
Valmennus on tarkoitettu 

esimiehille ja tiiminvetäjille, 

jotka haluavat kehittää 

ohjaamisen taitojaan sekä 

saada heti käyttöönsä uusia 

työtapoja ja työkaluja. 

”Opin kokonaan uuden 

vuorovaikutusmallin!” 

”Hyvät demot ja esimerkit. 

Sopivasti tuuppausta 

harjoittelemiseen valmennus-

päivien välissä.”  

”Valmentava johtaminen ja 

ohjaus palkitsee paitsi val-

mennettavaa myös valmen-

tajaa!” 

Valmentava esimies: 

Valmentavan, ratkaisukeskeisen  
johtamisen taitoja ja työkaluja  14.4.-9.6.2016       
 

 

 
 
 

Työn luonne on muuttunut hurjasti viime vuosikymmenien aikana.  

Tästä syystä myös tuloksellisen ohjaamisen ja johtamisen tavat ja keinot 

ovat toiset kuin ennen. Perinteisen neuvomisen aika esimiestyössä on 

suurelta osin ohi – tilalla ovat kysyminen, kuunteleminen ja ajattelemisen 

ohjaaminen ratkaisukeskeisesti tiimiläisiä kannustaen, motivoiden ja 

resurssit varmistaen. 

 Mitä on valmentava johtaminen ja ohjaus esimiestyössä? 

 Miten ohjaan ratkaisukeskeisellä, valmentavalla otteella ihmisiä 

ottamaan käyttöön parhaat vahvuutensa ja voimavaransa? 

 Miten muutan ongelmat tavoitteeksi ja tavoitteet tulokselliseksi 

toiminnaksi? 

 Miten ohjata, motivoida ja antaa palautetta erilaisille ihmisille 

erilaisissa tilanteissa? 

 AIKA JA PAIKKA: 
torstai 14.4. klo 9-16 

torstai 12.5. klo 11.30-16 

torstai 9.6. klo 11.30-16 
Sokos Hotel Pasila,  

Maistraatinportti 3, Helsinki. 
 

Osallistumismaksu:  
 980€/hlö tai 1.680€/2hlöä (+ alv. 24 %) 

 

Ilmoittaudu 17.3. menn.: 
www.heuristica.fi/ilmo 

 

 

http://www.heuristica.fi/ilmo


 

  Valmennuksen sisältö: 

1  

to 14.4.  
klo 9-16 

 

Valmennuksen aloitus 

 Vahvuuteni ja kehittämisen paikat valmentavana, ratkaisukeskeisenä 

esimiehenä. Ryhmän pelisäännöt. Coaching Ajokortti® 

Ratkaisukeskeisyys – mitä se on? 

 Ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja positiivinen draivi 

 Ongelma tavoitteeksi, tavoite toiminnaksi, toiminta toteen: työkalu,demo, 

käytännön harjoittelu 

Valmentava johtaminen ja ohjaus työotteena 

 Valmentava johtaminen ja coaching – mitä ne ovat?  

Valmentavan ohjauksen ydintaidot. 

 Erilaisia ohjauksen tapoja erilaisille ihmisille ja erilaisiin tilanteisiin:  

Milloin valitsen koutsaamisen, milloin jonkun muun ohjaustyylin? 

Ratkaisukeskeinen pika-coaching työkalu 1: demo, käytännön harjoittelu 

Harjoittelu-&sparrausparit ja harjoittelun tuki. Välijakson ohjeistus. 
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to 12.5.  
klo 
11:30-16 
 

Kokemukset harjoittelusta ja työkalujen soveltamisesta omaan 

arkijohtamiseen. Kysymyksiä ja vastauksia. 

Vaikuttavuuden arviointi 

 Miten mittaan tuloksia? Mitä tuloksia on jo saavutettu? 

 Yhteinen tavoite ja tulokselliset, tavoitelähtöiset työtavat 

Työtapoja ja menetelmiä kaikkien aktiiviseen osallistamiseen 

Ratkaisukeskeinen pika-coaching työkalu 2: demo, käytännön harjoittelu 

Harjoittelu-&sparrausparit ja harjoittelun tuki. Välijakson ohjeistus. 
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to 9.6. 
klo 
11:30-16 
 

Kokemukset harjoittelusta ja työkalujen soveltamisesta omaan 

arkijohtamiseen. Kysymyksiä ja vastauksia. 

Valmentava palaute 

 Positiivisella, valmentavalla palautteella tuloksia ja työhyvinvointia: työkalu, 

demo, käytännön harjoittelu 

Katse tulevaisuuteen 

 Minun visioni, meidän visiomme ja valmentava, ratkaisukeskeinen työkulttuuri 

Vertais-sparraus jatkuvana käytäntönä - ohjeistus jatkoon 

Valmennuspäivät 2&3 alkavat klo 11:30 lounaalla, jonka aikana käsitellään valmennuksen 

vaikuttavuutta omassa työyhteisössä edellisen tapaamisen jälkeen. 

 Katse tulevaisuuteen – minun visioni, meidän visiomme.  
Vahvuuteni ja kehittämisen paikat valmentavana, ratkaisukeskeisenä esimiehenä 
nyt.  
Vertais-sparraus jatkuvana käytäntönä. 
 

Valmennus sisältää ennakkotehtäviä ja itsearviointia sekä orientoivana materiaalina nopea- 
ja helppolukuisia Heurix™-eOppaita. Valmennuspäivien välissä sovellat uusia oppeja ja 
työtapoja käytännön esimiestyössäsi. Valmennuspäivien välissä jaat ajatuksiasi, saat 
sparraavaa tukea ja harjoittelet valmentavaa ohjausta sovitun sparraus-parin kanssa. 

 
Valmentaja: Minna Rasila ja/tai Mari Vihervaara-Nikulainen, Heuristica Oy 
Minna ja Mari ovat innostavia hyvän yhteistyön ja leadership-taitojen sekä erilaisten työskentely-
menetelmien valmennusammattilaisia. Heillä molemmilla on monipuolisen työelämäkokemuksen 
lisäksi myös sertifioitu coach-koulutus ja pedagoginen pätevyys.  

Valmennuksen hinta: 930€/hlö tai 1.600 €/2 hlöä (+alv 24%) 

Valmennuspäivään sisältyy hotelli Pasilan maittava lounas sekä aamu- ja/tai iltapäiväkahvit 

Ilmoittaudu:  www.heuristica.fi/ilmo 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset myös: Minna Rasila, p. 040 553 6774 minna.rasila@heuristica.fi  
 

http://www.heuristica.fi/ilmo
mailto:minna.rasila@heuristica.fi

