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YHTEISÖHOIDON KAKSIVUOTINEN KOULUTUS 2013-2015
Suomen Yhteisöakatemia Oy järjestää uuden, kaksivaiheisen yhteisöhoidon 
koulutuksen, jonka suorittaminen hyväksytysti antaa yhteisöhoidon ohjaajan 
kelpoisuuden. 

Mitä yhteisöhoito on?

Yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista 
käyttämistä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja 
kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

Yhteisöhoidon tavoitteena on yksilön eheytyminen, 
identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan 
muutos: itseensä luottava ja vastuullinen ihminen.

Tavoitteita toteutetaan tarjoamalla asiakkaille 
osallistumista, vastuuta, luottamusta ja oikean elämän 
arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. 
Kuntoutumisen perusta on siinä, että yksilö kokee 
olevansa yhteisössä turvassa ja hyväksytty.  

Yhteinen   toimintojen suunnitteleminen, 
toteuttaminen, ongelmien ratkaiseminen ja arviointi 
luovat edellytykset yhteisön ja sen jäsenten jatkuvalle 
kehitykselle. Yhteisöhoitoon siirtyminen on vaativa 
prosessi, jossa tarvitaan koulutusta, konsultointia ja 
työnohjausta. 

Yhteisöhoidon koulutus (12+10 päivää)

Koulutuksen tavoite on antaa valmiudet 
yhteisölliseen hoito-, kuntoutus-  ja kasvatustyöhön, 
ongelmien ja ristiriitojen käsittelemiseen ja 
ratkaisemiseen sekä yhteisön johtamiseen, 
kehittämiseen ja arviointiin. Koulutuksessa osallistujat 
perehtyvät yhteisön kehitykseen, yhteisöhoidon 
teoriaan, menetelmiin ja käytäntöihin sekä oppivat 
tehokkaita kommunikaatiotaitoja,  itsetuntemusta 
ja yhteisöllisen ohjaamisen taitoja. Koulutus antaa 
vankan pohjan yhteisön laadukkaalle ja tulokselliselle 
kehittämiselle.

Koulutus soveltuu erilaisissa hoito-, kuntoutus- ja 
kasvatusyhteisöissä työskentelevälle henkilöstölle ja 
esimiehille.

Asiantuntijoillamme on lähes 40 vuoden kokemus 
yhteisöhoidon koulutuksista sekä runsaasti aiheeseen 
liittyviä julkaisuja. Kari Murrolta on juuri ilmestynyt 
kirjauutuus Terapeuttinen yhteisö.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen voi suorittaa kahdessa vaiheessa.

Koulutus koostuu vuodenmittaisesta 
peruskoulutuksesta ja vuoden mittaisesta 
jatkokoulutuksesta.  Kaksivuotisen koulutuksen 
suorittaminen antaa yhteisöhoidon ohjaajan 
kelpoisuuden.  

Perus- ja jatkokoulutuksen voi suorittaa erillisinä 
koulutuksina itse valitseminaan ajankohtina.

Peruskoulutus käsittää kuusi kahden päivän pituista 
kontaktijaksoa välitehtävineen ja tutustumiskäynnin 
terapeuttisessa yhteisössä.  Jatkokoulutuksen pituus 
on viisi kahden päivän kontaktijaksoa välitehtävineen 
sekä tutustumiskäynnin yhteisöhoidollisessa 
yhteisössä.

Peruskoulutus alkaa orientoivalla jaksolla joulukuussa 
2013.

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Oppimisen menetelmät

• Alan kirjallisuuteen perehtyminen.
• Oman yhteisön ja toiminnan tutkiminen.
• Oman oppimispolun dokumentointi.
• Luennot ja keskustelut.
• Toiminnalliset menetelmät 
• Tutustuminen yhteisöhoidollisiin yhteisöihin.
• Vertaisryhmätyöskentely



Koulutuspaikka

Koivuniemen kurssikeskus (13 km Jyväskylästä 
Kuopion suuntaan). Kurssikeskuksessa on 
mahdollisuus majoitukseen täysihoitoineen hintaan 
n. 80 euroa / jakso. Ohjeet majoitusvarauksiin 
toimitetaan lähempänä koulutuksen käynnistymistä. 

Hinta

Koulutuksen (22 pv) hinta on materiaaleineen 1.540 
€, ilman täysihoitoa. Koulutuksen ryhmäkoko on 
rajattu. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Hintaan lisätään arvonlisävero.

Alennus

Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu koulutukseen 
useampi henkilö, maksaa ensimmäinen täyden hinnan 
ja seuraavat saavat 15 % alennuksen.

Kustannukset vuositasolla

2013 (2 pv) 140,- + alv
2014 (5 x 2 pv) 700,- + alv
2015 (5 x 2 pv) 700,- + alv 

Ilmoittautumisaika koulutukseen päättyy 
22.11.2013

 
Kouluttajat

YTT, psykologi Kari Murto, psykologi, 
psykoterapeutti (vet) Jukka Jylhä, psykologi, 
psykoterapeutti (yet) Annukka Murto, 
psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti (yet) 
Tiina Vaitinen ja sosionomi Suvi Saarinen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Suomen Yhteisöakatemia Oy

Taitoniekantie 8 D 35, 
40740 Jyväskylä 
Puh. 040 7192 309 
akatemia@sya.fi 



Peruskoulutuksessa opit

• Yhteisöhoidon, yhteisökasvatuksen ja terapeuttisen 
yhteisön arvoperustan, periaatteet, menetelmät ja 
sovellukset

• Yksilölliset ja yhteisölliset valmiudet yhteisölliseen 
toimintaan

VUOSI 2013 (1 x 2 pv)

1. Orientoiva jakso 9.-10.12.2013 (ma-ti) 
Mitä yhteisöhoito on?   
Yhteisöhoidon kehittäminen. 

VUOSI 2014 (5 x 2 pv)

2. . Koulutusjakso 16.-17.1.2014 (to-pe)  
Yhteisön sosiaalinen rakenne – yhteisö osana 
laajempaa toimintaympäristöään. Yhteisön 
toiminnallinen rakenne –yhteisön perustehtävää ja 
hyvää elämää tukevat sisäiset rakenteet (foorumit, 
kokoukset, työtehtävät , ryhmät ja toimintaa ohjaavat 
normit ja sopimukset sekä käytännön taidot  niiden 
käyttämisessä) 

3. Koulutusjakso 27.-28.3.2014 (to-pe) 
Vierailu Mikkeli-yhteisössä – yhteisöhoidon 
soveltaminen päihdekuntoutuksessa, henkilöstön ja 
asiakkaiden roolit sekä kuntoutumiseen vaikuttavat 
tekijät

4. Koulutusjakso 8.-9.5.2014 (to-pe)  
Yhteisö- ja ryhmädynamiikka.Ryhmän rakenteet, 
mm. rooli, valta ja kommunikaatio.Ryhmäprosessi, 
ryhmävaiheet ja ryhmäilmiöt.Teoriaa tutkitaan 
toiminnallisin keinoin.  

5. Koulutusjakso 25.-26.9.2014 (to-pe)  
Itsetuntemuksen perusjaksolla perehdytään psyyken 
dynamiikkaan kognitiivis-konstruktivistisesta 
viitekehityksestä sekä tehdään erilaisia itsetuntemuksen 
lisäämiseen tähtääviä harjoituksia.

6. Koulutusjakso 13.-14.11.2014 (to-pe) 
Kaksikehäinen oppiminen: Yksilön näkökulma, mihin 
suuntaan rakennan yhteisöä omalla toiminnallani?

JATKOKOULUTUS 2015 (10 päivää, 5 jaksoa)

Jatkokoulutuksessa syvennetään yhteisöhoidon teemoja 
ja taidollisia valmiuksia yhteisöhoidon toteuttamiseen 
ja ohjaamiseen. Perus- ja jatkokoulutuksen hyväksytty 
suorittaminen antaa yhteishoidon ohjaajan kelpoisuuden. 

VUOSI 2015 (5 x 2 pv)

7. Koulutusjakso 15.-16.1.2015 (to-pe) Kaksikehäinen 
oppiminen: Yhteisöllinen näkökulma: defensiiviset 
rutiinit ja niiden vaikutus oppimiseen ja yksilölliseen 
muutokseen

8. Koulutusjakso 12.-13.3.2015 (to-pe) 
Kokousten ja ryhmien taitava ohjaaminen: Kohti 
kuntoutettavien ja terapeuttisten tavoitteiden 
yksilöllistä ja yhteisöllistä saavuttamista. 

9. Koulutusjakso 21.-22.5.2015  
Vierailu terapeuttisessa yhteisössä.Yksilöllisen ja 
yhteisöllisen hoidon ja kasvatuksen integroiminen:
• Yksilölliset hoito-, kasvatus- ja  

kuntoutussuunnitelmat
• Omaohjaajuus kuntoutumisen tukena

10. Koulutusjakso10.-11.9.2015 (to-pe)  
Itsetuntemuksen syventävässä osiossa perehdytään 
erilaisiin merkityksenantotapoihin kognitiivis-
konstruktivistisesta viitekehityksestä sekä tehdään 
erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen tähtääviä 
harjoituksia pienryhmissä.

11. Koulutusjakso 12.-13.11.2015 (to-pe) 
Koulutuksen vaikutusten arviointi ja oman 
oppimisprosessin turvaaminen tulevaisuudessa.
• Oman oppimisprosessin, koulutusyhteisön ja oman 

työyhteisön kehityksen arviointi
• Miten ylläpidän  ja kehitän yhteisöllisiä tietojani ja 

taitojani koulutuksen jälkeen?

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös 
räätälöityinä tilauskoulutuksina. Ne suunnitellaan 
ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat 
ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne 
kehittämistarpeita. Koko työyhteisöä, sen johtoa tai 
tiettyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu koulutus on 
osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä. Kun 
suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä Yhteisöakatemiaan 
Kalevi Tikkaan puh. 040 7192 309. 
 

KOULUTUSJAKSOT JA AIKATAULU  
PERUSKOULUTUS 2013-2014 (12 PäIVää, 6 JAKSOA)


