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Coachingin eri muotoja

Coaching on ohjausmuoto, jossa 
coach tukee ja auttaa asiakasta 
kirkastamaan ja saavuttamaan 
henkilökohtaisia tai ammatillisia 
tavoitteitaan.

Business Coaching tarkoittaa 
organisaatioissa tehtävää 
coachingia. Prosessia määrittävät 
myös organisaation tavoitteet ja 
odotukset coaching-prosessin 
lopputuloksille.

Ryhmäcoaching on ryhmässä 
toteutettavaa yksilöiden 
coachingia. Ryhmällä on usein 
yhteinen kehittymisteema, kuten 
valmentavan otteen sisäistäminen, 
itsensä johtaminen tai 
vuorovaikutus.

Tiimicoaching on yksilöistä 
koostuvan tiimin coachaamista. 
Tiimicoachingin sovelluskohteita 
ovat mm. johtoryhmät, 
projektitiimit, tuotekehitystiimit ja 
jopa yritystenväliset 
yhteistyöhankkeet.



Miksi tiimicoaching juuri nyt?
• Organisaatioiden menestys riippuu yhä 
enemmän tiimityön sujuvuudesta

• Monimutkaiset tehtävät vaativat 
suurempaa yhteistyön määrää

• Vanha yksilöjohtamisen malli ei enää 
toimi -> ryhmäohjautuvuus

• Kasvava etätiimityöskentely haastaa ja 
saattaa laskea tiimien suorituskykyä

• Tiimicoaching tukee jatkuvan oppimisen 
ja kehittymisen kulttuuria

• Vahva tiimityö on työhyvinvoinnin tuki 
ja vahvistaa sitoutumista organisaatioon



Ryhmä- ja tiimicoachingin hyödyt

ITSETUNTEMUKSEN JA ITSELUOTTAMUKSEN VAHVISTUMINEN

Minäpystyvyyden tunne ja vahvuuksien kehittäminen tukevat tavoitteiden saavuttamista.

TIIMITYÖSKENTELYN TEHOSTUMINEN

Ohjattu ryhmätyöskentely tukee tiimityön tekemistä ja kohti yhteisiä tavoitteita etenemistä.

VERTAISOPPIMINEN JA VERTAISTUKI

Ryhmissä tapahtuva coaching mahdollistaa keskinäisen tuen ja oppimisen osallistujien välillä.



Ryhmä- ja tiimicoaching-hinnoittelu
Sisältö Ryhmä- ja tiimicoaching

Ryhmän/tiimin koko 5-6 hlöä / ryhmä

Ensimmäinen 
Coaching-sessio n. 2,5 h

900 € (+alv)
(150 € / hlö)

Seuraavat Coaching-sessiot n. 
2 h (4-5 kertaa)

780 € (+alv)
(130 € / hlö)

Yksilöcoaching-sessiot esim. 
tiiminvetäjälle n. 1,5 h/kerta

340 € (+alv)

Hinnat sisältävät myös aloitus- ja loppupalaverit, väli- ja lisätehtävät.
Matkakulut ja päivärahat toteutuneiden mukaan.
Mahdollisista ulkopuolisista tiloista ja kuluista sovitaan erikseen. 
Maksuehto 14 pv netto.
Etänä Zoomilla, Teamsillä tms. onnistuu myös.

Tarvittaessa Coachingin tukena 
voidaan käyttää erilaisia 
analyyseja ja itsearviointeja, 
kuten Luontaiset taipumukset™
Personal Values Assessment tai 
Leadership Agility 360.

Hinnat voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020 



Certified Business Coach®
Sanna Niemelä

BCI Business Coaching Instituten sertifioinnit:

• Certified Business Coach® (CBC), 2016 (ICF-akkred.)

• Group and Team Coaching Diploma, 2016

BCI Business Coaching Instituten täydennyskoulutukset:
• Wisdom Coaching, 2019
• Tunteet haltuun coaching-työssä, 2018
• Toiminnalliset menetelmät coaching-työssä, 2018

Amara Collaboration / Global Leadership Associates GLA:

• Global Leadership Profile-coach, 2017

Luontaiset taipumukset-valmentaja, 2017

Leadership Agility 360-sertifioituminen meneillään 2020

Business Coaching-referenssit:
mm. Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Tallink Silja Oy, 
Nuorten Väylä Oy, useita pro bono-valmennuksia mm. nuorille
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