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Työnohjaus on ”työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemus-
ten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline 
on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja to-
teuttamiseen.” (Suomen Työnohjaajat ry, STOry). 

Työelämän muutokset, pirstaleisuus ja työnkuorma haastavat työntekijöiden ja -yhteisöjen 
hyvinvointia ja jaksamista. Työnohjaus mahdollistaa tarvelähtöisen ja ennaltaehkäisevän 
kehittämisen yksittäisten työntekijöiden, ryhmien ja työyhteisön kanssa.

Työnohjaus soveltuu esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin 

 � ennaltaehkäisevä työskentely yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa
 � työyhteisön kehittäminen ja vuorovaikutuksen tukeminen
 � kriisiytyneiden tilanteiden käsittely
 � päätöksenteon tukeminen esimerkiksi tiimeissä, hallitustyöskentelyssä ja     

 luottamushenkilöorganisaatioissa
 � työelämän muutostilanteet, kuten toimitila-, palveluprosessi- ja organisaatiomuutokset,   

 asiakasodotukset, esimies- ja johtamisenmuutokset

Työnohjaus on tarvelähtöinen ja ennaltaehkäisevä. Tavoitteena on edistää yksilön jaksamista ja 
työyhteisön hyvinvointia antamalla uusia ajatuksia ja näkökulmia työnteontapoihin sekä vuoro-
vaikutukseen työyhteisön jäsenenä.

Työnohjaustilanteessa tavoitteena on turvallisen vuorovaikutusympäristön luominen, jossa eri-
laisista kysymyksistä voidaan keskustella avoimessa ja vastuullisessa hengessä. Oivalluttami-
sen kautta tarkoituksena on tukea ohjattavien sisäistä keskustelua ja herättää uusia ajatuksia. 
Työnohjauksessa opetellaan vastuunottamista onnistuneesta vuorovaikutuksesta yksilö-, ryh-
mä- ja työyhteisötasolla.

Tavoite

Toteutustapa

Kohderyhmä

Sisältö perustuu keskusteluiden pohjalta sovittuihin, tarpeesta nouseviin kehittämisteemoihin. 
Työnohjaus on sopimukseen perustuva prosessi, joka etenee ohjattavien ehdoilla. Sopimukses-
sa määritellään yhteiset tavoitteet, prosessiin sitoutuminen, käytännönasiat sekä yhteiset toi-
minta- ja menettelytavat. Ohjaustilanne sisältää vuorovaikutusta, ryhmäilmiöiden tunnistamista 
sekä tunteiden käsittelyä tukevia harjoitteita ja aktivoivia osioita.

Konsultoivaa työnohjausta voi saada työnohjaajan osaamisaloille, erityisesti sosiaali- ja terveys-
ala sekä opetus- ja kasvatusala. Ryhmien ja työyhteisöjen työohjaus, jolla tuetaan yleisesti työ-
yhteisön ja vuorovaikutuksen kehittämistä tai esimiestyöskentelyä, on suunnattu organisaatioil-



Työnohjaajat
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Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö, Integratiivinen työnohjaajakoulutus, 
kokki

TKI-asiantuntija, AVEKKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Pidän yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia. Erityisesti yhteisöllinen lähesty-
mistapa on lähellä sydäntä.
Vuorovaikutus yksilö ja yhteisötasolla, tukeminen, keskinäinen arvostus/kunnioi-
tus ja vastuu ovat ylläpidettäviä asioita.

Marjo Heikkinen

Jani Kirjavainen

Arja-Sisko 
Kainulainen

Mth, Sh, TtM (opettaja, henkilöstöjohtaminen sekä sosiaali- ja terveyshallintotie-
de), Liiketalousmerkonomi (asiakaspalvelun, markkinoinnin ja muutosjohtamisen 
koulutusohjelma), Työnohjaajaa (STOry)

Lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Yksilö-, ja ryhmätyönohjaus organisaatioiden eri tasoilla, ja räätälöidysti tarpei-
siin. Yksilöiden ammatillisen kehittymisen ja esimiestyön tukeminen. Työyhteisöi-
den vuorovaikutuksen, ryhmädynamiikan ja muutosvalmiuden ja kehittämistyön 
tuki. 

Esh (mielenterveys- ja päihdehoitotyö ja psykiatrinen sairaanhoito), TtM, alueelli-
nen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) kaksi vuotinen työnohjaajakoulutus

Hoitotyön lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
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