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Mitä Business Coaching on?
Kyse on itsensä kehittämisen prosessista, joka vaatii onnistuakseen 
coachattavalta aktiivista panostusta.

Business Coaching on ohjausmuoto, joka on aina keskustelun, 
kysymysten ja harjoitusten kautta oivalluttamista ja kannustamista.

Business Coaching usein kehittää coachattavan tietoisuutta, 
itsetuntemusta, tapoja ajatella, toimia ja vuorovaikuttaa sekä kykyä 
viedä läpi haluttu muutos ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Lähtökohtaisesti Business Coaching tarjoaa tarvittavan tuen 
coachattavan voimavarojen täysimittaiselle hyödyntämiselle, jotta he 
saavuttavat halutut tavoitteet ja samalla kehittyvät.

Menetelmä pohjautuu mm. neurotieteisiin sekä positiiviseen ja 
ratkaisukeskeiseen psykologiaan.

Laadukas Business Coach on käynyt asianmukaisen ja kansainväliset 
laatustandardit täyttävän coach-koulutuksen (ICF International Coach 
Federation-vaatimukset) ja noudattaa eettisiä ohjeita.

Business Coaching on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.



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 Business Coaching 
juuri nyt?
Esimies- ja asiantuntijatyöt muuttuvat yhä nopeammassa 
tahdissa. 

Kasvun ja kehittymisen tarve on jatkuvaa.

Perinteiset koulutukset ja valmennukset eivät aina riittävästi 
huomioi yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

Epävarmuustilanteissa organisaatioilla ei riitä resursseja tukea 
esimiehiä ja asiantuntijoita painetilanteissa.

Ulkopuolinen Coach auttaa näkemään haasteet uudella tavalla ja 
löytämään niihin uudenlaisia ratkaisuja. 

Työ vaatii yhä enemmän vuorovaikutusta. Moninaiset tilanteet 
haastavat ja vaativat kykyä reflektoida sekä ihmisosaamista.

Coach on oivallinen reflektoinnin kumppani.



Business Coachingin tutkitut hyödyt

ITSETUNTEMUKSEN JA ITSELUOTTAMUKSEN VAHVISTUMINEN

Minäpystyvyyden tunne ja vahvuuksien kehittäminen tukevat tavoitteiden saavuttamista.

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN VAHVISTUMINEN

Tilanteiden sanoittaminen ja itsereflektio auttavat toimivampaan vuorovaikutukseen.

UUSIEN AJATUS- JA TOIMINTAMALLIEN LÖYTYMINEN

Coachingin avulla voidaan purkaa ajattelun esteitä, rajoituksia, pelkojakin.



Business Coaching prosessina

Aloituspalaveri

Coaching-sopimus

Omat/yrityksen toiveet ja 
tavoitteet

Prosessin aikataulu

Keskustelut

Yleensä 5 kertaa

Noin 1-1,5 h / kerta

Coach ja coachattava sopivat 
paikan ja ajat tapaamisille

Coaching-keskustelut 
sovituista aiheista

Välitehtävät

Loppupalaveri

Opit ja oivallukset

Saavutetut tavoitteet

Uudet toimintatavat

Jatkuvuus

Seuranta

Miten hyvin tavoitteissa on 
pysytty

Mahdollisen tuen tarve 
jatkossa



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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