
Työnohjaus
Akavan Erityisalojen henkilöstöedustajille



Pohdi, opi, hämmästele, 
arvioi, kehitä, voimaannu

Työnohjaus on oman työn kehittämisen väline. Se haastaa tutkimaan 
ja arvioimaan omia työrooleja ja tapoja toimia. Tavoitteena on kehittyä 
työssä, tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyötaidoissa. 

Työnohjauksessa reflektoidaan yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa 
kokemuksia, havaintoja, uskomuksia, tunteita ja ammatillisia tavoitteita. 
Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden purkaa haastavia tilanteita ja 
oppia niistä. Työnohjaus tukee jaksamista ja työhyvinvointia.

Työnohjauksen perusmenetelmänä on keskustelu. Lisäksi voidaan käyttää 
osallistavia ja aktivoivia menetelmiä ja tehdä rentoutusharjoituksia.

Tilaisuus pysähtyä, hengähtää 
ja uudistua

Työnohjaus on tarkoitettu niille Akavan Erityisalojen jäsenille, 
jotka ovat työpaikkojensa henkilöstöedustajia (luottamusmiehet, 
luottamusvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat jne.) 
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Työnohjaus keskittyy 
henkilöstöedustajien työn kehittämiseen ja keventämiseen.

Työnohjauksessa käytettävät menetelmät valitaan niin, että niitä voidaan 
soveltaa omassa luottamustehtävässä.

Akavan Erityisalat on tarjonnut jo aikaisempina vuosina työnohjausta ja 
siitä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. 



VTM Kirsi Hoffrén, työnohjaaja STOry, työyhteisöso-
vittelija SSF, toiminnallinen ryhmätyönohjaaja SPDY, 
rentoutusohjaaja SHL. 

Kirsillä on kokemusta työnohjauksesta ja coachingis-
ta yli 15 vuoden ajalta. Hän on toteuttanut yksilö- ja 
pariohjausta, sekä työ-yhteisö- ja ryhmätyöohjausta 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

www.mukavamonday.fi

Lisätietoja työnohjauksesta: 
kirsi.hoffren@mukavamonday.fi tai puh. 040 738 6194 

Ilmoittautuminen

Työnohjaus toteutetaan ryhmätyönohjauksena ja ryhmän koko on 5-8 
henkilöä. Tapaamisia on yhteensä 6 kertaa 3-4 viikon välein. Yhden 
ohjaustapaamisen kesto on 2 tuntia. 

Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 24.1.2018 klo 17-19. 

Tapaamiset pidetään Akavan Erityisalojen tiloissa, osoite Maistraatinportti 
4 A, 6. krs (Pasila). Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan yhdessä 
osallistujien kanssa kevään muut ajat.

Sitovat ilmoittautumiset 10.1.2018 mennessä ja lisätietoja käytännön 
toteutuksesta: Saara Aikio, saara.aikio@akavanerityisalat.fi, p. 040 571 
8960. 

Toimi nopeasti! Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Työnohjaus on henkilöstöedustajille maksuton.

Kouluttaja, työnohjaaja



Akavan Erityisalat AE ry, Maistraatinportti 4 A, 6. krs, 00240 Helsinki
p. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi

Työnohjauksen menetelmä

Työnohjauksen teoreettisena taustana toimii 70-20-10 –oppimisen malli. 

Työelämässä ihminen omaksuu vain 10 % niistä asioista, jotka hän 
on oppinut varsinaisissa koulutuksissa, kuten valmennuksissa ja 
seminaareissa. Oppimisesta 20 % tapahtuu toisten henkilöiden kautta, 
esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia tai seuraamalla 
kollegan tai esimiehen työtä. Jopa 70 % oppimisesta tapahtuu itse työtä 
tekemällä, tarttumalla haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia.

Työnohjauksessa malli huomioidaan niin, että teoreettisen tiedon lisäksi 
osallistujat jakavat omia kokemuksiaan. Ohjauksen perusmenetelmänä on 
dialogi. Tavoitteena on kyetä soveltamaan opittuja asioita ja menetelmiä 
omaan työhön. 


