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KUOPIOSSA 

Tamski avoin yhtiö (Porstua) järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP –
viitekehykseen painottuvan työnohjaajakoulutuksen (60 op) Kuopiossa ajalla 
27.01.2020 – 03.12.2021. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä 
työnohjaajana ja valmentajana työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille. 
 
Työnohjaajakoulutuksemme on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasva- 
tusalan osaajille. Kurssille valitulta edellytetään vähintään opistotasoista, am-
matillista tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta. Koulutus täyttää 
sisällöiltään ja laajuudeltaan Suomen työnohjaajat ry:n suositukset. 
 
Koulutuksen keskeiset sisällöt ja painotukset ovat: 
 
1. Työnohjauksen teoriataustan muodostuminen 12 op 

NLP, ratkaisukeskeisyys, dialogisuus, narratiivisuus, sosiaalinen kon-
struktionismi, reflektiivisyys 3 op 
valmentava työote ja mielen prosessointi 3 op 
oma käyttöteoria 3 op 
kirjallisuustyöskentely 3 op 
 

2. Työnohjaus toimintana 36 op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työnohjauksen historia, käsite, rakenteet, prosessi ja tutkimus 1 op 
Työnohjauksen arvot, etiikka ja moraali 2 op 
Työnohjaajan pedagogiset taidot, luovuus ja herkkyys 3 op 
Työnohjauksen menetelmät 5 op 
Työnohjauksen erityiskysymykset 3 op 
Työyhteisöt ja organisaatiot 1 op 
Työnohjaus ja yrittäjyys 3 op 
Työnohjaus muuttuvassa työelämässä ja organisaatioissa 3 op 
Työnohjaajana toimiminen ja työnohjaajan oma identiteetti 5 op 
Työnohjauksen mallittaminen (omaan perustyöhön saatu työnohjaus, 
opiskelijan antama yksilö- ja ryhmä/yhteisöohjaus) opiskelijan saama kou-
lutustyönohjaus, työnohjauksen havainnointi, suora työnohjaus ja re-
flektointi 10 op      

3. Itsearviointi ja portfoliotyyppinen-lopputyö 12 op 

 



Koulutuksen rakenteet: 
 
Koulutusprosessi kestää 2 vuotta ja vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. 
Työnohjaajaksi valmistuminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista, väli- ja 
ennakkotehtävien suorittamista, omien työnohjausprosessien ja harjoitustyön- 
ohjausten toteuttamista, vertaisryhmätyöskentelyä sekä koulutuksen aikana 
oman ammatillisen kehittymisen arviointia. Mahdollisten poissaolojen 
korvaamisesta sovitaan yhdessä ensimmäisellä lähijaksolla. 
 

Lähiopetus toteutuu 18 lähiopetusjaksona (kussakin 2 lähiopetuspäivää), 
yhteensä 36 päivää. Lähiopetus sisältää teoriaopetuksen lisäksi mallitettavaa 
työnohjaustyöskentelyä, workshop-tyyppistä yhteistoiminnallista oppimista, 
työnohjaus- ja valmennusprosesseihin liittyviä käytännön harjoituksia, pien-
ryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja. 
 

Etäopiskelu sisältää: 
omaan perustyöhön liittyvää työnohjausta 40 oppituntia 
koulutustyönohjausta 50 oppituntia 
suora työnohjaus esim. video 
harjoitustyönohjauksia yksilö - ja ryhmätyönohjausta yhteensä 80 opptuntia 
kirjallisuustyöskentelyä 
vertaisryhmätyöskentelyä 
reflektiopäiväkirja, oman oppimisen arviointi 
portfolio-tyyppinen lopputyö 

 
Opiskelija voi hyödyntää sovittavalla tavalla ½ vuoden sisällä ennen kou- lu-
tuksen alkua toteutunutta perustyön työnohjausta osana koulutuksen edellyt-
tämää perustyön työnohjausta. Osa opiskelijoista voi jatkaa työnohjauksen 
suorittamista varsinaisen koulutuksen jälkeen. Todistuksen saamisen 
edellytyksenä on kaikkien vaadittavien työnohjausosioiden suorittaminen ja 
hyväksyntä. 

 



2021 (18 pv) 
14.-15.01. 
11.-12.02. 
11.-12.03. 
08.-09.04. 
06.-07.05. 
02.-03.09. 

30.09.-01.10. 
04.-05.11. 
02.-03.12. 

 

2020 (18 pv) 
  27.-28.01. 
  27.-28.02. 
  16.-17.03. 
  16.-17.04. 
  19.-20.05. 
  03.-04.09. 
 01.-02.10. 
 05.-06.11. 
 03.-04.12. 

Opiskelu toteutetaan kaikilla lähiopetusjaksoilla klo 9-15.30, 8 oppituntia 
päivässä, yhteensä 288 h. 

Kouluttajat: 

työnohjaaja, sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practi-
tioner, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Coach, NLP Personal 
Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. 
 
Toni  Lillman, kouluttaja, työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, 
NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach Lean-ohjaaja, ur-
heilu- ja mentaalivalmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. 

tition-
er, NLP Practitioner, NLP Personal Coach, neuropsykiatrinen valmentaja 

Ilpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practi-
tioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindful- ness-ohjaaja 

Seppo Tamski, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner 
NLP-työnohjaja, NLP Master coach, NLP Personal Coach, ratkasisukeskeinen 
valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja 

Koulutuksessa vierailee myös muita asiantuntijaluennoitsijoita  koulutusryh-
män tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Koulutusta ohjaa ohjausryhmä. 
 
 
 
 

 

 
 



Kustannukset: 
Osallistumismaksu 3750 € (+ alv 24% 900 €). 
Maksu suoritetaan neljässä erässä lukukausittain. Ennakkomaksu 15.1.2020, 
muut maksupäivät 15.8.2020, 15.1.2021 ja 15.8.2021. 
 
Hakeminen: 
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella seuraavin tiedoin: 

 
 

 
 
 

 
 

nimi, ikä ja yhteystiedot 
koulutus, ammatti ja työpaikka (tai työpaikat, jotka haluat huomioitavan) 
muu koulutus, johon haluat viitata 
kokemukset työnohjauksesta 
perustelut työnohjaajakoulutukseen valinnalle (miksi juuri työnohjaaja-
koulutus) 
lyhyt kuvaus elämäntilanteesta 

 
 
Tarvittavat haastattelut suoritetaan ryhmämuotoisina joulukuun 2019 alussa. 
Koulutukseen valitaan maksimissaan 20 opiskelijaa. Opiskelijavalinnoista 
ilmoitetaan 15.12.2019 mennessä. 
 
Koulutus toteutuu, kun hyväksyttyjä opiskelijoita on vähintään 10 henkilöä. 
 
Tiedustelut: 
eeva-liisa.tamski@porstua.fi 
 

 



 


