
PERHE- JA VERKOSTOKESKEINEN TYÖOTE 

Perhe- ja verkostokeskeinen työote on 
auttamistyön ammattilaisille suunnattu 
työn ohessa suoritettava kahden luku-
kauden mittainen intensiivinen perhekes-
keisen työskentelyn peruskoulutus.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus koostuu 10:stä koulutuspäivästä, jotka sisäl-
tävät käytännöllisesti suuntautunutta teoriaan tutus-
tumista, harjoittelua ja pienryhmässä tapahtuvaa työnohjausta.

Koulutuspäivissä  on mukana kaksi kouluttajaa.

Koulutus antaa valmiuksia työskennellä perheitten kanssa. Aikai-
semmista koulutuksista saadun kokemuksen perusteella on odo-
tettavissa muunmuassa, että kurssilaisten luontevuus perheit-
ten kanssa keskustelussa lisääntyy, perheitten mukaanottaminen 
sekä lasten tilanteiden huomioiminen helpottuvat. Taito tehdä yh-
teistyötä muitten ammattilaisten kanssa paranee.

Koulutus on innostanut monia myös jatkamaan psykoterapeutin 
pätevyyteen johtavaan perheterapiakoulutukseen.

Koulutusmaksu: 2500,00 € + Alv 24% laskutetaan 
kahdessa erässä.

Kouluttajat: Tapio Ikonen, PsL, psyterapiann erikoispsykologi, 
Vet- perheterapeutti ja Mikko Lohilahti, psykologi, perheterapeutti

Koulutuspaikkoja: 8–15

Koulutuksessa käytettävä materiaali jaetaan 
sähköpostilla ennen koulutuspäiviä.

Koulutus järjestetään Joensuussa. Koulutus alkaa syyskuussa 
2016. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusta voidaan järjestää myös organisaation 
tarpeisiin räätälöytynä sisäisenä koulutuksena.

HAKUAIKA 20.5.2016 saakka
Hakulomakkeen löydät
www.perheterapiakeskus.fi/palvelut/koulutukset

Koulutuksen järjestää:
Joensuun Perheterapiakeskus Oy
Siltakatu 10 B 25
80100 JOENSUU
www.perheterapiakeskus.fi

Mikko Lohilahti, p. 0407576816 
mikko.lohilahti@perheterapiakeskus.fi
Tapio Ikonen, p. 0400254531 
o.tapio.ikonen@gmail.com

Perheiden kanssa tehtävälle työlle on tarvetta 

Yhden perheenjäsenen pulmat kuormittavat koko perhettä ja lisäävät usein pal-
veluitten käyttöä. Perheen huomioon ottaminen vaikeissa, koko perhettä kosket-
tavissa kriiseissä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. 

Perheterapeuttisten perustaitojen hallitseminen on osa nykyaikaista sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa. Perheen mukaan ottamista pulmien ratkomiseen pidetään 
yleensä itsestään selvyyteenä. Käytännössä toimintamme on kuitenkin usein yk-
silökeskeistä ja meiltä jää hyödyntämättä perheen ja lähiverkoston voimavarat. 

Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittäminen helpottaa perheitten osal-
listumista. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan yksilön ja perheen kohtaaminen 
on haastava ja herkkä tilanne. Selvittelyjen ja diagnoosin tekemisen lisäksi tar-
vitaan kykyä kuunnella ja ajatella moninäkökulmaisesti. 

Ristiriitojen käsittelyssä kyky läsnäoloon ja tasapuolisuuteen korostuvat. Em-
paattisen luonteen lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja, jotka kehittyvät tie-
toisella harjoittelulla.

Mitä voi oppia vuodessa?

Olemme kehittäneet  koulutusta, jossa yhdistyvät perhetera-
peuttinen teoria ja työskentelytaitojen opettelu. Koulutuksen 
tavoitteena on kehittää osallistujien vuorovaikutustaitoja ja käy-
tännöllisiä valmiuksia toimia perheitten kanssa. Koulutusmallia 
ja siitä saatuja kokemuksia on kuvattu perheterapialehdessä 
4/2015 ilmestyneessä artikkelissa: ”Mitä voi oppia vuodessa”.

Koulutuksessa opetellaan katsomaan erilaisia ilmiöitä perheen ja 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Samalla kehi-
tetään taitoja olla vuorovaikutuksessa perheitten ja verkostojen 
kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja oman luontaisen empa-
tiakyvyn ja välittämisen tuomiseen osaksi ammatillista vuoro-
vaikutusta monenkeskisissä keskusteluissa.

Kurssilaisten omasta työstä nousevat tavoitteet ohjaavat teo-
riaan tutustumista. Teorian opiskelusta pyritään siirtymään no-
peasti harjoitteluun ja kokeiluun omassa työssä. Keskustelulla ja 
yhdessä tekemisellä on merkittävä rooli opiskelussa.

Koulutuksen sisällöt joustavat opiskelijoiden tavoitteiden ja tar-
peiden mukaan. Jokaisella kurssilla käydään läpi joitakin käyttö-
kelpoiseksi osoittautuneita perhekeskeisen työn ideoita. Malli 
esimerkki toteutuneen koulutuksen sisällöistä löytyy 
www.perheterapiakeskus.fi/palvelut/koulutukset

“KEEP IT SIMPLE, ÄLÄ YRITÄ LIIKAA” 

TAITO POHJAA TIETOON JA 
JALOSTUU HARJOITTELEMALLA. 

http://www.perheterapiakeskus.fi/palvelut/koulutukset

