
 
  

Miksi kiinnostuisin ? Certified COACH –  
solution focused (CCSF) 

 
 

COACHING 
KOULUTUS 

 

OIVALLUTTAA 
VOIMAANNUTTAA 

VASTUUTTAA 

� � 

Coachingissa yhdistyy mielekkäällä 
tavalla yksilön kehittymisen näkökulma 
ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttaminen.  

Koulutus vastaa niihin haasteisiin, joita 
tämänhetkisen työelämän monimuotoi-
set vuorovaikutustilanteet ja ihmisten 
motivointi vaativat. Käytännönläheinen 
ja osallistava valmennus antaa eväitä  
yksilöiden, työryhmien ja johdon 
coachaamiseen ammattimaisella otteella. 

 

 
Parantaa tuloksellisuutta 
Organisaation näkökulmasta ratkaisusuuntau-
tunut ja systemaattinen toimintatapa terävöit-
tää yksilöitä ja ryhmiä saavuttamaan tavoit-
teensa parantaen heidän lyhyen tähtäimen 
suoritustaan ja pitkäntähtäimen suorituskyky-
ään sekä kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.   
 
Lisää työn mielekkyyttä 
Coachingilla pyritään henkilön oman potenti-
aalin vapauttamiseen ja sitä kautta ammatilli-
seen kehittymiseen ja suorituksen maksi-
moimiseen oivalluttavalla ja vastuuttavalla 
työskentelyotteella, jossa oheistuotteena on 
työn mielekkyydenkokemuksen kasvaminen. 
 
Parantaa  vuorovaikutustaitoja 
Hyötynä on myös oman hyvinvoinnin lisään-
tyminen itsensä valmentamisen keinoin, muu-
toksen mahdollistaminen myönteisellä ja itseä 
voimittavalla tavalla, erilaisuuden todellinen 
hyödyntäminen, palautteenantotaitojen paran-
tuminen ja puheeksi ottamisen rohkeuden 
kasvaminen.   
 
Koulutus tarjoaa runsaasti käytännön työkalu-
ja. 



 
 
 

Usein kysyttyä 

Koulutuksemme tarjoaa uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa, jossa korostuvat 
luottamus, läsnäolo ja aito kohtaaminen.  

 

Mikä Siria Koulutus- ja kehittämiskes-
kus Oy on? 

Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy on 
erikoistunut johtamisen kehittämiseen sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
Koulutustarjontansa ohella Siria tuottaa 
coachingpalveluita, työhyvinvointivalmennuk-
sia ja ammattikirjallisuutta.  Sirian kouluttajat 
toimivat myös  eri yliopistoissa ratkaisukeskei-
sen ajattelun opettajina.  

Kenelle koulutus on tarkoitettu ? 

Coaching-koulutus on suunnattu kaikille 
työyhteisöjen kehittämisestä ja ihmisten 
muutosprosessien aktivoimisesta kiinnostu-
neille. 

Mihin koulutus pätevöittää? 

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa ammat-
timaisen coachin ydintaidot ja tarjota niihin 
liittyvät konkreettiset työvälineet. Koulutuksen 
suoritettuaan osallistuja saa Certified coach – 
solution focused –pätevyyden ja voi hakea 
halutessaan ICF :n kansainvälistä pätevyyttä. 
Lisätietoja www.icffinland.fi 

Aikataulu:  

Koulutuksia aloitetaan jatkuvasti.  

 

Lisätietoja:  

Sirkku Ruutu  

sirkku.ruutu@siria.fi 
(PsM, KM, 
työnohjaajakouluttaja, vaativan 
erityistason psykoterapeutti, 
sertifioitu coach MCC) 
 
Raija Salmimies 

raija.salmimies@peruskunto.fi  
(TtM, sertifioitu coach PCC, 
vaativan erityistason 
psykoterapeutti) 
 
WWW.SIRIA.FI  
 

Koulutuksen rakenne 

Koulutuksen käytyäsi olet saavuttanut ammattimaisen coachin 
ydintaidot neljällä eri tasolla: 

1. Personal coach (henkilökohtainen/yksilöcoach) 

2. Team coach (tiimien ja työryhmien coach) 

3. Executive coach (johdon ja esimiesten coach) 

4. Mentor coach (muiden coachien työnohjaaja) 

Kouluttajista 

Kouluttajat ovat alansa huippuja. He ovat coachanneet satoja 
esimiehiä, tiimejä ja työntekijöitä. Kouluttajat ovat tehneet 
uraauurtavaa työtä ratkaisukeskeisten menetelmien kehittämi-
sessä ja hyödyntävät näitä menetelmiä oppimisen tehostajana ja 
toimivat malliesimerkkinä coachaavasta toimintatavasta.  

   

 

 Kouluttajista 

Kouluttajat ovat alansa huippuja. 
He ovat coachanneet satoja esi-
miehiä, tiimejä ja työntekijöitä.  
 
Kouluttajat ovat tehneet uraauur-
tavaa työtä ratkaisukeskeisten 
menetelmien kehittämisessä ja 
hyödyntävät näitä menetelmiä 
oppimisen tehostajana ja toimivat 
malliesimerkkinä coachaavasta 
toimintatavasta.  

 

Oppimisen varmistaminen  

Myönteistä muutosta aikaansaadaan syväluotaavalla ja oivalluttaval-
la otteella, jossa hyödynnetään psykologian menetelmiä business-
maailman tarpeisiin. Koulutuksen materiaali on käytännönläheistä ja 
välittömästi sovellettavissa erilaisiin työympäristöihin. 

Oppimista tukevat myös valmentajien kirjoittamat käytännönläheiset 
aiheeseen liittyvät kirjat: Myönteisen muutoksen työkirja, Onnistu 
itsesi johtamisessa, Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin ja Työnohjaa-
jan opas. Oppimisen toteuttamisessa hyödynnetään monimuotoista 
oppimisympäristöä ja vuorovaikutteisia, aktivoivia ja omaa pohdin-
taa mahdollistavia menetelmiä.  

Lähiopetuspäivien lisäksi oppimisessa käytetään teknologia-
avusteista coachingia (puhelin, skype),  vertaistyöskentelyä, kirjalli-
suusreflektointeja, livecoaching -harjoittelua ja pienryhmälaboratori-
oita.  

 

Koulutuksen rakenne 

Koko koulutuksen käytyäsi olet saavuttanut ammattimaisen 
coachin ydintaidot neljällä eri tasolla: 

1. Personal coach (henkilökohtainen/yksilöcoach) 

2. Team coach (tiimien ja työryhmien coach) 

3. Executive coach (johdon ja esimiesten coach) 

4. Mentor coach (muiden coachien työnohjaaja) 

 


