
 

Opiskele työnohjaajaksi 
Diakissa 

Haluatko syventää ohjaus- ja kehittämistaitojasi? 

Kaipaatko työkaluja johtamiseen tai ohjaustyöhön? 

Opiskele työnohjaajaksi Diakissa! Koulutuksemme 

noudattelee STOryn kriteereitä, ja siihen sisältyy 

henkilökohtainen työnohjaus. 

KOHDERYHMÄ 

Koulutukseen voivat hakea monien eri alojen ammattilaiset ja esimiehet, jotka 

haluavat työnohjaajaksi tai tarvitsevat työssään ohjaus- ja kehittämisosaa-

mista. 

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu- tai  

opistoasteen tutkintoa. 

SISÄLTÖ 

Koulutuksen teoreettisen perustan muodostavat dialogisuus, eettisyys, voima-

varakeskeisyys ja monialaisuus. 

Esimerkkejä koulutuksen sisällöllisistä teemoista: 

 moniammatillisuus 

 työyhteisön vuorovaikutus 

 monikulttuurinen vuorovaikutus työpaikalla 

 johtajuus 

 työnohjauksen menetelmät 

 yrittäjyys. 

Koulutuksessa opiskelija pääsee hyödyntämään aikaisempaa osaamistaan 

työnohjaajaksi kehittymisessään. Lisäksi koulutuksessa painottuu ryhmän toi-

minnan ja työelämän ilmiöiden tutkiminen. 

Toteutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) työnohjaajakoulutuksen 

kriteereitä. 



 

TOTEUTUS JA RAKENNE 

Työnohjaajakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen laa-

juus on 70 opintopistettä. 

Koulutuksen rakenne: 

 seminaarijaksot 30 op (23 päivää) 

 työnohjaustoiminta 20 op 

 vertaisryhmätyöskentely 5 op 

 verkko-opinnot 5 op 

 oppimistehtävät ja kirjallisuus 10 op. 

Koulutuksen teoreettisen perustan muodostavat dialogisuus, eettisyys, voima-

varakeskeisyys ja monialaisuus. 

AJANKOHTA JA LÄHIPÄIVÄT 

Maaliskuu 2018 – lokakuu 2020 

 Kevään 2018 lähipäivät: 21.–22.3, 18.–19.4. ja 16.–17.5. 

 Syksyn 2018 lähipäivät: 12.–13.9., 31.10.–1.11. ja 12.12. 

PAIKKA 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, os. Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki 

Diak tarjoaa korkeakoulutasoista pedagogista osaamista sekä modernia oppi-

misteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristön. 

HINTA 

5 900 € + alv. 24 % 

Hintaan kuuluu koulutukseen sisältyvä työnohjaus. 

Summan voi maksaa osissa. Tiedustele rahoitusmahdollisuuksia työnanta- 

jaltasi! 

HAKUAIKA JA OPISKELIJAVALINTA 

Haku on käynnissä ja päättyy 19.2.2018. Täytä hakemus osoitteessa 

https://www.lyyti.in/Tyonohjaaja_2018_6229.  

Kaikki hakijat haastatellaan, ja haastatteluaika sovitaan joustavasti. Valinta-

päätökset tehdään 26.2.2018.  

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15. 

https://www.lyyti.in/Tyonohjaaja_2018_6229


 

PERUUTUSEHDOT 

Osallistumisen voi peruuttaa kustannuksitta yhtä kalenterikuukautta ennen 

koulutuksen ilmoitettua alkamispäivää. 

Jos perut osallistumisesi alle kuukausi ennen koulutuksen ilmoitettua alkamis-

päivää, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos jätät osallistumisesi koko-

naan perumatta, perimme koulutusmaksun kokonaisuudessaan. 

KOULUTTAJAT 

Arja Koski 

lehtori, FT, THM, työnohjaaja STOry 

Arja toimii ryhmien ohjaustilanteissa ja kehittämistoiminnassa yhteisödynaa-

misen lähestymistavan pohjalta. Hän on toiminut kehittäjänä ja työnohjaajana 

sosiaali- ja terveysalan, kirkonalan sekä järjestöjen organisaatioissa, työyhtei-

söissä ja hankkeissa ja järjestöissä. 

Arjalla on asiantuntemusta mm. työyhteisöjen osallistavasta kehittämisestä. 

Marja Lindholm 

lehtori, THM, terveydenhoitaja, työnohjaaja STOry 

Marja on lähestymistavaltaan voimavarakeskeinen työnohjaaja. Hän on toimi-

nut työnohjaajana, kouluttajana ja konsulttina sosiaali-, terveys- ja opetusalan 

organisaatioissa, järjestöissä, työyhteisöissä ja hankkeissa. 

Marjalla on asiantuntemusta mm. työterveydestä ja työhyvinvoinnista. 

Ilse Vogt 

aluekoordinaattori, opettaja, KM, työnohjaaja STOry 

Ilse on lähestymistavaltaan voimavarakeskeinen työnohjaaja. Hän on toiminut 

työnohjaajana, kouluttajana ja konsulttina sosiaali- ja terveys- ja opetusalan 

organisaatioissa, työyhteisöissä, hankkeissa sekä järjestöissä. 

Ilsellä on asiantuntemusta mm. lastensuojelun kysymyksistä. 

 


