
Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus ja lapset puheeksi -menetelmäkoulutus 2022 
 
Liite: hakukaavake 
 
Tmi Veli-Matti Saarinen järjestää Pohjanmaan alueella kouluttajakoulutuksen toukokuu – joulukuu 
2022. 
Koulutuspäivät ovat 12.5, 23.6, 25.8, 22.9, 27.10 ja 24.11.2022 
Koulutuspäivien kesto on varsinaisen koulutusosion osalta 8t ja riippuen osallistujamäärästä 
työnohjauspäivät kestävät 4 – 8t. Kolme ensimmäistä päivää ovat menetelmäorientaation 
sisäistämiseen ja ymmärtämiseen liittyviä ja kestoltaan kahdeksan tuntia. 
 
Koulutus pyritään pitämään läsnäolokoulutuksena, koska koulutus keskittyy vuorovaikutukseen ja 
tehokkaan opettamisen keinoihin. Vallitsevasta Covid 19 tilanteesta johtuen aloituspäivää voidaan 
joutua siirtämään eteenpäin niin, että päästään läsnäolo-opetukseen.  
 
Koulutuspaikka: Seinäjoki tai jonkin koulutusosallistujan tila omalla paikkakunnalla.  
Tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan lähemmin, valituille. 
 
Hinta: Hintaan vaikuttavana tekijänä on osallistujien lukumäärä. Minimi hinta on 1200€ / opiskelija 
ja maksimihinta 1500€ / opiskelija. Hinta sisältää mahdollisen alv:n ja matkakulut. Lopullinen hinta 
ratkeaa kuukautta ennen koulutuksen alkua.  
Ateriat kustantaa jokainen koulutettava itse. 
 
Koulutusmateriaali: Kaikki koulutusmateriaali kuluu koulutuksen hintaan. Koulutuksen aikaiset 
innovaatiot jaetaan koulutettavien kesken. Luettava materiaali on pääosin suomenkielistä ja 
muutama artikkeli tutkimustietoineen englanniksi.  
 
 
Hakuaika: 18.3.2022 mennessä. 
 
 
 
 
 
Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus 
Kouluttajaksi kouluttautuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun kolmen päivän LP –
menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä LP:tä sekä mahdollisuutta kouluttaa omassa työssään. 
Koulutuksen kuvaus 
Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus antaa pätevyyden kouluttaa Lapset puheeksi -
menetelmäosaajia. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun Lp -
menetelmäkoulutuksen(18 tuntia), viisi käytyä Lp -keskustelua ja mahdollisuutta kouluttaa Lp -
menetelmää omassa työssään. Koulutus rakentuu yhteensä 5-6 koulutuspäivästä. Osallistuja 
toteuttaa koulutuksen aikana Lp -menetelmäkoulutuksen yksin tai parin kanssa. Poissaoloista on 
aina sovittava erikseen kouluttajan kanssa, ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla poissa. 
Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa 

• käydään läpi Lapset puheeksi -menetelmän kouluttamisen prosessia 



• työstetään ja ohjataan osallistujien koulutusprosesseja 
• harjoitellaan Lp -työskentelyn menetelmäohjausta 
• valmistetaan koulutuspäivien ohessa oma Lapset puheeksi -koulutuksen materiaali 

  
Koulutuksen tavoitteet 
Koulutuksen jälkeen osaat 

• järjestää koulutuskriteerien mukaisen Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen (12h/18h) 
• kouluttaa Lapset puheeksi -menetelmää sekä mallintaa ja harjoituttaa sitä eri 

toimintaympäristöjen toimijoille 
• kouluttaa Lapset puheeksi -menetelmän taustateorian ja tutkimustaustan, lokikirjojen 

käytön, työskentelyn kulun sekä keskeiset käsitteet ja lähestymistavan vaikuttavalla ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla 

• menetelmäohjata koulutukseen osallistuvien Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa 
• varmistaa Lapset puheeksi -koulutukseen osallistuvien pätevyys 
• opastaa tulevia menetelmäosaajia palauteen keräämisestä asiakkailta  
•  

 
Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus 
 
Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät voivat koulutusjakson aikana hakeutua 
menetelmäkoulutuksen, jonka kesto riippuu henkilön työkontekstista. Koulutuksesta erillinen info 
esitteen lopussa.  
Koulutusajat voidaan sovitella joustavasti vaikkapa työyhteisön tarpeisiin sopien. 
 
Koulutuksen kuvaus 
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -
keskustelua ja -neuvonpitoa. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali-, terveys- tai 
kasvatusalan perustutkintoa, tai muuta soveltuvaa tutkintoa tai edellä mainituilla aloilla opiskelua. 
Koulutuksen pituus palveluiden työntekijöille 18 tuntia / 3 päivää, koulutus antaa pätevyyden 
toteuttaa Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa.  Kehitysympäristöjen työntekijöille 12 
tuntia / 2 päivää, jolloin ei saa pätevyyttä Lapset puheeksi-neuvonpitoon.  Hyväksytysti suoritetun 
koulutuksen päätteeksi on mahdollisuus jatkaa Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen 
(kehitysympäristöjen työntekijän on täydennettävä osaamistaan Lapset puheeksi -neuvonpidon 
koulutuksella). Koulutuspäivät järjestetään 3-5 viikon välein. Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei 
voi olla pois, muusta poissaolosta sovitaan kouluttajan kanssa. 
Koulutuksen sisältö 
Palveluiden työntekijöille 18 tuntia/ 3 päivää pitää sisällään 

• Lapset puheeksi -työn teorian, tutkimuksen ja taustan läpikäymisen 
• Lapset puheeksi -keskustelun ja -neuvonpidon opetuksen ja harjoittelun 
• Kaksi Lapset puheeksi -keskustelua asiakas-/potilastyössä, joista toisesta tehdään 

kirjallinen prosessikuvaus ja toinen tuodaan koulutuksen menetelmäohjaukseen 
Kehitysympäristöjen työntekijöille (esim. opettajat) 12 tuntia / 2 päivää 

• Lapset puheeksi -työn teorian, tutkimuksen ja taustan 
• perusteet Lapset puheeksi -neuvonpidosta 
• Lapset puheeksi -keskustelun harjoittelun 
• Kaksi Lapset puheeksi -keskustelua omassa työssään, joista toisesta tehdään kirjallinen 

prosessikuvaus ja toinen tuodaan menetelmätyönohjaukseen 



Koulutuksen tavoitteet 
   Koulutuksen jälkeen 

• Ymmärrät taustateorian ja -tutkimukset, sekä keskeiset käsitteet ja sovellat niitä Lapset 
puheeksi -työssä 

• Osaat käyttää Lapset puheeksi -menetelmää kuten sitä on tarkoitettu käytettävän ja Lapset 
puheeksi -lokikirjan mukaisesti 

• Osaat kerätä palautetta asiakkailta 
• Hinta määräytyy esimerkiksi koulutusyhteisön koon mukaan. Yhden koulutusryhmän koko 

on maksimissaan 12 henkilöä kerrallaan.  
• Esimerkiksi työyhteisölle 12 koulutettavan kustannus on kokonaisuudessaan noin 

3000,00€, sis alv. Matkakuluista sovitaan erikseen. 
 
Yhteystiedot 
 
Veli-Matti Saarinen 
psyk. sh, psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja, työnohjaaja 
 
Toimiva lapsi ja perhe -menetelmäkouluttaja, kouluttajakouluttaja 
vmsaarinen@gmail.com 
040-5801231 
 
Yhteydenotot sähköpostitse 
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Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus 
 
Lp -menetelmäkoulutukseen voivat hakeutua työyhteisöt tai yksittäiset henkilöt, joista 
muodostetaan koulutusryhmät hakijamäärän mukaisesti. Tähän koulutukseen ei ole 
hakemuskaavaketta ja tiedustelut voi kiinnostunut lähettää sähköpostitse ak:lle. 
 
             Liite 2 
 
Hakemus kouluttajakoulutukseen erillisenä täydennettävänä word -tiedostoina. Täydennä, 
allekirjoita, tulosta pdf -tiedostoksi ja lähetä ak:lle. 


