
Valmentava johtaminen -koulutus perustuu valmentavalle johtamisajattelulle,  
jonka olemme määritelleet seuraavasti:

Kenelle?
Valmentava johtaminen -koulutusohjelma on suunnattu  
esihenkilöille, projektipäälliköille tai järjestöjen johtajille, jotka haluavat 
kehittyä valmentavassa johtamisessa.

 

Valmentava johtaminen järjestöjohtajille  
Onnistu ihmisten johtamisessa 19.10.2020-15.12.2020

Koulutuksen myötä

1. Syvennät ymmärrystäsi valmentavan johtamisen teoriasta  
ja käytännöstä.
Opit käyttämään valmentavia työkaluja ja käytännön coachingtaitoja 
osana arkijohtamista.

Pääset harjoittelemaan valmentamista, ja saat kokemuksen valmennettavana olemisesta.

Löydät konkreettisia suuntia kehittää omaa johtamistapaasi.

2.

3.

4.

Valmentava johtaminen -koulutuksessa saat perustaidot valmentavalle ajattelu- ja toimintatavalle.  
Koulutuksessa opit käytännönläheisesti valmentavan esihenkilön ydintaitoja ja niiden soveltamista järjestöjen 

johtamistyössä. Osallistavan, arvostavan ja tavoitteellisen johtamisotteen sisäistäminen saa johdettavissa 
olevan potentiaalin käyttöön! Lisäksi saat itsellesi Coaching Leadership Pulse® -johtamisanalyysin, jonka avulla 

sinun on helppo vahvistaa olemassa olevia vahvuuksiasi ja rakentaa innostava henkilökohtainen  
kehityssuunnitelma, jolla parannat johtamistyösi laatua.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi.
Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu  
ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista.  
Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.
(Ristikangas & Ristikangas 2018, 6.painos)

”Lähtötilanteessa kaipasin puutuneisiin ja luutuneisiin esimiesrutiineihini ravistelua,  
mutta loppuvaiheessa ollessani jo aloittanut uudessa työssä,  

huomasin ottaneeni valmennuksesta hiukan erilaisia oppeja käyttöön.  
Uusi työnantaja saa minusta valmentavamman ja kuuntelevamman työntekijän.”  

Loviisa Itäkannas; ammattiliitto JHL:n markkinointipäällikkö

Luot uusia ja/tai vahvistat olemassa olevia ammatillisia verkostojasi.5.
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Toteutus ja hinta
Koulutus käynnistyy, mikäli osallistujia on 12 tai enemmän. 
Yhteistyössä SOSTE ry:n kanssa, hinta on osallistujille  
950 € / hlö. Hintoihin lisätään alv 24 %.  
Koulutus on mahdollista maksaa myös useammassa erässä.

Koulutuksen kuvaus
Koulutus rakentuu intensiivisistä lähipäivistä (1,5 + 1 + 1), oppimista tukevista välitehtävistä ja sparraavasta yhteistyöstä. 
Koulutuksen hintaan sisältyy myös:
•  180 asteen Coaching Leadership Pulse® -johtamisarviointi
•  Valmentava esimies -kirja (Ristikangas & Grünbaum, 3.painos, Alma Talent 2018)
•  Sparrauspari kollegasta, joka tukee taitojen viemistä käytännön johtamiseen.
•  Selkeitä sovellustehtäviä, jotka harjaannuttavat johtamaan valmentavalla otteella.

Onnistu ihmisten johtamisessa

Kouluttajat
Koulutuksesta vastaa BoMentiksen Executive Coach Peter Peitsalo. Peter on 
toiminut usean vuoden ajan valmentajana, työnohjaajana ja kouluttajana sekä  
kotimaisissa että ulkomaisissa yrityksissä. Hän myös tuntee työkokemuksensa 
kautta sekä julkisen- että järjestösektorin erinomaisesti.

Peter Peitsalo

“Valmentava esimies sopii loistavasti kaikille  esimiestyötä tekeville. Kirjan kuvailevien 
esimerkkien ja konkreettisten työkalujen avulla voit peilata omaa toimintatapaasi ja 
kehittyä lisää valmentavana  esimiehenä.”
Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja 
Helsingin Diakonissalaitos

Moduuli I :  
Valmentava johtaminen (1,5 pv)

Moduuli II: 
Valmenna vaikuttavasti (1 pv)

Moduuli III:  
Palautteenannon ja haastamisen taidot (1 pv)

• Asiantuntijasta ihmisten johtaja
• Valmentajan ydintaidot
• Ajankäyttö haltuun
• Vaikuttavuutta kysymiseen & 

Pilari® malli

• Coaching Leadership Pulse® - 
johtamisarviointi

• Viisautta kuunteluun
• Omien oikeiden johtamis- 

tilanteiden käsittelyä
• Yksilön potentiaalin tunnistaminen

• Valmentava esimies palautetaitajana
• Alisuoriutuminen ja muut haastavat 

tilanteet
• Case-harjoittelua
• Valmentaja haastajan ja innostajan 

roolissa

ma 19.10.2020 klo 8.30-16.00 - 
ti 20.10.2020 klo 8.30-13.00

ma 16.11.2020 klo 8.30-16.00 ti 15.12.2020 klo 8.30-16.00

Lue lisää ja ilmoittaudu:
www.bomentis.fi/avoimet-koulutukset/ 

valmentava-johtaminen
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