
	 	

	

 
Certified Team Coach - etäkoulutus  
ICF Certifioitu coach-koulutus 
 

Tämä koulutus pureutuu tiimien etäcoachaamiseen ja etäjohtamiseen motivoivalla, 
psykologiset perusmotiivit huomioivalla ja mielekkyyden kokemusta tuottavalla tavalla. Opit 
kokemuksellisesti, miten etäyhteyksien kautta voidaan luoda psykologista turvallisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja innostavia tavoitteita työryhmille ja tiimeille.   

Koulutuksessa opit keinot erilaisten ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, 
ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin 
luomiseen – myös etänä.  

Koulutus toteutetaan etänä (Zoom). Aiempaa kokemusta etäyhteyksien käytöstä ei tarvita, mutta 
tietokoneen ja nettiyhteyden tarvitset. 

 

Lähipäivien ajat: 

• 15.4.20  (kello 9-16) 
• 24.4.20  (kello 9-16) 
• 20.5.20  (kello 9-16) 
• 1.6.20  (kello 9-16) 
• 12.6.20  (kello 9-12)	

 

Sirian yhteistyössä Dexterin kanssa toteuttama Certified Team Coach -koulutus kuuluu 
ratkaisukeskeiseen Certified Coach – solution focused (CCSF) -ohjelmaan. Koulutus perustuu 
kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin 
http://www.icffinland.fi/tietopankki/ Koulutustunteja voit halutessasi käyttää olemassa olevan 
kredentialisointisi päivittämiseen tai uusimiseen (ACC, PCC tai MCC). Koulutustunnit ovat ICF-
päteviä (CCE tai ACSTH).  

 

Kenelle 

Koulutus on sopiva henkilöille, joilla on jo vuorovaikutuksellista osaamista. Esimerkiksi johtajat, 
esimiehet, HR-ammattilaiset, kouluttajat, työnohjaajat, valmentajat, konsultit, myyjät, opetustyötä 
tekevät, sosiaali- ja terveysalalla toimivat sekä muutosprosessien ohjaajat hyötyvät koulutuksesta. 

 



	 	

	

 

 

Rakenne 

Yhteensä 40h koulutusta (CCE tai ACSTH-pisteet): 

• 4,5 koulutuspäivää online  
• Kansainvälisesti pätevät coachingkoulutustunnit (ACSTH 36h) 
• vertaisryhmätyöskentelyä 
• vertaiscoachaamista 
• ryhmien tai tiimien coachaamista 
• kirjallisuuteen tutustumista 
• oman työotteen tutkimista 
• etiikkawebinaari (3h) 
• yksilömentorointia (1h) 

Tärkeimmät teemat 

- Etävaikuttamisen keinot ja etäjohtaminen 
- Tunneäly ja vuorovaikutustaidot tiimin coachaamisessa 
- Psykologisen turvallisuuden luominen virtuaalitilanteessa 
- Ryhmädynaamiset ilmiöt ja niiden huomiointi coachauksessa 
- Ratkaisukeskeiset tiimicoachingin menetelmät 
- Osallistava ja aktivoiva tiimien ohjaaminen sekä työyhteisön kehittäminen tiimicoachingin 

avulla 
- Virtuaalitiimicoachingin erityispiirteet 
- Osallistaminen virtuaalitilanteissa 

Kun olet suorittanut koulutuksen hyväksytysti, voit hakea ICF:n sertifioinnin uusimista tai 
seuraavaa kredentalisaatiotasoa. Lisätietoja ICF-järjestelmästä: 
http://www.icffinland.fi/patevoityminen/ 

	

Kustannukset 

Koulutuksen kustannukset ovat 2450,00 € (plus alv 24%).  

 

Hakeminen 

Edellytyksenä koulutukseen hakeutumiseen on hyvä vuorovaikutusosaaminen, riittävä 
työelämäkokemus ja soveltuva pohjakoulutus, jotka käsitellään yksilöllisesti hakemusten 
hyväksymisen yhteydessä. Eduksi hakuprosessissa katsotaan kokemus ryhmien ja yksilöiden 
ohjaamisesta.  

Lisätietoja ja hakulomake: sirkku.ruutu@siria.fi tai teija.silvola@dexter.fi 

 



	 	

	

 

Kouluttajat 

Kouluttajat Sirkku Ruutu (MCC) ja Teija Silvola (PCC) ovat psykologian, kasvatustieteen ja 
coachingin asiantuntijoita ja heillä on laaja kokemus johtajien, työyhteisöjen ja yksilöiden 
kehittämisestä ja coachaamisesta. 

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC (Master Certified Coach) ja hänet valittiin vuoden coachiksi 
2016. 

        Sirkku Ruutu  

         MCC-coach, PsM, KM,  

         Kouluttajapsykoterapeutti, Johdon Työnohjaaja, Tietokirjailija 

         sirkku.ruutu@siria.fi  

                                 +358 41 4404478 

 

 

 

 

Mikä ICF, ACSTH, CCSF, ACC, PCC, MCC?  

ICF eli International Coaching Federation on kansainvälinen coach-ammattilaisten yhteisö. ICF:llä on noin 30 000 jäsentä 
ympäri maailmaa. ICF myöntää coacheille ACC, PCC ja MCC -pätevyyksiä. ICF-coachit ovat sitoutuneet ICF:n eettisiin 
sääntöihin, osoittaneet hallitsevansa coachingin ydintaidot, ovat tehneet vähintään 100 tuntia coaching-asiakastyötä 
sekä sitoutuvat jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan.  

ACSTH  - Approved Coach Specific Training Hours, ICF:n laatustandardien mukaiset pätevät koulutustunnit 

CCSF - Certified coach – solution focused, sertifioitu ratkaisukeskeinen coach (rekisteröity tavaramerkki) 

ACC – Associate Certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 60 coaching-koulutustuntia ja 
vähintään 100 tuntia asiakascoachingia.  

PCC – Professional certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 125 coaching-koulutustuntia ja 
vähintään 500 tuntia asiakascoachingia.  

MCC – Master certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 200 coaching-koulutustuntia ja vähintään 
2500 tuntia asiakascoachingia. 

 

Teija Silvola 

PCC-coach, KM, Psykologi,  

Exacutive Coach, Rekrytointikonsultti, Työyhteisösovittelija, 

teija.silvola@dexter.fi  

+358 400270504 


