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Voimia vastuun kantamiseen - metodeja työnilon säilymiseksi 
Alueellinen koulutus 
 

11.2.2020 klo 9.00-15.30 OYS luentosali 6 (sisäänkäynti B2)  
Ilmoittautuneiden vastaanotto klo 8.30 alkaen. Etäyhteyksien tarkistus klo 8.45 alkaen. 

 
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille. 
 
Koulutuksen tavoite: 
- Nostaa esiin yleiset työyhteisön ilmapiirin vaikuttavat tekijät 
- Näyttää tärkeimmät faktorit työnilon rakentamista ja säilymistä varten 
- Tarjota välineitä stressiin ja myötätuntostressin hallintaan ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn 
- Vastata kysymykseen, miten sinä voit löytää lisää voimanlähteitä työssäjaksamiseen ja työyhteisön 
hyvinvointiin 
- Kertoa, miksi positiivinen asenne työhön vaatii jatkuvasti työtä ja miten se tehdään 
 
Koulutuksen sisältö:      
 
TUNTEET  
- Inhimillisyys ja ammattilaisuus - toimiva suhde haastavissa vuorovaikutustilanteissa   
- Ihmisen psykologiset reaktiotavat ja tunneäly      
- Tunteiden merkitys ihmisten kohtaamisessa  
 
KEHO   
- Sanattoman viestinnän vaikutus suhteeseen  
- Ilmeiden, eleiden ja kehonkielen merkitys haastavissa vuorovaikutustilanteissa  
 
MIELI     
- Stressin eri lähteet ja ärsykkeet / henkilökohtaiset stressivahvarit      
- Myötätuntouupumus – synty ja välineitä tunnistamiseen  
- Myötätuntouupumuksen systeemivaikutus – uupunut työyhteisö      
- Stressin / myötätuntostressin hallintakeinot   
 
TOIMINTA   
- Osallistujien valitsemien vuorovaikutuskeissien käsittelyä 
 
Kouluttajana Franz Schnider, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja, työhyvinvoinnin asiantuntija, 
sanattomaan viestintään ja kehonkieleen erikoistunut esiintymisvalmentaja.  
 
Aikataulu: 

Osallistumismaksu 100 € / osallistuja (sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta osallistujilta + 24 % alv).  
Ilmoittautuminen PPSHP:n koulutuskalenterin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä ja maksuton 
ilmoittautumisen perumispäivä on 3.2.2020. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista peritään 
sakkomaksu, joka on puolet koulutuksen osallistumismaksusta. 
 

Koulutuksesta on myös etälähetysmahdollisuus. Etälähetyksiin osallistuja ei ilmoittaudu PPSHP:n 
koulutuskalenterin kautta, vaan etälähetystilaus tehdään osoitteeseen marko.p.korhonen@ppshp.fi. 
Etälähetyksen hinta on 70 % koulutuksen hinnasta (sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta osallistujilta + 24 % 
alv) sekä mahdolliset etälähetyksestä aiheutuvat kulut.  
 
Koulutuksen sisältö: Outi Löfgren (@ppshp.fi), koulutuksen järjestelyt: koulutuspalvelut(@ppshp.fi) 
 
HUOM! Koulutuksen luentomateriaali liitetään viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä kunkin koulutuksen yhteyteen: 
koulutuskalenteri / valittu koulutus / koulutusohjelman kurssi -sivun alareunassa Kurssin liitetiedostot.  

 
8.30 
9.00 

 
Ilmoittautuminen ja aamukahvit    
Koulutus alkaa                   

10.15-10.30 Tauko 
11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) 
14.15-14.30 Iltapäiväkahvit 
15.30 Koulutus päättyy 
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