
Sinustako työnohjaaja?

Eivor Wallinvirta, TtT
Vastuukouluttaja, työnohjaaja (STOry)

Maria Lindroos, psykologi
Vastuukouluttaja, työnohjaaja



Maria Akatemia ry

• Valtakunnallinen yleishyödyllinen asiantuntija- ja 
kansalaisjärjestö, joka edistää yksilön ja 
yhteisöjen sisäistä kasvua ja kestävää 
hyvinvointia.

• Perustettu vuonna 2006.

• Toiminta pohjautuu Ihmisyyden 
käsikirjoitusfilosofiaan (Perheentupa, B-M).

• Ydinosaamista ovat ehkäisevä väkivaltatyö, 
yhteisöosaaminen sekä sukupuoli- ja 
sukupolvitietoisuus.

Missio
Ihmisyyttä arvostavan 
kulttuurin vaaliminen 

ja vahvistaminen

Visio
Lisääntynyt tietoisuus 

ihmisenä olemisen 
käsikirjoituksesta

Eettisesti 
kestävä 
ihmisyys



Psykodynaaminen ihmiskäsitys - koulutuksen punainen lanka

GLOBAALI

YHTEISÖ

”Arjen teot ovat samalla globaaliset ja 
vastavuoroisesti globaaliset tapahtumat

vaikuttavat arkeen” B-M Perheentupa

YKSILÖ

PERHE

YHTEISKUNTA



- Henkilökohtaisen kasvuprosessin
- Yhteisöllisen oppimisprosessin
- Sisäisen johtajuuden kehittämisen
- Organisaatio- ja yhteisödynaamisen ymmärryksen 

kehittämisen

Työnohjaajan tehtävä on vahvistaa ja tukea tulevaisuuden 
työelämää ja siinä tapahtuvaa muutostyötä. 

Maria Akatemian työnohjaajakoulutus tarjoaa:



Itsetuntemus –
ammatillinen laatutekijä

• Kuka minä olen (työntekijänä, työtoverina, 
alaisena, johtajana, työnohjaajana)? Miten oma 
sisäinen käsikirjoitus vaikuttaa työssä ja 
työyhteisössä?

• Persoonalliset vahvuudet ja sudenkuopat

• Suhtautuminen auktoriteetteihin

• Oma sisäinen johtajuus

• Omat tunteet

• Omaan sukupuoleen / ikään / työrooliin / asemaan 
asettuvat delegaatiot työssä ja työyhteisössä

© Maria Lindroos



Työyhteisön peruselementit

tutkimuskohteina

Perustehtävä

Rakenteet
Tunteet

Johtajuus
(sielu, kollektiivisuus)

(tahto, aktiviteetti)

(ajatus, struktuurit)

(liittyminen, 

emotionaalinen)

(Perheentupa, B-M. & Maria Akatemian kouluttajat 2006;

Kallasvuo, A. & al. 2012)

Sukupuolierityinen johtajuus

Naisjohtajuus

Miesjohtajuus

Yhteisöllinen johtajuus

Jaettu johtajuus

Sisäinen johtajuus



”Koulutuksen rakenne on ollut sopivan monipuolinen; luennot, totot, ryhmätyöt ja 
omatoiminen työskentely sekä ohjaukset ovat rytmittäneet koulutusta sopivasti. ”

”Oikeastaan vasta näin loppuvaiheessa, taaksepäin katsoessaan, ymmärtää rakenteen 
viisauden.”

”Työelämän moninaisuuden hahmottaminen ja tämän hetken pirstaleisuus ovat olleet 
minulle suurimmat annit tässä koulutuksessa.”

”Etätehtävissä olen saanut paneutua minua kiinnostaviin aiheisiin, muun muassa 
omaelämäkerta ja työnohjaajana toimimisen teoreettinen tausta. Sain koottua listaa 

alan kirjallisuudesta.”



”Lisäarvo on ollut omaan johtajuuteen ja henkilöstön ja työyhteisön ilmiöiden 
ymmärtämiseen.”

”Olen saanut erittäin hyvät valmiudet eettisen yhteisöllisyyden kehittämiselle 
organisaatioissa.”

”Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia, IKF,  on syventänyt omaa ymmärrystäni itsestäni ja 
omasta käyttäytymisestäni. Oman toimintani takana vaikuttavista tekijöistä olen 

saanut myös laajemman ymmärryksen. Se on tuonut minua enemmän itseni äärelle ja 
antanut rohkeutta kohdata ihminen kokonaisena. Tämän myötä siitä on ollut 

merkittävä lisä omaan ammatilliseen täydennyskoulutukseeni.”

”Käsikirjoitusfilosofian ymmärtäminen on mielestäni koko työnohjauksen ydin. 
Työnohjaajan on oltava selvillä oman elämänhistoriansa vaikutuksesta omaan 

toimintaansa, ettei ohjaa toisia omaan harhaansa, vaan ohjattavan oman ajattelun 
kehittämiseen ja oivalluksiin omista harmaista alueistaan.” 



Työnohjauksen 
muotoja

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko
yhteisö ja yhteisön esimies tai johtaja. 
Yhteisötyönohjauksessa käsitellään
yhteisöllisyyden merkitystä ja kehittämistä, 
johtajuuden kysymyksiä sekä vahvistetaan
osaamista sekä yksilö- että yhteisötasolla. 

Ryhmätyönohjaukseen osallistuu yleensä
toimijoita eri yksiköistä, ja ryhmätyönohjaus
on monesti enemmän asiakaslähtöistä, case-
pohjaista eikä niinkään liity yhden yhteisön
kysymyksiin.

Yksilötyönohjaukseen osallistuu esim. 
henkilö joka haluaa pohtia työtilannettaan, 
kehittää työtään ja pohtia uusia näkökulmia.



Työnohjaus Maria Akatemian 
osaamisen pohjalta

Maria Akatemian erityisosaamista ovat:

• yhteisö- ja johtajuusosaaminen

• sukupuolierityisyys

• väkivallan dynamiikka ja ehkäisevä työ

• sukupolvitietoisuus

• monikulttuurisuus

• vapaaehtoistyö



Tule mukaan yhteisölliseen 
oppimis- ja kasvuprosessiin –

hae työnohjaajakoulutukseen!

Maria Akatemia
Fredrikinkatu 29 A

00120 Helsinki

09 7562 2250

toimisto@maria-akatemia.fi
www.maria-akatemia.fi
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