
TILAUSKOULUTUKSET 
OPPILAITOKSILLE, 
YRITYKSILLE JA 
HANKKEILLE

Uraohjaus, työnohjaus ja valmennuspalvelut



ONKO YRITYKSESI 
TAI OPPILAITOKSESI 
VAILLA KOULUTUSTA?

Koulutamme sekä oppilaitoksen henkilöstöä että 
työvoimahallinnossa ja muissa ohjauskonteksteissa 
toimivia henkilöitä muun muassa ohjauksen ja ammatin- 
tai uravalinnan teemoista. Tilauskoulutusvalikoimaamme 
kuuluu myös yritysten hyvinvointiin ja työssä jaksamisen 
teemoihin liittyvät luennot ja koulutukset. 

Koulutuksemme sisältävät luento-osuuksien lisäksi 
myös toiminnallisia työpajoja ja vuorovaikutuksellista 
keskustelua. Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan 
näköisiksi kokonaisuuksiksi tarvelähtöisesti. Ota 
rohkeasti yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta 
yhteisöönne tarvittaisiin!

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksistamme:

Ohjauksen menetelmät 
-koulutus:
Koulutuksen teemoja voivat olla esimerkiksi:

• Dialoginen ja motivoiva kohtaaminen 
sekä toimijuuden tukeminen

• Holistinen/kokonaisvaltainen ohjaus
• Suunnanotot sujuviksi – 

ammatinvalinnan ja uran ohjaaminen
• Työkaluja tavoitteenasettamiseen
• Vahvuudet esille
• Muuttuvan työelämän taidot
• Motivoiva uraohjaus



Tilauskoulutukset ja -luennot
Vuorovaikutuksellisten koulutusten teemoja 
voivat olla esimerkiksi:

• Vuorovaikutus ja kohtaaminen 
asiakastyössä

• Vuorovaikutus ja kohtaaminen 
työyhteisössä

• Moniammatillisen yhteistyön 
mahdollisuudet

• Koko koulu ohjaa ja tukee
• Työyhteisömme vahvuudet näkyviksi

Pienryhmäohjaus-koulutus
Koulutuksen teemoja voivat olla esimerkiksi:

• Pienryhmäohjaus työmenetelmänä
• Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen 

opetus- ja ohjaustyössä
• Vertaisuus voimavarana
• Ohjaajan ja osallistujien roolit 

pienryhmäohjauksessa
• Miten koko koulu ohjaa ja tukee?

Esimiesvalmennukset
Valmennuksen teemoja voivat olla esimerkiksi: 

• Eväitä johtamiseen ja hyvinvointiin
• Vuorovaikutusosaaminen esimiestyössä
• Motivoiva johtaminen
• Osallistava esimiestyö
• Motivoiva kehityskeskustelu
• Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen esimiestyössä



< Ota yhteyttä ja kysy tarjous! Lisätietoa 
palveluistamme löydät nettisivuiltamme:

www.ohjausoprakka.fi

Hanna Nuutinen, puh. 041 714 6993
hanna.nuutinen@ohjausoprakka.fi

Heli Pesonen, puh. 041 714 6994 
heli.pesonen@ohjausoprakka.fi



Sosiaaliohjaaja / Koulukuraattori

Sosiaaliohjaajan työhön kuuluu sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen antaminen erilaistenongelmien kanssa painiville asiakkaille sekä sosiaalihuollon tehtävät sosiaalityöntekijän työparina.Työnantajia ovat kunnat, järjestöt ja yritykset. Myös yrittäjyys on mahdollista.
Koulukuraattorit auttavat oppilaita koulunkäynnin vaikeuksissa, ihmissuhteissa sekä kasvuun jakehitykseen liittyvissä ongelmissa. Lisäksi kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä kotien ja koulun yhteistyöntukeminen ovat osa koulukuraattorin työtä. Koulukuraattorien työnantajina ovat kunnat.

Työt edellyttävät myönteistä asennetta, paineensietokykyä, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja,henkistä vahvuutta, suvaitsevaisuutta sekä aitoa kiinnostusta auttaa ihmisiä.
Sosiaaliohjaajaksi voi kouluttautua sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla (esim.sosionomi AMK). Koulukuraattoriksi voi kouluttautua yliopistoissa sosiaalityön pääaineessa taisuorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK). Koulutuksetkuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin.
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TYÖVÄLINEITÄ 
OHJAUSTYÖSI TUEKSI
Ohjaustyösi tueksi olemme kehittäneen kaksi 
erilaista korttisarjaa. Kortit on suunniteltu yksilö- 
ja ryhmätyöskentelyä varten niin ohjaukseen, 
opetukseen kuin työyhteisöjenkin kehittämiseen. 

Voit ostaa omasi osoitteesta:  
www.ohjausoprakka.fi

Suunnanotot  
sujuviksi  
– ammattikortit  
ohjaukseen 
-korttisarja sisältää 
150 erilaista 
ammattikuvausta 
ohjauksen ja valintojen 
tueksi. Kaksipuoleisten 
korttien toisella 
puolella olevien kuvitusten avulla 
voidaan sanoittaa esimerkiksi erilaisia 
urasuunnitteluun liittyviä tunteita.

Työelämän 
vahvuuskortit 
sisältää 30 erilaista 
korttia keskustelun 
tueksi ja inspiraation 
lähteeksi. Korttien 
kuvitus auttaa 
konkreettisesti 
tunnistamaan ja 
avaamaan työelämässä 
tarvittavia vahvuuksia 
ja taitoja.



www.ohjausoprakka.fi

OhjausOprakka on koulutuksia, uraohjausta, 
työnohjausta ja valmennuksen palveluita tarjoava. 
kahden naisen yhteinen haaveiden tulos, jossa yksi-
lölliset ratkaisut ja rautainen ammattitaito yhdis-
tyvät. Intohimonamme on auttaa ihmisiä menesty-
mään, luomaan merkityksellisiä suunnanottoja sekä 
voimaan hyvin omassa arjessaan ja työyhteisöissä.

SUUNNANNOTTOJA 
ELÄMÄÄN


