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Brahea-keskus



Turun yliopiston Brahea-keskus on järjestänyt työnohjaaja- ja prosessikonsultti -kou-
lutusohjelmaa yli 30 vuotta. Koulutus on monitieteinen kokonaisuus, joka tarjoaa laa-
ja-alaista osaamista ohjaus- ja kehittämistyöhön.

Uudistettu koulutusohjelma tarjoaa vahvan teoria- ja menetelmäpohjan yksilöiden, 
ryhmien, tiimien ja organisaatioiden uudistumiseen sekä hyvinvoinnin ja tuottavuuden 
tukemiseen. Koulutuksessa käytettävät osallistavat ja dialogiset menetelmät tukevat 
osallistujien kasvua vuorovaikutteisiksi työelämän kehittäjiksi.

Työnohjaus on tavoitteellista, pitkäjänteistä, reflektiivistä ja dialogista toimintaa, jossa 
tuetaan yksilöiden, ryhmien tai työyhteisöjen oppimis- ja kasvuprosesseja, osaamista ja 
toimintakykyä. 

Prosessikonsultoinnissa kehitetään yhdessä johdon kanssa menestyksellisen organi-
saation peruspilareita, kuten työ- ja asiakasprosesseja, yhdessä tekemisen tapoja, johta-
mista, pelisääntöjä tai organisaation visioita ja strategisia tavoitteita.  Prosessikonsultti 
tukee johtoa tunnistamaan organisaation kehittämistarpeita sekä rakentaa niiden poh-
jalta yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa kehittämissuunnitelmia. Prosessikonsultti 
toimii myös kehittämistoimenpiteiden fasilitoijana ja vastaa arvioinnin toteutumisesta.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu työnohjaajan tai prosessikonsultin tehtävistä kiinnostuneille 
kokeneille työntekijöille, kehittämiskonsulteille, henkilöstön kehittäjille, vaativissa pro-
jektinjohtamistehtävissä toimiville sekä aikuiskouluttajille. Lisäksi edellytämme vähin-
tään viiden vuoden työkokemusta.

Oma ohjauskokemus / ohjauskokemuksen hankkiminen
Opinnot edellyttävät omakohtaista kokemusta saadusta työnohjauksesta. Riittäväksi 
kokemukseksi katsotaan yhtenäisenä prosessina saatu 20–25 tuntia (à 45 min) yksilö-
työnohjausta tai 30 tuntia ryhmätyönohjausta.

Mikäli osallistujalla ei ole vaadittua minimikokemusta työnohjauksesta, hänen on en-
simmäisen vuoden aikana hankittava puuttuva kokemus yksilö- tai ryhmätyönohjaukse-
na. Osallistuja hoitaa ohjauksen rahoituksen itse. Brahea-keskus hyväksyy työnohjaajat 
ja avustaa työnohjaajan hankkimisessa.
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Tule sinäkin opiskelemaan alan vanhimpaan, 
arvostettuun ja suosittuun koulutusohjelmaan, 

joka tarjoaa vahvan teoria- ja 
menetelmäosaamisen!



Keskeiset sisällöt
1. Oppiminen ja ammatillinen identiteettityö

Oppimis- ja ihmiskäsitykset sekä moderni asiantuntijuustutkimus ohjausosaamisen 
kehittymisen perustoina; oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet

Työnohjaajan ja prosessikonsultin identiteettityö – osaamisalueet ja oma 
henkilökohtainen kehittymisprosessi koulutusohjelmassa 

2. Työnohjaus 

Työnohjauksen historia, työnohjaus käsitteenä ja työnohjauksen eettiset 
periaatteet

Työpsykologian perusteet työnohjauksen näkökulmasta

Työnohjauksen vaiheet ja muodot sekä arviointi

Työnohjauksen lähimenetelmät, kuten coaching ja fasilitointi  

3. Vuorovaikutusosaaminen ohjaustyössä 

Ohjauksen käytännöt

 › Ohjauskohtaaminen
 › Ohjausprosessin tukeminen 
 › Työskentelyongelman muotoileminen 
 › Yhteistyösuhteen ylläpitäminen 
 › Ohjausvuorovaikutuksen keinot 

Reflektiivisyys ja dialogisuus vuorovaikutuksessa 

Ryhmä ohjauksessa: ryhmämenetelmät, sosiaalinen tuki, ryhmädynamiikka ja 
ryhmän agenttisuus 

Tyypilliset vuorovaikutuksen ongelmat, työskentelysuhteen murtumat sekä  
niiden korjaaminen

Vallan, eriarvoisuuden ja ideologian näkökulmat ohjauksessa 

4. Prosessikonsultointi käsitteenä ja käytäntöinä

Prosessikonsultointi käsitteenä ja organisaatioiden kehittämisen näkökulmia

 › Prosessikonsultoinnin käsite 
 › Erilaisia näkökulmia ja malleja organisaatioiden toiminnan arviointiin
 › Johtaminen ja johtajuus
 › Organisaatiokulttuurin merkitys muutos- ja kehittämistyössä
 › Organisaatio systeemisenä kokonaisuutena ja kompleksiset ongelmat 

 

Sopimusjuridiikka prosessikonsultoinnissa

Prosessikonsultoinnin vaiheet ja monimuutoksellisuus ilmiönä



Prosessikonsultoinnin menetelmiä ja muutos- ja kehittämistyön arviointi

 › Erilaisia menetelmiä prosessikonsultointiin - lähtökohtana osallistujien 
toimijuuden vahvistaminen (mm. osallistavat menetelmät, arvostava 
kysyminen sekä näkökulman vaihtamisen taito)

 › Visualisointi muutos- ja kehittämistyössä
 › Prosessikonsultoinnin monimuotoinen arviointi 

5.  Muuttuva työelämä, työhyvinvointi ja työelämän laadun kehittäminen

Työelämän muutokset muovaamassa työnohjausta sekä prosessikonsultointia

Työhyvinvoinnin kehittämisen keskeiset teoriat - yksilöiden toimintakykyisyyden 
vahvistamisesta työelämän laadun kehittämiseen 

6.  Oma kehittämistyö (12 op)

Lopputyön tavoitteena on jäsentää ja syventää koulutusohjelmassa syntyvää uutta 
ammatillista identiteettiä. Lopputyön tekeminen tukee osallistujan käyttöteorian 
tiedostamista ja sanoittamista.

Koulutuksen rakenne
Koulutus koostuu

1. lähijaksoista (noin 240 tuntia),
 › Kaksipäiväisiä, pidetään noin kuuden viikon välein.
 › Koulutuspäivissä hyödynnetään myös verkkovälitteisiä oppimisratkaisuja.  

2. kirjallisuuteen perehtymisestä sekä niihin liittyvien oppimistehtävien tekemisestä,
3. oppimisprosessia tukevasta osallistujien keskinäisestä sovellustiimityöskentelystä 

(yhteensä 100 tuntia),
4. oppimislokikirjasta, jota osallistuja pitää koko koulutusohjelman ajan,
5. ohjatusta työharjoittelusta työnohjaajan ja/tai prosessikonsultin käytännön työhön. 

 › Harjoittelun laajuus on 100 tuntia sekä
6. ohjausharjoittelun koulutustyönohjauksesta 4–5 henkilön pienryhmissä yhteensä 

50 tuntia sekä 
7. lopputyöstä

 › Opiskelun päättävä lopputyö on laajuudeltaan 12 op.
 
Moodle-oppimisympäristö toimii koko koulutuksen infofoorumina, materiaalipankkina 
sekä sovellustiimien työskentelyfoorumina tiimitapaamisten välillä.

Hinta
Koulutusohjelman hinta 9.900 euroa + alv, joka laskutetaan kuudessa erässä koulutus-
ohjelman aikana.

Arvonlisävero on ensimmäisenä vuonna 24 %. Jatkossa noudatetaan koulutuspalvelujen 
kulloinkin voimassa olevaa alv-kantaa.



Kouluttajatiimi
Heli Trapp, koulutusohjelman johtaja, koulutuspäällikkö  
Turun yliopiston Brahea-keskus KM, opettaja, työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti, 
coach, työyhteisösovittelija ja työhyvinvointivalmentaja

Kirsti Haihu, erikoissuunnittelija  
Turun yliopiston Brahea-keskus FM, työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti,  
työyhteisösovittelija, sertifioitu Exellence pääarvioija

Maria-Elisa Kuusisto, kouluttaja 
DI, organisaatiomuotoilija, työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti, työyhteisösovittelija, 
väitöskirjatutkija

Sanna Vehviläinen, kouluttaja 
KT, dosentti, työnohjaaja (STOry), kouluttaja, tutkija

 
Asiantuntijakouluttajina toimivat mm.

Tiina Anttila 
KM, opettaja, työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti, työyhteisösovittelija,  
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Anna-Maija Immaisi 
Organisaatioiden kehittämiskonsultti, johdon kouluttaja, coach, työnohjaaja,  
ryhmätyökouluttaja, psykodraamatyönohjaaja

Merja Helkelä 
KTM, työnohjaaja ja prosessikonsultti

Anja Hyysalo 
KTM, VTM, työnohjaaja, prosessikonsultti, coach

Heikki Kupiainen 
VTM, työnohjaaja ja prosessikonsultti

Hakeminen ja valinta
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella (jatkuva haku). Kutsumme hakijat 
soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään ryhmäkeskusteluina joko kasvokkain tai 
Zoomin välityksellä. 

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. 

http://utu.fi/tyonohjaaja-prosessikonsulttikoulutus

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö Heli Trapp 
040 508 3964 / heli.trapp@utu.fi
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”Lyhyesti sanottuna koulutus oli merkittävä käännekohta 
omalle tavalleni tehdä työtä ja toimia työpaikoilla. 
Yhdistetty työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus 

on kuin 360 asteen katselmointi ja läpivalaisu 
työelämän kompleksisuudesta ja pirstaleisuudesta 

sekä omasta ymmärryksestä, asenteista ja käsityksistä. 
Työnohjaus ja prosessikonsultaatio ohjaavat oivalla 

tavalla tarkastelemaan ja ymmärtämään niitä syitä ja 
seurauksia, joita on työpaikan rakenteiden, järjestelmien, 

pelisääntöjen, kulttuurin ja toimintatapojen sekä 
johtamisen taustalla.”
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