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STOryn hallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.2.2023 konkurssiin asetetun Suomen 

Psykologinen Instituutti/Sote Edu Koulutus Oy:n keskeytyneitä työnohjaajaakoulutuksista 

 

Suomen Psykologinen Instituutti/Sote Edu Koulutus Oy (PSYK), Y-tunnus 3110027-4 asetettiin 

konkurssiin 3.1.2023. Raul Soisalo on ilmoittanut 27.1.2023 tiedotteella opiskelijoille, että ”toiminta 

joudutaan keskeyttämään, mikä merkitsee sitä, että emme kykene viemään päätökseen 

keskeneräisiä koulutuksia.”  

PSYKin työnohjaajakoulutusten opetussuunnitelma on tarkistettu ensin nimellä Suomen 

Psykologinen Instituutti 18.5.2020 ja uudelleen Sote Edu Koulutus Oy 25.1.2021. Koulutukset 

olivat esitettyjen tarkistuslomakkeiden perusteella STOryn koulutussuosituksen mukaisia. 

Koulutusten vastuukouluttajana on toiminut Raul Soisalo. 

26.4.2022 STOryn hallitus hyväksyi päivitetyn suosituksen työnohjaajakoulutuksesta. Suurin 

muutos koski mahdollisuutta järjestää 25 % lähiopetuksesta verkossa. Korona-ajan suosituksesta 

siirtyminen päivitettyyn suositukseen ohjeistettiin: ”Meneillään olevat koulutukset voivat 1.7.2022 

alkaen toteuttaa lähiopetusta verkkoympäristössä edellyttäen, että pandemiasta johtunut 

verkkoympäristössä toteutettu lähiopetuksen määrä koko koulutuksen aikana ei ylitä 25 % rajaa 

200 tunnin kokonaismäärästä.” 

Kaikilta kouluttajatahoilta, joiden työnohjaajakoulutus oli tarkistettu, pyydettiin kirjallinen 

sitoutuminen ja vahvistus päivitettyjen suositusten käyttöönoton. Tällä varmistimme tarkistettujen 

koulutusten listan ajantasaisuuden. Raul Soisalo vahvisti tuolloin, että PSYK koulutukset 

noudattavat 1.7.2022 alkaen päivitettyä koulutussuositusta. 

STOryn Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmä kokoontui 22.1.2023 yhdessä puheenjohtajan 

kanssa laatimaan selvityspyynnön PSYKille. Se lähetettiin tiedoksi STOryn opiskelijajäsenille ko. 

koulutuksista, 17.1.2023 todistuksen saaneille, jotka ovat hakeneet STOryn varsinaista jäsenyyttä, 

STOryyn henkilökohtaisesti yhteyttä ottaneille ja Keski-Pohjanmaan kansanopistoon. 

Selvityspyyntö julkaistiin myös STOryn kotisivuilla.  

PSYKissä on ollut konkurssin hetkellä käynnissä useita työnohjaajakoulutuksia. On käynyt ilmi, että 

niissä ei ole noudatettu kaikilta osin koulutussuositusta. Koulutuksissa on poikettu esimerkiksi 

lähiopetuksen määrää koskevasta ohjeistuksesta. 

Kesken jääneet koulutukset ovat alkaneet: 

• 19.1.2021 – Keski-Pohjanmaan kansanopiston, KPedu ostama koulutus, jossa osa 

opiskelijoista mukana PSYKin kautta. Osa saanut todistuksen 17.1.2023. 

• 1.9.2021 – Keski-Pohjanmaan kansanopiston, KPedu ostama koulutus, jossa osa 

opiskelijoista mukana PSYKin kautta 

• 26.1.2022 – vain PSYKin opiskelijoita 

• 4.10.2022 – vain PSYKin opiskelijoita 
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PSYKin kaikista neljästä kesken jääneestä koulutuksesta on STOryssa opiskelijajäseniä. Lisäksi tässä 

kokouksessa on hakemuksia sekä varsinaisiksi jäseniksi 17.1.2023 PSYKin antamalla todistuksella 

että opiskelijajäseniksi. 

STOryn Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmä on asiaa hallitukselle valmistellessaan keskittynyt 

niihin kohtiin, joista STOryn on päätettävä.  

Päätösesityksen valmistelussa työryhmän pohjana on STOryn koulutussuositus. Siihen on peilattu 

työryhmän käytettävissä olevaa materiaalia, joita ovat: 

• PSYKistä saatu opintoja koskeva materiaali, 

• KPedun antama selvitys kahden eri ryhmän opintojen loppuun saattamisesta sen omien 

opiskelijoiden osalta, 

• PSYKin opiskelijoilta STOrylle tulleet viestit ja  

• Raul Soisalon opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille antamat tiedotteet. 

PSYKin tilanteen takia on tehtävä päätös seuraavista asioista: 

• Miten 19.1.2021 alkaneen ryhmän (sekä KPedun että PSYKin opiskelijoita yhdessä 

ryhmässä) opiskelleiden opinnot voidaan täydentää ja viedä loppuun niin, että koulutus 

täyttää koulutussuosituksen? 

• Miten 1.9.2021 alkaneen ryhmän (sekä KPedun että PSYKin opiskelijoita yhdessä ryhmässä) 

opiskelleiden opinnot voidaan täydentää ja viedä loppuun niin, että koulutus täyttää 

koulutussuosituksen? 

• Miten 26.1.2022 ja 4.10.2022 alkaneiden ryhmien opiskelijat voivat jatkaa ja viedä opinnot 

loppuun niin, että koulutus täyttää koulutussuosituksen? 

• Miten toimitaan STOryn jäsenyyttä hakeneiden kanssa? 

• Miten toimitaan ennen vuotta 2023 PSYKin ohjelmista valmistuneiden STOryn jäsenten tai 

jäsenyyttä hakevien kanssa? 

STOryn hallituksen päätös 11.2.2023 

1. KPedulta saadun selvityksen mukaan 19.1.2021 alkaneen ryhmän opinnot voidaan saattaa 

riittävästi koulutussuosituksen mukaiseen päätökseen täydentävillä opinnoilla.  

a. KPedun omat opiskelijat voivat jatkaa omalla päätöksellään ryhmässä ja voivat tulla 

hyväksytyiksi STOryn jäseniksi. 

b. KPedu voi halutessaan tarjota tässä ryhmässä PSYKin lukuun opiskelleille 

mahdollisuutta jatkaa samassa ryhmässä, jolloin he voivat tulla hyväksytyiksi STOryn 

jäseniksi. 

2. KPedulta saadun selvityksen mukaan 1.9.2021 alkaneen ryhmän keskeytyneet opinnot 

voidaan saattaa koulutussuosituksen mukaiseen päätökseen tähän astisia opintoja 

täydentämällä ja vielä puuttuvat asiat opiskelemalla.  

a. KPedun omat opiskelijat jatkavat omalla päätöksellään ryhmässä ja voivat tulla 

hyväksytyiksi STOryn jäseniksi. 

b. KPedu voi halutessaan tarjota tässä ryhmässä PSYKin lukuun opiskelleille 

mahdollisuutta jatkaa ryhmässä, jolloin he voivat tulla hyväksytyiksi STOryn jäseniksi. 

3. 26.1.2022 ja 4.10.2022 alkaneiden ryhmien opiskelijat voivat muodostaa omat 

opiskeluryhmänsä, jotka etsivät uuden koulutuksen järjestäjän, joka voisi saattaa ryhmien  
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opinnot koulutussuosituksen mukaisesti päätökseen. Tätä kouluttajatahoa pyydetään 

ottamaan yhteys STOryyn, opintosuunnitelman tarkistamiseksi. 

a. Ryhmän yhtenäisen oppimisprosessin jatkumisen turvaamiseksi ja 

koulutussuosituksen hyväksyttäväksi toteutumiseksi muiltakin osin koulutuksen 

tulee jatkua mahdollisimman pian. Hallitus suosittelee, että koulutusohjelman tulee 

olla valmis 31.3.2023 mennessä ja koulutuksen olisi jatkuttava toukokuussa 2023. 

b. Hallitus myöntää valtuudet Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmälle 

vahvistettuna puheenjohtajalla Riitta Malkamäki asettaa parhaaksi katsomansa 

aikataulurajat, tiedottaa asioista sekä opiskelijoita että mahdollisia kouluttajatahoja ja 

pyytää heitä toimittamaan tarkistettavaksi suunnitelma koulutusohjelmaksi sekä 

hyväksyä se. 

c. Asia tulee hallituksen tiedoksi välittömästi päätöksen synnyttyä ja kirjataan 

seuraavaan mahdolliseen kokoukseen. 

4. STOryn jäsenyyttä hakeneet: 

a. Saatujen selvitysten mukaan 19.1.2021 alkaneesta ryhmästä 17.1.2023 todistuksella 

jäsenyyttä hakevia ei voida hyväksyä STOryn jäseniksi, koska koulutuksia ei ole 

toteutettu PSYKin STOrylle esittämän opetussuunnitelman mukaisesti.  

b. PSYKissä 2022 alkaneiden ryhmien opiskelijoita ei voida hyväksyä STOryn 

opiskelijajäseniksi. 

5. Vuonna 2022 ja sitä ennen PSYKin koulutuksista valmistuneet hyväksytään edelleen STOryn 

jäseniksi. 

 

 

STOryn hallituksen puolesta 

Riitta Malkamäki 

STOryn puheenjohtaja 

Tuula Penttilä 

STOryn toiminnanjohtaja 

info@suomentyonohjaajat.fi 

 

 

 

Liite STOry suositus työnohjaajakoulutuksesta 2022 

Jakelu STOryn opiskelijajäsenet ko. koulutuksista 

STOryn jäsenyyttä hakeneita, joita ei tulla hyväksymään STOryn jäseniksi 

STOryyn henkilökohtaisesti yhteyttä ottaneet 

Keski-Pohjanmaan kansanopisto 

Julkaisu Tiedote julkaistaan STOryn kotisivuilla 
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