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TAVOITTEET	  
  Työnohjauskoulutuksen  tavoiDeena  on  oppia  ymmärtämään  ihmisen  ja  työn  välistä  
suhdeDa  ja  työssä  toimimisen  merkitystä  sekä  ohjauksellisen  intervenIon  
mahdollisuuksia  rakentaa  elämälle  hyödyllistä  työn  tulevaisuuDa.  Koulutuksen  
aikana  rakennetaan  yhdessä  pohIen  oma  työnohjauksen  käyDöteoria.  Erityistä  
huomiota  kiinnitetään  taiteen  ja  luovan  toiminnan  mahdollisuuksiin  työelämän  
uudistajana  ja  kehiDäjänä.Työnohjauskoulutuksen  toisena  vuotena  tehdään  yhteistä  
empiiristä  työnohjauksen  tutkimusta.    
  Työnohjauksen  karDa  piirtyy  työelämän  ilmiöistä.  Siksi  työnohjaus  on  
poikkiIeteellinen  ja  taiteellinen  sovellusalue.    
  KOHDERYHMÄ	  
  Sosiaali-‐,  terveys-‐,  kasvatus-‐  ja  opetusalan  osaajat,  johtajat,  työyhteisön  ja  
henkilöstön  kehiDäjät.  Opiskelijalta  edellytetään  vähintään  opistotasoista  
ammaIllista  tutkintoa  ja  sen  jälkeen  vähintään  5  vuoden  työkokemusta.  
Työnohjauskoulutus  toimii  tukena  ja  lisäkoulutuksena  johtajuuden,  
henkilöstöosaamisen  ja  kehiDämistyön  ammaNlaisille.  
  TOTEUTUS	  
  Koulutuksessa  hyödynnetään  IedeDä,  taideDa  ja  kokemusta  oppimisen  välineinä:  
tutkitaan  työn  kokonaisuuDa,  taiteen  mahdollisuuksia,  työnohjaajan  paikkaa  työn  
kentässä  sekä  tehdään  empiiristä  tutkimusta.  Koulutus  toteutetaan  monimuoto-‐
opetuksena.  Lähiopetusta  on  40  päivää,  jotka  toteutetaan  kahden  vuoden  ajalla.  
Lähiopetus  sisältää  teorian,  itsetuntemusryhmän,  oman  työn  työnohjauksen  ja  
harjoiDelutyönohjauksen  kokonaisuudet.    Koulutukseen  kuuluu  lähiopetuksen  
lisäksi  kirjallisuustehtävät,  oman  työnohjausmallin  työstäminen  (pääDötyö),  
reflekIopäiväkirjan  työstäminen  ja  yksilö-‐  ja  ryhmätyönohjausharjoiDelu.  Lisäksi  
opiskelija  toteuDaa  omalla  ajalla  ja  kustannuksella  yhteen  taidemuotoon  
perehtymisen.
AIKATAULU	  
Maaliskuu  2015  –  helmikuu  2017  
	    PAIKKA	  
Mikkelin  kesäyliopisto,  Mikkeli  
	    HINTA	  
Koulutuskokonaisuuden  (60  op)  hinta  on  5.900  euroa,  joka  sisältää  koulutuksen,  
oman  työn  työnohjauksen  ja  harjoiDelutyön  ohjauksen.  Opiskelupaikkaa  
vahvisteDaessa  maksetaan  300  euroa.  Loppuhinta  maksetaan  koulutuksen  aikana  
erissä.  Maksuaikataulusta  voi  myös  neuvotella.  
HAKUAIKA	  
1.10.2014-‐31.12.2014,  Mikkelin  kesäyliopisto  /  työnohjaajakoulutus  
HAKEMUS	  
Hakulomake,  vapaamuotoinen  kirjoitus  ja  CV.  Palauta  hakulomake,  
vapaamuotoinen  kirjoitus  ja  CV  Mikkelin  kesäyliopiston  toimistoon  31.12.2014  
mennessä.  
VALINTA	  
Koulutukseen  valitaan  8  opiskelijaa.  HaastaDelut  tehdään  vko:lla  3.  HaastaDelu  
maksaa  80  euroa.  Valinnoista  ilmoitetaan  viimeistään  vko:lla  4.
  OPISKELUN	  VAHVISTAMINEN	  
Opiskelijan  tulee  vahvistaa  osallistumisensa  31.1.2015  mennessä  palauDamalla  
vahvistuslomake  sekä  maksamalla  vahvistusmaksu  300  euroa.
  LISÄTIETOJA	  	  
Mikkelin  kesäyliopisto,  rehtori  Helena  Sjöstedt,  
helena.sjostedt@mikkelinkesayliopisto.fi,  050  594  90  44
Johanna  Nevala,  johanna@nevalajohanna.fi,  0400  652  468


TAVOITTEET	  
  
Työnohjauskoulutuksen  tavoiDeena  on  oppia  ymmärtämään  ihmisen  ja  työn  välistä  
suhdeDa  ja  työssä  toimimisen  merkitystä  sekä  ohjauksellisen  intervenIon  
mahdollisuuksia  rakentaa  elämälle  hyödyllistä  työn  tulevaisuuDa.  Koulutuksen  
aikana  rakennetaan  yhdessä  pohIen  oma  työnohjauksen  käyDöteoria.  Erityistä  
huomiota  kiinnitetään  taiteen  ja  luovan  toiminnan  mahdollisuuksiin  työelämän  
uudistajana  ja  kehiDäjänä.Työnohjauskoulutuksen  toisena  vuotena  tehdään  yhteistä  
empiiristä  työnohjauksen  tutkimusta.    
  
Työnohjauksen  karDa  piirtyy  työelämän  ilmiöistä.  Siksi  työnohjaus  on  
poikkiIeteellinen  ja  taiteellinen  sovellusalue.    
  
KOHDERYHMÄ	  
  
Sosiaali-‐,  terveys-‐,  kasvatus-‐  ja  opetusalan  osaajat,  johtajat,  työyhteisön  ja  
henkilöstön  kehiDäjät.  Opiskelijalta  edellytetään  vähintään  opistotasoista  
ammaIllista  tutkintoa  ja  sen  jälkeen  vähintään  5  vuoden  työkokemusta.  
Työnohjauskoulutus  toimii  tukena  ja  lisäkoulutuksena  johtajuuden,  
henkilöstöosaamisen  ja  kehiDämistyön  ammaNlaisille.  
  
TOTEUTUS	  
  
Koulutuksessa  hyödynnetään  IedeDä,  taideDa  ja  kokemusta  oppimisen  välineinä:  
tutkitaan  työn  kokonaisuuDa,  taiteen  mahdollisuuksia,  työnohjaajan  paikkaa  työn  
kentässä  sekä  tehdään  empiiristä  tutkimusta.  Koulutus  toteutetaan  monimuoto-‐
opetuksena.  Lähiopetusta  on  40  päivää,  jotka  toteutetaan  kahden  vuoden  ajalla.  
Lähiopetus  sisältää  teorian,  itsetuntemusryhmän,  oman  työn  työnohjauksen  ja  
harjoiDelutyönohjauksen  kokonaisuudet.    Koulutukseen  kuuluu  lähiopetuksen  
lisäksi  kirjallisuustehtävät,  oman  työnohjausmallin  työstäminen  (pääDötyö),  
reflekIopäiväkirjan  työstäminen  ja  yksilö-‐  ja  ryhmätyönohjausharjoiDelu.  Lisäksi  
opiskelija  toteuDaa  omalla  ajalla  ja  kustannuksella  yhteen  taidemuotoon  
perehtymisen.
	  
AIKATAULU	  
Maaliskuu  2015  –  helmikuu  2017  
	    
PAIKKA	  
Mikkelin  kesäyliopisto,  Mikkeli  
	    
HINTA	  
Koulutuskokonaisuuden  (60  op)  hinta  on  6.200  euroa,  joka  sisältää  koulutuksen,  
oman  työn  työnohjauksen  ja  harjoiDelutyön  ohjauksen.  Opiskelupaikkaa  
vahvisteDaessa  maksetaan  300  euroa.  Loppuhinta  maksetaan  koulutuksen  aikana  
erissä.  Maksuaikataulusta  voi  myös  neuvotella.  
	  
HAKUAIKA	  
1.10.2014-‐12.1.2015,  Mikkelin  kesäyliopisto  /  työnohjaajakoulutus  
	  
HAKEMUS	  
Hakulomake,  vapaamuotoinen  kirjoitus  ja  CV.  Palauta  hakulomake,  
vapaamuotoinen  kirjoitus  ja  CV  Mikkelin  kesäyliopiston  toimistoon  12.1.2015  
mennessä.  
	  
VALINTA	  
Koulutukseen  valitaan  8  opiskelijaa.  HaastaDelut  tehdään  vko:lla  4.  HaastaDelu  
maksaa  80  euroa.  Valinnoista  ilmoitetaan  viimeistään  vko:lla  5.
  
OPISKELUN	  VAHVISTAMINEN	  
Opiskelijan  tulee  vahvistaa  osallistumisensa  6.2.2015  mennessä  palauDamalla  
vahvistuslomake  sekä  maksamalla  vahvistusmaksu  300  euroa.
  
LISÄTIETOJA	  	  
Mikkelin  kesäyliopisto,  rehtori  Helena  Sjöstedt,  
helena.sjostedt@mikkelinkesayliopisto.fi,  050  594  90  44
Johanna  Nevala,  johanna@nevalajohanna.fi,  0400  652  468




Työnohjaus  ja  Iede.
  
Työnohjaus  ei  ole  IedeDä,  muDa  työnohjaus  hakee  perustakseen  
elemenDejä  hyvin  monista  eri  Ieteenaloista.  Työnohjaus  on  
poikkiIeteellinen  sovellusalue.  MuDa  mitä  Ieteellisen  tutkimuksen  alaa  
työnohjauksen  pitäisi  ensisijaisesI  kuunnella?  Onko  se  sitä,  mikä  tutkii  
ihmistä,  sitä  mikä  tutkii  työtoiminnan  rakenteita,  sitä  mikä  tutkii  kieltä  ja  
merkityksiä,  sitä  mikä  tutkii  työn  ja  ihmisen  välistä  suhdeDa,  sitä,  mikä  
tutkii  ohjaamista  tai  sitä,  mikä  tutkii  olemassaolon  ilmiöitä?  Ollaanko  
siis  lähellä  psykologiaa,  sosiologiaa,  filosofiaa,  kasvatusIedeDä,  
journalismia,  vai    jotain  muuta?  Vai  näiden  välejä?    
  
Tämä  työnohjauskoulutus  lähtee  siitä  oleDamuksesta,  eDä  työnohjaajat  
ovat  keskellä  ilmiöitä,  joiden  näkemistä  auDaa  hyvin  monenlainen  
ymmärrys,  ja  joissa  toimintaa  voidaan  ohjata  hyvin  erilaisilla  tavoilla.  

YksiDäiselle  työnohjaajalle  tärkeää  on  kuitenkin  teoreeNnen  eheys,  eli  
se,  eDä  työnohjaaja  Ietää,  mitä  hän  katsoo  ja  minkälaisella  toiminnalla  
hänen  katseensa  saa  liikeDä:  käsiDeet,  toiminta  ja  oma  rooli  ovat  
tasapainossa.  Työnohjaaja  ymmärtää  oman  käyDöteoriansa.  Toisaalta  
yhtä  tärkeää  on  myös  se,  eDä  teoreeNsesta  eheydestä  huolimaDa  
työnohjaaja  voi  säilyDää  vapauden  toimia  kussakin  Ilanteessa,  ei  
omalle  käyDöteorialleen,  vaan  työyhteisön  elämälle  hyödyllisellä  
tavalla.  Kokeneenkin  työnohjaajan  käyDöteoria  muuDuu,  kun  elämä  
kulkee  ylläDävällä  tavalla  lävitse.
  
Työnohjaustoiminnan  tämänhetkinen  Ilanne  ja  asema  yhteiskunnassa  
on  vielä  hyvin  luonnosmaisessa  Ilassa.  Koulutuksessa  otetaan  tämä  
luonnosmaisuus  huomioon  opetuksessa  sekä  osallistutaan  keskusteluun  
tekemällä  empiiristä  työnohjauksen  tutkimusta.  
  
Tieteestä  vielä.  Työnohjauksessa  voidaan  nähdä  grounded  teorian  
piirteitä.  Jokainen    työnohjuskokonaisuus  on  omanlaisensa  miniatyyri  
tutkimus.  Voidaan  siis  ajatella,  eDä  myös  Iede  voi  olla  työnohjauksen  
yksi  mahdollinen  muoto.

Koulutus  ei  vaadi  kokemusta  taiteellisesta  tai  Ieteellisestä  
tutkimuksesta.  RiiDävää  on  tahto  ymmärtää  edessä  olevia  ilmiötä.  





 



Työnohjaus  ja  taide.

Taiteen  voi  työnohjauksessa  ymmärtää  kahdella  tavalla.   

I      Taiteellisena  työskentelynä  työnohjausIlanteessa,  eli  työskentelynä,  
jonka  avulla  etsitään  ihmisen  mahdollisuuksia  ilmentää  kokemustaan  
työssä.  

II      Työnohjauksen  muodon  näkemisenä  taiteena.
   
Taide  on  muoto,  joka  voi  tavoiDaa  hyvin  monen  tyyppisiä  kerroksia  
yhtäaikaiseen  kuvaan.  Ja  juuri  kokonaisuuden  katsominen  on  se  tarve,  
mikä  työyhteisöissä  luuraa.  Tuska  siitä,  eDä  tässä  strategiapaperissa  
lukee  noin,  ja  me  tehIin  juuri  noin,  niin  miksi  asiat  eivät  menneetkään  
hyvään  suuntaan,  on  ilmeinen.  

Kysymys  on  elämän  kerroksellisuuden  ja  leikkauspisteiden  tajusta.  
Maailmassa  on  useita  virtoja,  jotka  vaikuDavat  aivan  konkreeNsesI  ja  
kokemuksellisesI  työn  arkeen,  ja  jos  niitä  ei  katsota  yhtä  aikaa,  
samaan  aikaan  etenevinä  ilmiöinä,  ei  voida  nähdä  tarkasI  elämälle  
hyödyllisyyDä.  Yksi  paperi  ei  riitä. 

Siksi  kaikki,  jopa  ihmisen  kokemuskin  toimii  vihjeenä,  kertoakseen  
montaasiteoksen  keskellä  seisovalle,  mitä  täällä  tapahtuu.  

Näin  taide  voi  olla  työnohjauksen  näkökulmasta  sekä  itseilmaisun  
työkalu  eDä  näkymä  siitä,  mitä  on  tapahtumassa.  Se  on  näkemistä,  
ymmärtämistä  ja  näkijän  vastuuDamista.  Sitä,  eDä  kukaan,  joka  näkee,  
ei  voi  jäädä  passiiviseen  rooliin.  Taide  voi  auDaa  kaiken  esille  
elämänkannalta  todellisessa  suhteessa.   
  




                Amma7llisen	  työnohjauskoulutuksen	  ohjelma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2015	  

Lähiopetuspäiviä  on  yhteensä  40.  PääsääntöisesI  opetus-‐
päivät  ovat  kerran  kuussa  ma-‐I.  Ensimmäisenä  vuonna  järjes-‐
tetään  kuitenkin  kolme  kolmen  päivän  opetusjaksoa  to-‐la.  
	  
Opetuspäivät	  2015:	  	  

ma-‐I 16.-‐17.3.  2015
to-‐la 9.-‐11.4.  2015
to-‐la 28.-‐30.5.  2015
ma-‐I 10.-‐11.8.  2015
ma-‐I 14.-‐15.9.2015
ma-‐I 12.-‐13.10.2015
to-‐la 19.-‐21.11.2015
ma-‐I 14.-‐15.12.2015

  	  
Opetuskokonaisuudet	  2015:	  
  
Taide  ja  Iede  työnohjauksessa  
Impressionismi  ja  ekspressionismi
Fenomenologinen  lähestymistapa
Työnohjaus  yhteiskunnallisella  kentällä
  
Yksilö  ja  hänen  punoksensa
KogniIivinen  orientaaIo,  ongelmanratkaisu,  irraIonaalinen  ja  
raIonaalinen  ajaDelu,  unet
Ekspressiiviset  taiteet  työnohjauksen  filosofiana  ja  
menetelmänä  
EtäännyDäminen  taiteiden  avulla  
Yksilötyönohjaus,  yksilötyönohjaus  ryhmässä  
YksilötyönohjausharjoiDelun  ohjaus
Oman  työn  työnohjaus
Itsetuntemustyöryhmä
  
Työn  maailma
Kompleksisuus  ja  kerroksellisuus
Työyhteisön  dialogi
NarraIivisuus,  merkitys  ja  intenIo
Johtajuus,  roolit,  ja  rituaalit
  
Työyhteisö  ja  ryhmä
Työyhteisö-‐  ja  ryhmätyönohjaus
Insight-‐työ,  merkitykselliset  kytkeytymiset  kokonaisuuden  
näkemisessä
Avoimen  puheen,  avaamisen  ja  sulkemisen  dynamiikka  
työyhteisössä
PoeeNsuus
Montaasifilosofia
Näytös
Ryhmä,  ja  työyhteisötyönohjausharjoiDelun  ohjaus  alkaa
  
Vuoden	  2016-‐2017	  ohjelma	  jaetaan	  koulutuksen	  aleQua
Vuonna  2016  tehdään  yhteistä  empiiristä  työnohjauksen  
tutkimusta  sekä  tutkitaan  näyDämöitä  ja  niiden  ohjaamista.  
Samalla  opiskelijat  rakentavat  omaa  työnohjauksen  
käyDöteoriaansa.
2017  astutaan  uudelle  näyDämälle  työnohjaaja-‐
ammaNlaisina.
  
Tarkempi  ohjelma  jaetaan  koulutuksen  alkaessa.

         

   

JOKI Ammatillisen työnohjauskoulutuksen ohjelma  

Kevät 2013 

ma 14.1.2013 klo 11‐18
 
Koulutuksen avaus 
Humanistinen viitekehys 4h  

 
 
Kirsi ja Johanna 
Kirsi Lybeck 

ti 15.1.2013 klo 9‐16 
 
Tutkiva kehystäminen  
Työnohjaushenkari 5,5 h 
Oman työn työnohjaus 2,5 h 
 

 
 
Johanna Nevala 

ma 4.2.2013 klo 11‐18 
 
Fenomenologinen lähestymistapa 4 h  
Itsetuntemustietous 4 h 1/5 
 

 
 
Kirsi Lybeck 

ti 5.2.2013 klo 9‐16 
 
Kompleksinen työ ja työnohjaus 5,5h 
Oman työn työnohjaus 2,5h 

 

 
 
Johanna Nevala 

ma 11.3.2013 11‐18 
 
Työnohjausistunnon työskentelymalli. 
Etäännyttäminen taiteiden avulla 4 h  
Itsetuntemustietous 4 h 2/5 
 

 
 
Kirsi Lybeck 

 


