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Doktumin työnohjaus 

- kokemuksellista oppimista 
 

 

Työnohjaus on säännöllistä ja systemaattista oppimista. 
Siihen sisältyy erilaisia vuorovaikutus-, oppimis- ja 
ongelmanratkaisuprosesseja.  
 
 
Doktumin työnohjaus: 

 on ammatillisen kasvun ja kehittymisen väline, 

 on uuden oivaltamista omasta työstä, 

 on työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö- tai ryhmätoimintaa,  

 on työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja erilaisiin toimintatapoihin liittyvien 
kokemuksien, kysymyksien ja tunteiden käsittelemistä, 

 tukee esimiestä kehittymään ja jaksamaan usein yksinäisessä työssään, 

 puhdistaa ilmapiiriä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, 

 auttaa itsetuntemuksessa ja omien toimintatapojen tunnistamisessa, 

 lisää luottamusta ja ymmärrystä, hälventää epäluuloja ja väärinkäsityksiä, 

 antaa turvallisen ympäristön palautteen antamiseen sekä 

 auttaa ja vauhdittaa yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä ja sitoutumista. 
 

 
Työnohjaus on kokemuksellista oppimista 
 

 
David Kolb: Kokemuksellisen oppimisen kehä (1984) 

”Työnohjaus 

vähentää stressin 

tunnetta ja työn 

kuormittavuutta.  

 

Se luo uskoa omiin 

kykyihin ja 

taitoihin!” 

Työnohjauksen  
muotoja ja lajeja 
 
 Yksilötyönohjaus 
 Ryhmätyönohjaus 
 Yhteisötyönohjaus 
 Kriisityönohjaus 
 Muutostyönohjaus 
 Teatterityönohjaus 
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Työnohjaus on prosessi 
  
Jotta kasvua ja muutosta, uuden oppimista, voi tapahtua, 
on ohjaus on yleensä pitkäkestoinen prosessi. Muutos 
edellyttää aikaa ja avointa, luottamuksellista 
kommunikaatiota ryhmän kesken.  
 
Ohjaajina mahdollistamme arvostavan ja innostavan 
dialogin synnyn ja ohjattavien kehittymisen yhteisten 
tavoitteiden suuntaan.  
 
Työnohjaus antaa mahdollisuuden yhdessä pysähtyä 
tutkimaan työyhteisön ilmiöitä ja kehittää uusia, 
parempia toimintatapoja.  
 
Työnohjauksen päätarkoitus on kehittää ohjattavan työtä 
ja mahdollistaa perustehtävän hoitaminen 

mahdollisimman hyvin. Se, mitä kaikkea tämä käytännössä kulloinkin tarkoittaa, sovitaan 
ohjauksen alussa työnohjaajan, ohjattavan ja tilaajan kesken.  
 
Prosessin kuluessa asetettuihin tavoitteisiin palataan ja niitä tarkistetaan mahdollisimman hyvään 
lopputulokseen pääsemiseksi. Prosessin lopussa tehtyä työtä arvioidaan yhdessä sovitulla tavalla. 
Prosessissa voidaan dialogin lisäksi käyttää myös luovia tapoja käsitellä asioita. 

 
Työnohjausprosessi 
 
1. Tarpeen kartoitus ja työnohjaussopimus 
  
 2. Tavoitteiden ja pelisääntöjen luomista   
   
  3. Työskentelyä kohti tavoitteita 
 
   4. Tavoitteiden tarkistamista ja arviointia 
 
    5. Työskentelyä kohti tavoitteita 
 
     6. Prosessin päättäminen ja 
     arviointi 
 
 
Kun tarvitset työyhteisöösi ammattitaitoista työnohjausta, ota meihin yhteyttä! 
 
Olavi Toivakka p. 0400 710 643   Sari Toivakka p. 040 748 1134 

”Työnohjaus lisää 

yhteisön 

joustavuutta, 

luovuutta ja 

kehittymistä.  

 

Se myös  

parantaa työtehoa, 

jaksamista ja 

motivaatiota.” 
 

 


