
PSYFY RY SUOSITTELEE TYÖNOHJAUSTA PSYKOFYYSISTÄ FYSIOTERAPIAA TEKEVILLE

PSYFY ry:n työnohjaussuosituksen laatimista on tukenut Suomen Fysioterapeutit ry, joka 
on myös hyväksynyt suosituksen sisällön ja puoltaa suositusta. Suositus on suunnattu 
psykofyysistä lähestymistapaa käyttäville fysioterapeuteille, heidän työnantajilleen ja 
työnohjaajilleen.

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys, PSYFY ry, kehittää mielenterveyttä tukevan fysioterapian 
harjoittamista ja ammattitaitoa Suomessa. PSYFY ry ei järjestä työnohjausta tai työnohjaajakoulutusta. 
Lisätietoa psykofyysisestä fysioterapiasta PSYFY ry:n esitteessä: 
psyfy.net/jäsenyys/materiaalisalkku

Suomen Työnohjaajat ry:n mukaan työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation 
toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä, josta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Psykofyysi-
sen fysioterapeutin työnohjaus tukee työn tekemistä ja kehittämistä, edistää työhyvinvointia ja ammatil-
lista kasvua sekä auttaa säätelemään työn kuormittavuutta. 

Työnohjauksessa voidaan tarkastella työhön liittyviä muutoksia, vahvistaa hyviksi koettuja toimintatapoja 
sekä tarkastella työntekijän roolia omassa työssään ja työyhteisössään. On tärkeää, että työnohjauksessa 
voidaan tarkastella luottamukselliseen vuorovaikutukseen perustuvan asiakastyön eri puolia ja fysiotera-
peutin ammatillista identiteettiä. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on reflektointi, joka tarjoaa mah-
dollisuuden tarkastella työyhteisöä, työn tekemistä, asiakastilanteita ja tunteita turvallisessa ilmapiirissä. 
Työnohjaus auttaa työhön liittyvien asioiden ja tuntemusten käsittelyssä sekä vaihtoehtoisten toiminta-
mallien ja näkökulmien huomioimisessa. 

Työnohjauksesta on neuvoteltava työnantajan kanssa ja työnohjauksen tarve on usein osattava perustel-
la. Fysioterapeuttien toimiessa mielenterveyspalvelujen tuottajina he ovat aina oikeutettuja työnohjauk-
seen. Mielenterveyslaki 1116/1990 4. pykälä edellyttää säännöllisen työnohjauksen järjestämistä psykiat-
rian toimialalla toimiville. Kelan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus puolestaan edellyttää 
fysioterapeutilta työnohjauksessa käymistä vähintään 3 kertaa vuodessa.

PSYFY RY:N SUOSITUS TYÖNOHJAUSTA KOSKIEN 

PSYFY ry suosittelee työnohjausta kaikille psykofyysistä lähestymistapaa käyttäville fysioterapeuteille. 
PSYFY ry suosittelee, että työnohjaajalla on ymmärrystä psykofyysisestä lähestymistavasta ja kehollisesta 
työskentelystä. Työnohjaajalta edellytetään työnohjaajan koulutusta. Työnohjauksen suositellaan tapah-
tuvan työajalla yksilö- tai ryhmätyönohjauksena tai näiden sopivana yhdistelmänä. Ryhmätyönohjauksen 
ryhmäkooksi suositellaan 3-4 tai 5-10 osallistujan ryhmää työyksikön koosta riippuen. Monipuolinen 
erilaisten menetelmien käyttäminen työnohjauksessa on suositeltavaa, jotta jokainen työntekijä löytää 
itselleen sopivimman tavan osallistua. Työnohjaus voi olla kertaluontoinen tai prosessi, jolloin sujuva 
eteneminen edellyttää säännöllisiä työnohjaustapaamisia. Akuuteissa tilanteissa työnohjauksen nopea 
aloittaminen vähentää työntekijän kuormittumista. Työnohjauksesta edellytetään tehtäväksi kirjallinen 
sopimus yhteistyössä esimiehen, työntekijän ja työnohjaajan kanssa. Sopimuksessa määritellään työnoh-
jauksen yleistavoitteet, viitekehys, työnohjauksen kokonaiskesto, tapaamistiheys ja taloudelliset 
sitoumukset, peruutusehdot ja mahdolliset muut yhdessä sovittavat seikat. 

WWW.PSYFY.NET


