
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Akuutti kriisityö 

- teoriaa ja 

käytännön 

menetelmiä 
(3 t ja 14 t)

Koulutuksessa on kolme osiota, joista ensimmäiseen voivat osallistua kaikki

kriisityön hyödyistä kiinnostuneet.

AIKA 23.-24.1.2020 klo 9.00 – 16.00 (14 t)

Yleinen osio 23.12020 klo 9.00 – 12.15 (3 t) 

Ilmoittautuminen 23.1. klo 8.30 ja kahvi klo 10.15 - 10.30

PAIKKA Seinäjoki, SeAMK, Kampusranta 11, Frami F, kokoushuone 7. taivas 

(6. krs)

OSALLISTUJAT 23.1.2020 osa 1 aamupäivä: Kaikki kiinnostuneet

Osat 1-3: Kriisityöhön osallistuvat ammattihenkilöt

TAVOITE Koulutus antaa perustiedot kriisityöotteen hyödyistä terveys-

ja sosiaalityössä (osa 1).

Osat 1-3 antavat osallistujalle riittävät perustaidot akuutin 

kriisityön (= debriefing) toteuttamiseen käytännössä. 

KOULUTTAJA Eija Palosaari, PsT, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti, 

työnohjaaja

SISÄLTÖ ks. sivu 2

LISÄTIETOJA suunnittelija Tuula Salo s-posti tuula.salo@seamk.fi  ja  

p. 040 830 2386

HINTA Osa 1 (3 t): 75 € + 18 € (alv 24%) yhteensä 93 € sisältää 

luentomateriaalin sähköisenä ja kahvin. Alle 150 euron laskusta 

veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän.

Osat 1-3 (14 t): 379 € + 90,96 € (alv 24 %) yhteensä 469,96 € sisältää 

luentomateriaalin sähköisenä sekä kahvin.

ILMOITTAUTUMINEN koulutukseen viimeistään 30.12.2019 

taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. EPSHP:n henkilöstön 

ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista 

ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen 

hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu 
koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

seamk.fi/taydennyskoulutus

mailto:taydennyskoulutus@seamk.fi


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

23.1.2020 Aamupäivä klo 9.00 – 12.15 kaikille kiinnostuneille

Osa I KRIISITYÖN KÄSITTEET, ERILAISIA KRIISEJÄ
Kehityskriisit, elämänkriisit, äkilliset/ traumaattiset kriisit ja resilienssi
Kriisityön ero hoitoon/terapiaan

- mitä hyötyä kriisityöotteesta on
- mitä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta on tärkeä tietää kriisityössä

BIOLOGISET SUOJAUSMEKANISMIT MÄÄRITTÄVÄT REAKTIOT JA KOKEMUKSEN
Sopeutumisprosessin vaiheet ja puolustautumisen toimintalinjat
Kehollisuuden merkitys
..............

Iltapäivä klo 13 – 16: kriisityöhön osallistuvien ryhmä jatkaa

II KRIISITYÖN LÄHESTYMISTAPOJA ja TOTEUTUS NYKYÄÄN
Mikä säätelee kriisityötä Suomessa - työn suhde kansainvälisiin ohjeistuksiin
Mikä kriisityössä on kehityksen kuluessa muuttunut, mikä kestää

- esimerkkejä lähestymistavoista
- millä kriteereillä lähestymistapoja valitaan

KÄYTÄNNÖN MENETELMIÄ
Lähestymisperiaatteita heti tapahtuneen jälkeen -harjoituksia
Vakauttamisen merkitys kriisityössä

-vireystila ja sietoikkunan käyttö

24.1.2020 klo 9 – 16

Kriisi-istunnon (debriefing) perusperiaatteet -harjoituksia

III KRIISITYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ
Kriisi-istunnon joustava soveltaminen -harjoituksia
Miten välttää työn liikaa manualisointia

MITEN KRIISITYÖ KYTKETÄÄN MUUHUN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN
Kriisityön vaiheistus
"Traumakalenteri" - kriisistä toipuvan aikakäsitys ja akuutin tuen kesto arkipäivän ja suuronnettomuuksissa

Koulutuksen sisältö on joustavasti muokattavissa paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Defusing-tyyppinen (4t) ryhmätyönohjaus on mahdollista varata syksylle 2020.
Hinta  osallistujaa kohti on  88 € + 21,12 € (alv 24%) yhteensä 109,12 € sisältäen kahvin ja mahdollisen 
materiaalin. Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän. Ryhmän minimikoko on 16 
osallistujaa.


