
Salme Mahlakaarto 





!  Toimijuudella tarkoitetaan sitä, miten  ihmiset osallistuvat, 
vaikuttavat ja kehittävät työtään organisaatiossa siten, että 
oma työidentiteetti vahvistuu 

!  Työidentiteettivalmennus vahvistaa omia voimavaroja ja niiden 
käyttöä organisaatiossa, kohtaamistaitoja, omaa ammatillista 
osaamista sekä vaikuttamista työyhteisössä 

!  Valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja todennetusti 
vaikuttaviin menetelmiin identiteettilähtöisestä ammatillisesta 
kehittymisestä työelämässä 

!  Lisätietoa, mm: Proagent tutkimus ja kehittämishanke (Suomen Akatemia ja työsuojelurahasto 
2011-2014, Subjektiksi työssä. Väitöskirja 2010,  Kirja: Persoona työssä – Työidentiteettitaitoja 
työntekijöille ja esimiehille 2016 (Mahlakaarto. Salme), KOE- toimijuusjohtaminen 
lähiesimiestyössä (Työsuojelurahasto 2017),   www. toimijuutta.fi, www.jyu.fi/toimijuuskirja   
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1.  Oma matkatarina 
2.  Arkkityypit 
3.  Syttymisfaktorit 
4.  Ura-ankkurit 
5.  Työtyyli 
6.  Ammatillinen keho 
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Identiteetti muotoutuu läpi elämän, kehitysikkunat ovat 
siirtymäkausia identiteetin voimavarojen laajenemiseen 

Viaton Orpo 

Soturi Huolenpitäjä 

Etsijä Rakastaja 

Tuhoaja 

Luoja 

Hallitsija 

Maagikko 

Viisas 
Narri 
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1  Mies 40-45 v, nyt valmistunut AMKsta, IT alalta:  
 Saada rohkeutta työllistyä. 

2  Nainen 45 - 50 v, datanomikoulutus:  
 Vahvuuksien löytyminen. 

3  Nainen 45-50 v, välillä pieniä töitä, datanomi-
koulutus 

    Mihin työllistyä? 
4  Mies 50 – 55 v, yliopistotausta, tohtori:  

 Miten päästää vanhasta irti? 

 kunkin kanssa kolme 1,5 tunnin tapaamista parin 
viikon välein, sekä välitehtäviä 



”Olen tällainen  reppana- vai olenko reppana?” 

”Olen sopeutunut työttömyyteen” 
”Onko minussa joku vika?” 

”Etten olisi ihan kaikkeen syyllinen” 

”Minua on kohdeltu huonosti” 

”Elän toisten kautta” 

”Minulta puuttuvat tavoitteet” 

”Olen tullut niin monta kertaa hylätyksi” 

”En usko oikein itseeni” 

”Onko minulle paikkaa maailmassa?” 
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!  Kuka oikeastaan olen: identiteetin hauraat viestit, nukkuva 
minä 

!  Itsetuntotarina: kiputarinat, hylkäämiset ja pettymykset 

!  Ohitettu työelämä ja selviytymiskeinot: alistuminen, 
keinovalikoima ja kvasitodellisuus 

!  Osaamisen ja tarpeiden tunnistamisen salaisuus 

!  Palveluprosessin suhdemaailma: sisäinen maailma, ulkoinen 
maailma, vahva turhautuminen, nöyryytys, pelko-ohjautuvuus, 
ahdistus   

!  Paradoksi - CV ei ole osaaminen eikä odotus ole kontakti 
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! Voimauttavan kehän käynnistyminen 
edellyttää: 

" Tärkein: on aika ja paikka itselle 

"  työn tarkastelu osana omaa identiteettiä 

" omalle tarinalle jänteen saamisen 

"  vaihtoehtoisten tapoja löytämisen 
henkilökohtaisen työn luomiseen 

© 2019 





! Minkälaisia tunteita asiakkaiden tarinat herättävät 
sinussa? 

! Miten haluaisit muotoilla omaa työtäsi 
työidentiteettien tukemisen suuntaan? 





Inhimillistä työtä ja voimaa 
elämään

Salme Mahlakaarto, FT, THM, PDO, työnohjaaja, on erikoistunut 
johtamisen, 
työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön  (ID) keinoin.
 Valmentamisessa sovelletaan identiteettiä, toimijuutta ja voimautumista 
koskevia teorioita ja työskentelytapoja. 

Salmen työskentely organisaatioiden ja ihmisten kanssa pohjautuu työidentiteettiä ja
toimijuutta edistävään tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty
mm. Jyväskylän yliopistossa Työsuojelurahaston, Suomen Akatemian 
ja Tekesin hankkeissa.

Osaamisalueet
Työidentiteetin vahvistaminen ja voimauttavan työyhteisön rakentaminen. 
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen (ID taitajuus, johtajaidentiteetin kehittyminen). 
Muutosprosessien johtaminen,kriisien ja ongelmatilanteiden analyysit. 
Toiminnalliset menetelmät, työnohjaus ja coaching.
ID valmentajien koulutus, kasvuagenttien koulutus.




