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Ratkaisukeskeinen työtapa – menetelmä asiakkaan näkökulmien huomioimiseen 

Aika 

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta osasta, joista molemmista järjestetään kaksi saman 

sisältöistä tilaisuutta. Osallistu oman aikataulusi mukaisesti, kaikki tilaisuudet järjestetään 

Teamsin välityksellä. 
 

OSA I  Peruuntuu! 

torstai 10.3.2022 klo 12.30-15.30 tai 

perjantai 11.3.2022 klo 8.30-11.30  
 

(OSA II) VAIHTUU OSAKSI I 

torstai 31.3.2022 klo 12.30-15.30 tai 

perjantai 1.4.2022 klo 8.30-11.30 

 

OSA II järjestetään pääsisäisen jälkeen kaikille osallistujille samanaikaisesti 

 perjantai 22.4.2022 klo 8.30-11.30 

 

Kohderyhmä 

Ammattilaiset, jotka tekevät asiakastyötä ja haluavat lisätä osaamistaan ratkaisukeskeisyydestä. Kyse on 

työ- ja ajattelutavasta, jolle on tunnusomaista selvittää haluttava tulevaisuus ja tunnistaa, millä tavoin se 

on jo toteutumassa.  
 

Ratkaisukeskeisyydessä ei ole kyse omien ratkaisujen tarjoamisesta keskustelukumppanille, vaan 

keskustelukumppanin omien tavoitteiden ja näkökulmien hakemisesta. Kaikki asiat eivät aina ole 

ratkaistavissa, mutta aina on löydettävissä tavoitteita, päämääriä ja voimavaroja, joilla voi päästä 

hankaluuksista eteenpäin tai kestää niitä paremmin. 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on ratkaisukeskeisen työotteen esittely ja harjoittelu käytännönläheisiä 

menetelmiä kokeilemalla. Uusi työote tarjoaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä.  
 

Ensimmäisessä osassa ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet, muutoksen tutkimista ratkaisukeskeisesti 

sekä menetelmien esittelyä ja käytännön harjoittelua. Toisessa osassa syvennetään tietoa 

ratkaisukeskeisestä työskentelystä sekä harjoitellaan jälleen käytännössä esiteltyjä menetelmiä. 

Kouluttaja  Ratkaisukeskeinen terapeutti Suvi Rantakömi-Stansfield  

Ilmoittautuminen  Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää. 

- Satasairaalan (Satshp:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta.  

- Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi.  

- Huomioithan, että ilmoittautumisesi on sitova. Peruminen tapahtuu samasta paikasta 

kuin ilmoittautuminen 
 

Osallistumismaksu Ei osallistumismaksua. 
 

Yhteyshenkilö Lisätietoja antaa projektipäällikkö Minna Viinamäki puh. 050 4735 520 tai sähköpostitse 

etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

Tervetuloa!   
Työkykyä Satakuntaan –hankkeen sivut, Facebook & Twitter: @KuTyHankkeet 
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Ohjelma  

Osa I (3 tuntia) Kaksi saman sisältöistä koulutusta, ilmoittaudu vain toiseen 

torstai 10.3.2022 klo 12.30-15.30 tai perjantai 11.3.2022 klo 8.30-11.30 

torstai 31.3.2022 klo 12.30-15.30 tai perjantai 1.4.2022 klo 8.30-11.30 
 
 

Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet (1 tunti) 

Muutoksen tutkiminen ratkaisukeskeisesti (30 min) 

Tauko (10 min) 

Ratkaisukeskeisten menetelmien esittelyä (1 tunti) 

Ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön harjoittelua (10 min) 

Yhteenveto ja lopetus (10 min) 

 
 

Osa II (3 tuntia) järjestetään pääsisäisen jälkeen kaikille osallistujille samanaikaisesti 

perjantai 22.4.2022 klo 8.30-11.30 

 

torstai 31.3.2022 klo 12.30-15.30 tai perjantai 1.4.2022 klo 8.30-11.30  

 
Ratkaisukeskeinen työskentely, yhteistyösuhde ja motivoiva haastattelu (1 tunti) 

Toiveiden mukaisen suunnan vahvistaminen ja tavoitteistaminen (30 min) 

Tauko (10 min) 

Ratkaisukeskeisten menetelmien esittelyä (1 tunti) 

Ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön harjoittelua (10 min) 

Yhteenveto ja lopetus (10 min) 
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