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Mitä on integratiivinen työnohjaus?
Integratiivinen työnohjaus tarkoittaa moninäkökulmaisuutta yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa. Koulutuksessa on
sovitettu yhteen erilaisia teoreettisia näkökulmia ja niihin pohjaavia menetelmiä. Viitekehys koostuu kognitiivis-konstruktiivisen ihmiskäsityksen, itsetuntemuksen, toiminnan teorian, kaksikehäisen oppimisen sekä ryhmä- ja yhteisödynamiikan ja
prosessikeskeisen kehittämisen sovellutuksista. Integratiivisen työnohjauksen koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia
itsenäisinä työnohjaajina.
Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle.

Koulutuksen sisällölliset teemat
Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa työnohjauksen aloittamisen suunnittelu, yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksen erot ja yhtäläisyydet, interventiot ja niiden
toteuttaminen työnohjauksessa, teoria työnohjaan välineenä,
kaksikehäinen oppiminen työnohjauksen käytännössä, yksilö
ryhmän ja yhteisön jäsenenä, työnohjaajan kehollinen havainnointi, itsetuntemus ja refleksiiviset taidot, työyhteisön kriisit,
toiminnalliset menetelmät ryhmän ja yhteisötyönohjauksen
interventioina, työnohjauksen prosessin ja vaikuttavuuden arviointi sekä työnohjauksen lopettaminen.

Koulutuksessa opit:
1. Erilaisten toiminnallisten mallien teoreettisia viitekehyksiä,
niiden soveltamista ja integrointia asiakkaiden ja työyhteisöjen
tilanteiden, tavoitteiden ja ongelmien jäsentämiseen.
2.Avittamaan asiakkaita heidän perustehtävänsä toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.
3.Taitoja auttaa työnohjattavia syventämään ja laajentamaan
ymmärrystä omasta ajattelustaan ja toiminnastaan
4. Soveltamaan menetelmiä
- työnohjattavia esimerkiksi tehokkaan päätöksenteon avittamisessa
- ristiriitojen ja konfliktien ehkäisyssä ja käsittelyssä
- avoimen vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittämisessä

Kouluttajat
Koulutuksen johtajana toimii YTT, psykologi Kari
Murto
TtM, työnohjaaja Anne Ylönen
Psykoterapeutti (Yet), psykologi Annukka Murto
Yhteisö- ja ryhmädynamiikan vastaava kouluttaja,
työnohjaaja Niko Kivimäki

Koulutus käsittää

Kontaktiopetusta 30 päivää (10 jaksoa)

3. jakso 2022
Huhtikuu viikko 14 (ke-pe) 6.-8.4.2022
Perustehtävän tutkiminen ja yhteisöllinen kehittyminen
4. jakso 2022
Syyskuu viikko 37 (ke-pe) 14.-16.9.2022
Kaksikehäinen oppiminen – yksilöllinen näkökulma
5. jakso 2022
Marraskuu viikko 45: (ke-pe) 9.-11.11.2022
Kaksikehäinen oppiminen – yhteisöllinen näkökulma

Lisäksi
-

Välitehtävät, videoinnit, oppimispäiväkirja
Alan kirjallisuuteen tutustuminen
Lopputyö (ryhmän yhteinen)
Harjoittelutyönohjaus (pitkä vähintään 30 h/60) sekä
Lyhyitä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia
(vähintään 20 h/60)
- Vertaistyönohjaus (vähintään 30 h/60)
- Työnohjauksen työnohjaus pienryhmissä
(vähintään 15 h/60).

6. jakso 2023
Tammikuu viiikko 2 (ke-pe) 11.-13.1.2023
Työnohjaajan itsetuntemus
7. jakso 2023
Maaliskuu viikko 11 (ke-pe) 15.-17.3.2023
Ryhmä- ja yhteisödynamiikka
8. jakso 2023
Toukokuu viikko 19 (ke-pe) 10.-12.5.2023
Tunteet ja yhteistyösuhde työnohjauksessa

Koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä
Koulutus alkaa 15.-17.12.2021
Koulutus toteutetaan Jyväskylässä, Koivuniemen kurssikeskuksessa.
Koulutuspaikassa on majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Koulutuksen jaksoteemat ja aikataulu
1. jakso 2021
Joulukuu viikko 50: (ke-pe) 15.-17.12.2021
Integratiivisen työnohjauksen perusteet
2. jakso 2022
Helmikuu viikko 7: (ke-pe) 16.-18.2.2022
Integratiivisen työnohjauksen aloittaminen ja työnohjauksen
päättäminen

9. jakso 2023
Syyskuu viikko 37 (ke-pe) 13.-15.9.2023
Työyhteisökriisit ja konfliktit ja työnohjaus
10. jakso 2023
Marraskuu viikko 45: (ke-pe) 8.-10.11.2023 Koulutuksen
annin koostaminen ja päättöarviointi: Oma kehitys ja
koulutusyhteisön kehitys.

Kustannukset
4.800,00 € (+ alv)
Sisältää opetuksen ja sähköisen opetusmateriaalin.

Ruokailu- ja majoituskustannukset
koulutuspaikalla
Koulutuspaikka on Koivuniemen kurssikeskus Jyväskylässä.
Siellä on ruokailut ja majoittuminen on edullista.

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan vapaamuotoisella
kirjeellä 22.11.2021 mennessä.
Hakemuskirje lähetetään osoitteella: Suomen
Yhteisöakate-mia Oy, Saarijärventie 5 B 14,
40200 Jyväskylä tai sähköpostilla: akatemia@sya. i
Hakemuskirjeessä seuraavat hakijan tiedot:
• yhteystiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta
• mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät
hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta
Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan
soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Jyväskylässä
3.12.2021.
kalevi.tikka@sya.fi puh. 040 7192 309
Palautteita aiemmin kouluksen käyneiltä. Palautteet seuraavalla sivulla

Tilauskoulutukset
Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös
räätälöityinä tilauskoulutuksina. Ne suunnitellaan
ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja
tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu koulutus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä. Kun suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040
7192 309.

PALAUTTEITA KOULUTUKSEN KÄYNEILTÄ
Koulutus on antanut realistisen kuvan työnohjauksen mahdollisuuksista työyhteisöissä. Koulutus on ollut erittäin
hyvin suunniteltu, niin että me opiskelijat olemme olleet kypsiä ottamaan aina ko. jakson annin. Koulutuksesta on
saanut eniten irti silloin kun on ollut valmis heittäytymään tehtäviin eli pannut itsensä likoon.
Itselle osallistuva keskustelu on parasta antia ja tämän koulutuksen luennoilla se mahdollistui. Myös luennoijat olivat
hyviä. Videointia olisin ehkä toivonut enemmänkin jotta siitä olisin saanut vielä enemmän irti.
Harjoitukset ja improvisaatiot jaksottivat hyvin pitkiä päiviä. Päivien pituus on haaste oppimiselle.
Oppimispäiväkirja oli itselleni toimivin tapa hahmottaa oppimaani kokonaisuutena. Sitä kautta pääsi peilaamaan
kuinka uusi tieto integroituu jo opittuun.
Selkeä ja monipuolinen materiaalipankki, johon on myöhemmin helppo palata.
Koulutuksessa esiin nousseet kirjan oli mielekästä ostaa itselle.
Tätä oli vaikea valita, koska minulla ei kovin paljoa ollut odotuksia työnohjaajakoulutusta kohtaan. Johtuu siitä, että en
oikein tiennyt minkälaista opiskelu tulisi olemaan. Voisin sanoa, että itse koulutus ylitti odotukset monikertaisesti.
Olen saanut juuri sellaisia valmiuksia, joita olin toivonutkin ryhmien kanssa toimimiseen. Sekä paljon enemmän
teoriatietoa ja käytännön harjoitteita
En tiennyt aivan tarkalleen mitä odottaa. Koulutus ei ollut aivan odotusteni mukainen sisällön puolesta, mutta olen
myönteisesti yllättynyt koulutuksen tasosta kokonaisuutena. Hyvät kouluttajat ovat olleet tärkeässä roolissa, kuten
koulutuksen rakentuminen ryhmän ja jokaisen yksilön kehittymisen ja oppimisen ympärille.
Koulutuksen rakenne hiukan epäilytti, koska kahden vuoden aikana lähijaksoja oli vain kymmenen. Todellisuus paljasti
epäilyni olleen väärä.
Laadukas, avartava.

