosessoittavaa työskentelyä. Tässä perheterapeuttien ja muiden psykoterapeuttien 

työnohjaajakoulutuksessa tutkitaan lisäksi psykoterapia- ja työnohjausprosessien eroja ja 

yhtäläisyyksiä. 

 

Koulutuksessa annetaan tilaa yhtä lailla kouluttajien kuin osallistujien erilaisille 

lähestymistavoille. Kouluttajat tuovat yhteisiin keskusteluihin mm. luovan systeemisiä, 

narratiivisia, dialogisia ja sosiaalisen konstruktionismin mukaisia näkökulmia. 

 



Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, vertaisryhmätyöskentelystä, välitehtävistä, 

työnohjausharjoittelusta, kirjallisuuteen perehtymisestä ja kirjallisesta päättötyöstä. 

 

LÄHIOPETUSPÄIVÄT 

 

Lähiopetuspäivistä (yhteensä 25) 8 ovat perjantai- ja lauantaipäiviä, muut 17 ovat pelkästään 

lauantaipäiviä jotta osallistujien olisi helpompaa irrottautua työstään. Yksittäisinä päivinä 

työskentelyaika on 10-17.30, kaksipäiväisen seminaarin kohdalla kellonajat ovat 10-17.30 ja 9-

16.30. Paikka: Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki (III. kerros, summeri nro 4 ”Vuorovaikutus 

A”). 

 

- KEVÄT 2017: 

Pe-la 10.-11.2.17 Aloitusseminaari 

La 25.3.17 

La 8.4.17 

La 13.5.17 

La 3.6.17 

- SYKSY 2017: 

Pe-la 25.-26.8.17 

La 30.9.17 

La 28.10.17 

La 25.11.17 

La 16.12.17 

- KEVÄT 2018: 

Pe-la 12.-13.1.18 

La 10.2.18 

La 17.3.18 

La 14.4.18 

La 19.5.18 

La 9.6.18 



- SYKSY 2018: 

La 25.8.18 

La 22.9.18 

La 27.10.18 

La 17.11.18 

Pe-la 14.-15.12.18 Päätösseminaari 

 

KOULUTTAJAT 

 

Jussi Onnismaa dosentti, ohjausalan kouluttaja ja tutkija, työnohjaajakouluttaja, johtoryhmien ja 

työyhteisöjen valmentaja, tietokirjailija. 

Jan-Christer Wahlbeck psykologi, psykoterapeutti, vaativan erityistason 

perheterapiakouluttaja, paripsykoterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja, johtajuuskouluttaja, 

kirjailija. 

 

Molemmat kouluttajat ovat vuosia sekä yhdessä että erikseen kouluttaneet työnohjaajia (mm. 

useammassa psykoterapeuttien työnohjaajakoulutuksessa) ja sen lisäksi itse toimineet ja toimivat 

edelleen työnohjaajina monenlaisissa yhteyksissä.  Tarvittaessa käytetään myös vierailevia 

kouluttajia.  

 

KUSTANNUKSET 

Koulutuksen hinta on 4200 € + (24% ALV) 1008 € eli yhteensä 5208 €.  

 

HAKEMINEN 

Hakemukset lähetettävä Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskukseen, Käpylänkuja 1, 00610 

Helsinki. 

 

TIEDUSTELUT 

Jan-Christer Wahlbeck 

puh. 0400-703050 

sähköposti: j-c.wahlbeck@pp.inet.fi  


