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25.1.2017 RAIN-työpaja 5.2 ”Ihmiset ja johtaminen” 
Anneli Holmberg, ICF sertifioitu coach 

Mitä on coaching ja miten sitä konkreettisesti 
tehdään? 



© Wiltrain Oy 2 

Mitä coaching on? 

Coaching,	  on	  ajatuksia	  herä3ävä	  ja	  luova	  
vuorovaikutussuhde,	  jonka	  tavoi3eena	  on	  inspiroida	  
coacha3avaa	  hyödyntämään	  kokonaisvaltaises;	  
henkilökohtainen	  ja	  amma;llinen	  poten;aalinsa.	  	  
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Mistä coachingissa on kyse? 

Coachingissa	  on	  ensisijaises;	  kyse	  toisen	  ihmisen	  
oivallu.amisesta	  kysymyksien	  avulla.	  Tämän	  taustalla	  on	  
vahva usko siihen,	  e3ä	  toisella on kykyä ratkaista 

ongelmat.	  Coachin	  tehtävänä	  on	  tukea	  coacha.avan	  
aja.eluprosessia.	  
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Miten sitä tehdään käytännössä? 

1)  Kysymällä	  erilaisia	  kysymyksiä	  haastaakseen	  coacha3avaa	  
aja3elemaan	  asiaa	  eri	  näkökulmista,	  selkey3ämään	  asian	  y;men	  
sekä	  löytämään	  toimenpiteet	  millä	  edetään	  asiassa	  

2)  Kuuntelemalla	  mitä	  coacha3ava	  tekee,	  aja3elee	  ja	  tuntee	  asiaan	  
lii3yen	  (ja	  ”lukeamalla”	  coacha3avaa	  havainnoin;a	  hyödyntäen)	  

3)  Tukemalla	  coacha3avaa	  aja3eluprosessissaan	  tuomalla	  esille	  
kuultuja	  (ja	  nähtyjä)	  asioita	  ja	  täten	  au3amalla	  coacha3avaa	  itse	  
näkemään	  miten	  hän	  voisi	  toimia,	  ajatella	  ja	  tuntea	  eri	  tavalla	  asiaan	  
lii3yen	  
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1.  Keskustelun	  aihe	  ja	  tavoite	  
•  Fokuskysymykset	  
•  Tavoitekysymykset	  

2.  Aiheen	  käsi3ely	  eri	  näkökulmista	  
•  Tilannekysymykset	  
•  Vaihtoehtokysymykset	  
•  Seurauskysymykset	  
•  Estekysymykset	  

3.  Keskustelun	  lopputulos,	  sovitut	  etenemisaskeleet	  
•  Yhteenvetokysymykset	  
•  Toimintakysymykset	  

Viiden tason  
”tarkistavat”  
kysymykset 

 

1.	  

2.	  

3.	  

Coaching keskustelun eteneminen 
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Miten coachingia 
tehdään 
käytännössä? 
 
”Työnjohtaja coachina” 
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Haastamisen tavoitteena on varmistaa  
yksilön (ja toiminnan) jatkuva kehittyminen 
 Haastaminen on rakentavaa kyseenalaistamista parhaimmillaan.  
Haastaminen perustuu avoimiin kysymyksiin ja sillä varmistetaan, että 
työntekijä ottaa vastuuta tehtävän suorittamisesta ja sen kehittämisestä.  

Missä asioissa työnjohtajan tulee haastaa? 
•  Tehtävien suunnittelua – miten työt kannattaisi tehdä fiksuiten? 
•  Aikataulussa pysymistä – mikä estää työntekijää pysymästä 

sovitussa aikataulussa? 
•  Laadun varmistaminen – mikä estää työntekijästä saamasta 

aikaan sovittu laatu tehtävään liittyen? 
•  Ongelmien ratkaisu – mistä ongelmassa on kyse ja miten 

työntekijä itse näkee, että ongelma voitaisiin ratkaista? 
•  Työturvallisuuden varmistaminen – miten voimme varmistaa 

oma ja muiden työturvallisuus työn eri vaiheissa? 
•  Poikkeamista oppiminen – miten työntekijä näkee, että voidaan 

varmistaa, että emme joudu samaan tilanteeseen uudestaan? 



© Wiltrain Oy 8 

Coaching kysymyksiä  
ONGELMANRATKAISUUN 
•  Mitä tarkalleen tapahtuu ongelman esiintyessä?  

§  Mitä tarkalleen tiedät tapahtuvan ongelman sattuessa? 
§  Mitä olet nähnyt tai huomannut? 
§  Mitä olet kuullut? Kenen kanssa olet asiasta jutellut? 
§  Mitä tiedätte ongelman vaikutuksista? 

•  Mikä johti tähän käsitykseen asiasta? 
§  Miten tiedätte tämän? Mistä päättelitte näin? 
§  Keiden kanssa olette jutelleet asiasta? Keillä vielä voisi olla tietoa asiasta? 
§  Sen pohjalta mitä tiedätte, mikä voisi olla todennäköisin syy ongelmaan? 
§  Miten voitte varmistaa, että juuri tämä on syy ongelmaan? 

•  Miten ongelma voitaisiin ratkaista? 
§  Mitä toimenpiteitä olette ajatelleet tekevänne? 
§  Mitä vaikutuksia luulette näillä olevan? 
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Työssä oppiminen työmaakierroksilla 
 

4.	  Pakota	  itsearvioin?in	  
	  
•  Mitä	  ajatuksia	  sinulle	  tuli	  

tästä?	  
•  Mikä	  toimii	  hyvin?	  
•  Mitä	  voisi3e	  tehdä	  toisin?	  

1.	  Anna	  	  heidän	  omistaa	  työnsä	  

•  Miten	  ole3e	  varmistaneet	  …	  ?	  
•  Miten	  varmista3e	  …	  ?	  
•  Miten	  aio3e	  varmistaa	  …	  ?	  

2.	  Anna	  	  heidän	  ajatella,	  anna	  
heidän	  kokeilla	  
•  Mitä	  ole3e	  kokeilleet?	  
•  Miten	  ole3e	  onnistuneet?	  
•  Mitä	  aio3e	  kokeilla	  

seuraavaksi?	  

3.	  Auta	  heitä	  näkemään	  

•  Mitä	  kehite3ävää	  näet	  täällä?	  
•  Mitä	  tässä	  on	  tapahtunut?	  
•  Mitä	  tässä	  voisi	  tapahtua?	  
•  Mistä	  tämä	  voi	  johtua?	  
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Kuuntelemisen tavoitteena on oppia 
ymmärtämään, mistä onnistuminen on kiinni 
 Aidon kuuntelemisen (kuulemisen) edellytyksenä on arvostus. Kuunteleminen perustuu 
kiinnostukseen työntekijän työn yksityiskohdista ja hänen ajatuksiinsa työn kehittämisestä.   

Mitä työnjohtajan tulee kuunnella? 
•  Työvaiheeseen liittyvät tehtävät ja niiden toteutuksen 

suunnittelu – mitä työvaihe sisältää ja miten toteutus kannattaa 
tehdä fiksuiten? 

•  Tehtävän suorittamisen toteutusaika – miten paljon aikaa tietyn 
tehtävän suorittamiseen menee ja miten sitä voisi nopeuttaa? 

•  Onnistumisen esteet – mikä estää meitä onnistumista? 
•  Ongelmanratkaisu – mistä ongelmassa on kyse ja miten 

se voitaisiin ratkaista? 
•  Työssä jaksaminen ja viihtyminen – miten työntekijää 

voisi tukea paremmin? 
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Kuuntele tarkoin, tarkkaile kuunnellen 

👀	  	  +	  👂	  
Mene	  itse	  
katsomaan	  

nähdäksesi	  mitä	  
tapahtuu	  ja	  mistä	  

on	  kyse!	  
	  

Kuuntele	  
tarkkaavaises;	  
oppiaksesi	  

ymmärtämään	  
mistä	  on	  kyse!	  
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Tukemisen tavoitteena on auttaa           
työntekijää onnistumaan poistamalla esteitä 
 Tukemisen ensisijaisena tavoitteena tulee olla mahdollisten esteiden selvittäminen ja esille 
tulleiden esteiden poistaminen. Tukeminen edellyttää ajan ja palautteen antamista, 
palautteen vastaanottamista ja myös itsensä jatkuvaa kehittämistä. 
 
Miten työnjohtaja voi tukea? 
•  Olemalla läsnä ja tarttumalla esille tulleisiin ongelmiin heti 
•  Antamalla työntekijöille mahdollisuus analysoida esille 

tulleita ongelmia yhdessä, parasta osaamista hyödyntäen 
•  Viemällä työntekijän huolia eteenpäin organisaatiossa ja 

tarvittaessa selvittää asioita alaurakoitsijan työnjohdon 
kanssa 

•  Kertomalla rakentavasti mitä hän näkee ja mistä hän on 
huolissaan työntekijän toiminnassa 

•  Pyytämällä palautetta omasta toiminnastaan yhteistyön ja 
toiminnan kehittämiseksi 
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Uskomukset	  
ja	  asenteet	  

muita	  kohden	  

Vuoro-‐
vaikutus	  

Itsetunto	  

Mahdollisia esteitä 

Tekemisen	  ja	  
tavoi3eiden	  
selkeys	  ja	  
ymmärrys	  

Tekemisen	  
fokus,	  

ajankäy3ö	  

Osaaminen	  
ja	  muut	  

tarvi3avat	  
resurssit	  



Miten onnistumme muuttamaan työmaan 
toiminta enemmän valmentavaan 
suuntaan? 
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Coaching käytäntöön Miksi tärkeää? Miten 
tehdään? Missä tilanteissa? 
Minkälaisilla kysymyksillä? 

Sovi yhteiset 
käytännöt ja seuraa, 
että niiden mukaan 

toimitaan! Arvioikaa yhdessä sovitun 
käytännön toimivuus eri 

tilanteissa ja pohtikaa 
miten se voitaisiin tehdä 

fiksummin! 

1)  Kysy miten ja missä 
tilanteissa hän voisi vielä 

enemmän käyttää 
kysymyksiä toisen ihmisen 

kehittämiseksi 
2)  Kysy mikä estää häntä 
hyödyntämästä coachingia 

tietyissä tilanteissa 

Anna yksilölle aito mahdollisuus 
kertoa miksi hänen mielestään 
coaching on vaikeaa tietyissä 

tilanteissa tai tiettyjen henkilöiden 
kanssa 

Auta yksilöä löytämään ratkaisu mahdollisille 
esteille (auttamalla häntä näkemään omat esteet 

ja/tai poistamalla konkreettiset esteet) 
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Mikä estää meitä onnistumasta? 

➜ 	  	  Muutoksen	  johtamisen	  osaama3omuus?	  

Osallistaminen	  ja	  
oivallus	  

Perehdytys	  ja	  
pakko	  

😃	  

UUSI	  AJATTELUMALLI	  
1.  Muuta	  miten	  

tehdään	  
2.  Arvot	  ja	  asenteet	  

alkavat	  muu3umaan	  
3.  Kul3uurimuutos	  

seuraa	  perässä	  

Tekeminen	  

Arvot	  ja	  asenteet	  

Kul3uuri	  

Lähde:	  Jeffrey	  Liker	  (John	  Shook),	  Developing	  Lean	  Leaders	  at	  all	  Levels	  



Kiitos! 
 
Anneli.holmberg@wiltrain.fi 
045 632 1818 


