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Kantola Seppo Uolevi
VET-ryhmäpsykoanalyytikko, työnohjaaja, tutkija, ammatillisten aineiden opettaja,
HM
Suistokatu 1 B 10; 15300 Lahti
10.6.1953 Säynätsalossa
naimisissa, kaksi aikuista lasta, kaksi lapsenlasta
040-547 8577
seppo.kantola@luukku.com

Ammatillinen koulutus
•
•
•

•
•
•

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 28.9.1978; Tampereen yliopisto
Ammatillisten aineiden opettajatutkinto 1996; yritystalous- ja hallinto, SLK:n
opettajavalmistuslaitos, Helsinki
Tohtoritutkinnon opinnot ( 120 ov ) 1999; Aikuiskoulutuksen ja kehittävän työntutkimuksen
tutkijakoulu, Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Toiminnan teorian ja kehittävän
työntutkimuksen yksikkö.
Vaativan erityistason ryhmäpsykoanalyytikkokoulutus, Suomen ryhmäpsykoterapia ry
Lyhyt- ja kriisiterapiakoulutus, Suomen Ryhmäpsykoterapia ry 15.9. 2007 – 15.4. 2008
Jatko-opiskelijana Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella 2009 alkaen ja edelleen.
Työn alla artikkeliväitöskirja riippuvuuksista ja niiden hoidosta psykoanalyyttisesta näkökulmasta
tarkasteltuna.
Kielitaito: englanti, ruotsi ( saksa )

Työkokemus (merkittävät päätoimiset työsuhteet muiden palveluksessa)
•
•

•

•
•
•

Osa-aikainen psykoterapeutti Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen perhekuntoutuksen tiimissä
1.8.2010 – 31.8.2011
Psykoterapeuttista hoito- ja kuntoutustyötä avo- ja laitosmuotoisesti ( mm. Kelan
mielenterveyskuntoutusta ) sekä yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sosiaali-, terveys-, opetus- ja
nuorisotyön aloilla vuoden 2004 alusta alkaen osin päätoimisesti oman yrityksen ( Ole hyvä –
Konsultit Oy ) palveluksessa.
Osa-aikainen projektikoordinaattori ESR-rahoitteisessa yrittäjien työhyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämisen Voimaverkko-hankkeessa 10.6. 2006 – 31.1.2008 , Kiipulan aikuiskoulutuskeskus,
Janakkala
Kouluttaja, työnohjaaja sekä alue- ja projektipäällikkö 1.2.2004 – 31.12.2006; Sosiaalipedagoginen
Säätiö, Helsinki
Erikoissuunnittelija Työvoima 2020-projektissa 1.10.2002 – 31.1.2004; Opetushallitus, Helsinki
Tohtoriopiskelija-tutkija 15.1.1997- 31.12.2001; Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos,
Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö

Työkokemus (yrittäjänä, ammatinharjoittajana ja sivutoimisesti)
•
•
•
•

•
•

Psykoterapiatyötä yksilöllisesti ja erityisesti ryhmien kanssa pääkaupunkiseudulle, Jyväskylässä ja
Lahdessa 2004 alkaen.
Psykoterapeuttina Kelan rahoittamilla mielenterveyskuntoutuskursseilla Keski-Suomessa ( Solarislomat, Summassaari ) vuodesta 2004 alkaen.
Kliininen työskentely Valkonauhaliiton nuorisoasemalla Helsingissä vuosina 2002- 2003
Työnohjaajana sosiaali- ja terveydenhuollon, opetushallinnon ja nuorisotyön julkisissa ja yksityisissä
organisaatioissa sekä erilaisissa yrityksissä 2004 alkaen pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja
Lahden seudulla.
Vuorovaikutusvoimala-osuuskunnan ( Jyväskylä ) perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2005 2008.
Toimitusjohtaja –konsultti 15.12.1987 alkaen; Ole hyvä-Konsultit Oy ( psykoterapia-palvelut,
työnohjaus ja työyhteisöjen kehittäminen ), Lahti

