
TYÖNOHJAAJAKOULUTUS PSYKOTERAPEUTEILLE 
JA MUILLE VUOROVAIKUTUKSEN 

AMMATTILAISILLE 

22.1.2021 – 17.12.2022 HELSINGISSÄ 

Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus 

 

KOULUTUKSEN TAVOITE 

Koulutus antaa kouluttajien ja osallistujien yhteisen oppimisprosessin kautta välineitä 

yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta, työryhmätyönohjausta, 

työyhteisötyönohjausta ja kriisityönohjausta varten sekä yhteistyö- ja 

johtajuuskysymysten työnohjaukseen. Koulutuksessa noudatetaan Suomen 

Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksia. 

KOHDERYHMÄ 

Tämä työnohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille psykoterapeuteille (riippumatta 

psykoterapiamuodosta tai viitekehyksestä) ja muille vuorovaikutuksen ammattilaisille 

(terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, opetusalalta, esimies- tai johtamistehtävistä jne.). 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 

Koulutusjaksoilla opetellaan erilaisia tapoja organisoida työnohjaajana asiakkaiden 

kanssa prosessoittavaa työskentelyä. Annetaan tilaa yhtä lailla kouluttajien kuin 

osallistujien erilaisille lähestymistavoille. Kouluttajat tuovat yhteisiin keskusteluihin 

mm. luovan systeemisiä, narratiivisia, dialogisia ja sosiaalisen konstruktionismin 

mukaisia näkökulmia. Osallistujilla on täysi vapaus profiloitua työnohjaajana 

itselleen sopivalla tavalla käyttäen koulutuksen avaamaa laajaa lähestymistapojen 

kirjoa. 



Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, vertaisryhmätyöskentelystä, välitehtävistä, 

työnohjausharjoittelusta, työnohjauksen työnohjauksesta, kirjallisuuteen 

perehtymisestä ja kirjallisesta päättötyöstä. 

LÄHIOPETUSPÄIVÄT 

Lähiopetuspäiviä on kaiken kaikkiaan 28 (tunteja yhteensä 250x45min) ja ne 

toteutuvat kaksipäiväisinä seminaareina perjantaina ja lauantaina. Perjantaina 

työskennellään klo 10-18 ja lauantaina klo 8.30-16.30. Koulutuspaikka on 

Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen koulutustila Helsingin Käpylässä, 

Käpylänkuja 1 (III.krs). 

-  Kevät 2021: 

Pe-la 22.-23.1.21 

Pe-la 12.-13.2.21 

Pe-la 5.-6.3.21 

Pe-la 7.-8.5.21 

-  Syksy 2021: 

Pe-la 3.-4.9.21 

Pe-la 29.-30.10.21 

Pe-la 19.-20.11.21 

-  Kevät 2022: 

Pe-la 14.-15.1.22 

Pe-la 18.-19.3.22 

Pe-la 6.-7.5.22 

Pe-la 10.-11.6.22 



-  Syksy 2022: 

Pe-la 2.-3.9.22 

Pe-la 14.-15.10.22 

Pe-la 16.-17.12.22 

KOULUTTAJAT 

Jan-Christer Wahlbeck   psykologi, psykoterapeutti, vaativan erityistason 

perheterapiakouluttaja, paripsykoterapiakouluttaja, erittäin kokenut 

työnohjaajakouluttaja, johtajuuskouluttaja, Vuorovaikutusprosessien 

tutkimuskeskuksen johtaja, kirjailija 

Jussi Onnismaa   dosentti, ohjausalan kouluttaja ja tutkija, erittäin kokenut 

työnohjaajakouluttaja, johtoryhmien ja työyhteisöjen valmentaja, tietokirjailija 

Aino Maija Rautkallio   psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, 

teatteritieteen FM, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja, työnohjaaja (STOry) 

Johanna Wahlbeck   taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti (Suomen 

Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:n jäsen), työnohjaaja (STOry) 

KUSTANNUKSET JA KOULUTUSRYHMÄN KOKO 

Tasokkaan keskustelun ja intensiivisen koulutusprosessin mahdollistamiseksi otetaan 

koulutusryhmään korkeintaan 8-12 osallistujaa. Koulutuksen hinta on 5400 euroa  

+ (24%ALV) 1296 euroa eli yhteensä 6696 euroa ja se maksetaan neljässä erässä 

lukukausittain. 

HAKEMUKSET JA TIEDUSTELUT 

Jan-Christer Wahlbeck    puh. 0400-703050   sähköposti:   j-c.wahlbeck@pp.inet.fi 


