
 
 
 
 

 

Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tai aikovat ryhtyä vapaaehtoistyön    

työnohjaajiksi omassa organisaatiossaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia 

työnohjauksen organisoimiseen ja perusvalmiudet työnohjaajan tehtävään. 

 

Laajuus 

Tämän 20 opintopisteen laajuisen koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus 

hakea 45 opintopisteen laajuiseen Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutukseen. 

Molempien koulutusten (yhteensä 65 op) suorittaminen oikeuttaa hakemaan Suomen 

työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyyttä.   

 

Koulutuksen aikataulu ja teemat 

1. Seminaari 26.–27.9.23  Yhteinen matka alkaa 

2. Seminaari 12.–13.12.23 Vapaaehtoistyön erityispiirteet 

Kirjallisuuspiiri  12.1.2024  Etänä 

3. Seminaari  6.–7.2.2024  Ryhmän maailma ja ryhmäprosessi  

Kirjallisuuspiiri  15.3.24   Etänä 

4. Seminaari  9.–10.4.24  Vuorovaikutuksellinen kohtaaminen 

5. Seminaari 4.–5.6.24  Kasvu työnohjaajana 

Koulutuksen rakenne sisältö  

Koulutukseen sisältyy 96 lähiopetustunnin lisäksi 18 tuntia työnohjausharjoittelua, johon 

opiskelija saa työnohjauksen. Opiskelija kirjoittaa esseitä sekä luettavaan kirjallisuuteen 

perustuvia referaatteja ja tekee alustuksia. Opiskelija pitää koko koulutuksen ajan 

ohjaus- ja oppimispäiväkirjaa ja kirjoittaa lopputyön.    

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen hinta on 1600 €/vuosi.  

Opintomaksu laskutetaan lukukausi kerrallaan (800 € syyskuussa ja tammikuussa). 

Hinta sisältää työnohjauksen työnohjauksen. 
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Peruutusehdot 

Sitova ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta viimeistään kuukausi ennen 

koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % (800 €) 

koulutuksen hinnasta. Jos osallistuminen jätetään kokonaan perumatta, perimme 

koulutusmaksun kokonaisuudessaan (1600 €). 

Koulutuksen järjestäjä 

MIELI Suomen Mielenterveys ry yhteistyössä MIELI Vapaaehtoistyön työnohjaajat 

mielenterveys ry:n kanssa.  

Oppimateriaali 

Opiskelijalla on oltava jo ennen koulutuksen alkua käytössään kirjat: 

o Pelkonen, M. & Porkka, S-T. (2020) (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen 
järjestämisopas. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys. 

o Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (2015) (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen    
erityispiirteitä. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 2. painos tulossa keväällä. 

o Tenhunen, T. & Porkka, S-T. (2017) (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen          
ytimessä. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.  

o Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (2020) (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen         
haasteita. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.  

o Tenhunen, T. & Porkka, S-T. (2020) (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen               
teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys. 

o Porkka, S-T., Tenhunen, T. & Mäenpää, T. (2022) (toim.) Vapaaehtoistyön      
työnohjauksen moninaisuus. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys. 

 

Kirjoja voi ostaa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n verkkokaupasta (sivut 15 ja 16) 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/  Koulutuksen järjestäjä tarjoaa muun 

oppimateriaalin.  

 

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella, joka palautetaan 28.4.2023 mennessä 

skannattuna osoitteeseen minna.pelkonen@mieli.fi  

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksista henkilökohtaisesti viimeistään 

toukokuun lopussa. 

 

Lisätietoja  

Minna Pelkonen, koulutuksen johtaja 

minna.pelkonen@mieli.fi 

puh. 040-1541 951 
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