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Pohdi
etukäteen
Mihin
tarpeeseen?

Minkä
tyyppistä?

Mitä
arvostat?

Mitä
odotat?

Pohdi etukäteen

• Mihin tarpeeseen haet coachia?

Jos haet coachia saadaksesi vihdoin kirjan kirjoitettua tai nostaaksesi johtajuutesi
tasoa tai löytääksesi uuden uran tai kirkastaaksesi omat ajatuksesi, eri coach on
oikea erilaiseen tarpeeseen.
Selvitä ensin itsellesi, mitä tarvetta coachingin tulisi palvella.

• Minkä tyyppistä coachingia haet?

Pohdi, haluatko tilaa ajattelulle vai enemmän potkua tekemiseen? Haluatko syvää
pohdintaa vai liikkeelle panevaa haastamista? Arvostatko erilaisia työkaluja ja
menetelmiä vai coaching kokemusta juuri sinun tarpeesi ympärillä?

• Haastattele ainakin kolme ammattilaista

Tapaa useampi coach ehdokas ja valitse sinulle sopivin coach.

Sopivan coachin löytäminen saattaa olla haastavaa, mutta tästä oppaasta saat
vinkkejä valintaan. Suomessa on n. 190 ammattitaitoista coachia ja heistä parhailla
on enemmän halukkaita coachattavia kuin mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita.
Parannat mahdollisuuksiasi miettimällä etukäteen, mihin tarpeeseen coachingia
haet, minkä tyyppistä coachia etsit ja mitä coachingilta odotat.
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Mistä tun nistat ammattilaisen?

ICF sertifioitu
ACC/PCC/MCC

Niche

Kirjallinen
sopimus

1) Hänellä on voimassa oleva ICF-sertifiointi (ACC, PCC tai MCC)
ICF (International Coach Federation) on maailman merkittävin ja suomessa ainoa,
coachien ammattitaidon todentamista sertifioiva taho. Muut ”coaching sertifikaatit”
tarkoittavat, että on käynyt jonkun kurssin ja saanut siitä kurssitodistuksen. Se ei
todenna ammattitaitoa, vaan kertoo että coachingin joku perustietojen koulutus on
suoritettu. ICF-sertifioinnin edellytys on, että ammatticoachin osaamisvaatimukset ja kokemus on todennettu.

ICF-sertifioitu coach
ü on suorittanut vaadittavan määrän laadukasta coaching-koulutusta eli hallitsee
coachingin ydintaidot
ü saanut vaaditun määrän ammattia kehittävää mentorointia eli on reflektoinut
omaa oppimistaan ICF-sertifioidun seniori coachin opastuksella
ü on tehnyt vaadittavan määrän asiakascoachingia eli on käytännön työkokemusta
ü on antanut näytön osaamisestaan eli todentanut coaching taitojen hallinnan
ü suorittanut kirjallisen kokeen coaching-tietämyksestä eli todentanut
kokonaisvaltaisen ymmärryksen coaching ammattitaidosta
ü on sitoutunut coachingin eettisiin sääntöihin
ü kehittää jatkuvasti osaamistaan
ü ymmärtää coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muiden tukimuotojen

välisen eron ja osaa ohjata tarvittaessa toiselle ammattilaiselle, tunnistaa
tällaisen tarpeen ja tuntee tarjolla olevat mahdollisuudet.

ICF-sertifiointi on voimassa määräajan (kolme vuotta), mikä varmistaa sen, että ICFsertifioitu coach on sitoutunut ammattitaidon standardeihin ja oman osaamisensa
jatkuvaan kehittämiseen. ICF-sertifioinnin uusiminen vaatii aina yllä mainittujen
kriteerien lisäksi lisää coaching spesifistä kouluttautumista, johon on sisällyttävä
coaching etiikkaan liittyvää koulutusta. Jo ansaitun ICF-sertifioinnin voi myös
menettää, jos esim. rikkoo eettisiä sääntöjä tai ei pidä coaching-ammattitaitoaan yllä
edellytetyllä tavalla. Kun valitset ICF-sertifioidun coaching, sinulla on mahdollisissa
eettisissä kysymyksissä tukena eettinen toimikunta.
ICF on globaali organisaatio, joka on tehnyt töitä ammattitaitoisen coachingin eteen jo
yli 20 vuotta. ICF-sertifioituja coacheja on yli 140 maassa. ICF vastaa coachien
sertifioinnista ja coacheja valmentavien koulutusohjelmien akkreditoinnista, se tekee
uraauurtavaa tutkimustyötä coachingin vaikuttavuudesta yhteistyössä
tutkimuslaitosten kanssa ja jatkuvasti kiristää myös ammatticoachien
osaamisvaatimuksia.
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2) Osaa kuvata minkä aiheen, osaamisen tai asiakaskunnan
coachaamiseen hän on keskittynyt ja kenelle ei ole oikea coach
Kysy missä juuri tämä coach on parhaimmillaan. Älä siis ensimmäisenä kerro, mitä
haet vaan haastattele missä tarpeessa tämä coach on oikea. ”Mitä vain kenelle vain”
coachia kannattaa harkita kahdesti. Juuri sinun tarpeeseesi erikoistunut coach tukee
sinua löytämään uusia ajattelumalleja ja menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseen.
Pohdi myös etukäteen arvostatko esim. coachin liiketoiminta- tai HR osaamistaustaa.

3) Kirjallinen sopimus
Ammattitaitoinen coach laatii aina coaching toimeksiannosta kirjallisen sopimuksen,
jossa määritellään mm. kaikkien toimeksiantoon osallistuvien osapuolten roolit,
velvollisuudet ja oikeudet, selkeät palkkioperusteet sekä luottamuksellisuus ja
vaitiolositoumus. Ammattitaitoinen coach varaa asiakkaalle aina oikeuden päättää
coaching-suhde missä tahansa prosessin vaiheessa mistä tahansa syystä.
Varmista, että laskutuksesta coaching-suhteen päättyessä on sovittu selkeästi.
Hyvä coach on myös selkeä siinä, miten tietoja jaetaan coachin, asiakkaan ja
toimeksiantajan kesken. Pyydä saada tutustua sopimukseen etukäteen.

Puolueeton

Eettinen
Luottamuksellinen

Asiakkaan

kasvun tukemiselle omistautunut,

puolueeton
ammattilainen ,

joka ei ole mukana sisäisessä politiikassa.
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Haastattele kol me
Referenssit

Persoona
Tyyli

Löydät ICF-sertifioitujen coachien yhteystiedot täältä:
http://www.icffinland.fi/icf-finlandin-jasenet/

Sinulle oikeaa coachia etsiessä:
Kysy kollegoilta ja kumppaneilta suosituksia sopivista coacheista. Muista kuitenkin, että
tämä on hyvin henkilökohtainen valinta, ja joku joka toimi yhdelle ei välttämättä toimi
toiselle. Saat kuitenkin hyviä vinkkejä coacheista, joita voit lähestyä. Tarkista coachin
referenssit ja ota henkilökohtainen yhteys coach ehdokkaisiin. Saat näin heti kuvan
coach ehdokkaan vuorovaikutustyylistä ja olet henkilökohtaisella kontaktilla myös
kiinnostava asiakas hyvälle coachille.
Haastattelussa kiinnitä erityistä huomiota coachin persoonaan ja teidän
henkilökemiaan. Varsinainen coaching sessio antaa sinulle parhaan kuvan coachin
tyylistä. Moni ammattilainen tarjoaa mahdollisuuden kokeilla coachingia ennen
sitoutumista coaching prosessiin. Kun sinulle syntyy tunne, että voit puhua mistä vain
tämän ihmisen kanssa (jos haet ajattelukumppania) tai tämä ihminen haastaa sinua
juuri oikealla tyylillä (jos etsit potkua tekemiseesi) olet löytänyt sinulle oikean coachin.

Hyviä kysymyksiä coach ehdokkaille esitettäväksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minkä aiheen, osaamisen tai asiakaskunnan coachaamiseen olet keskittynyt?
Kauanko olet tehnyt coachingia?
Mikä ICF-sertifiointitasosi on?
Mistä tiedät että coaching tapaaminen on todella onnistunut?
Miten kuvaisit omaa coaching tyyliäsi?
Minkälainen on tavallisin asiakkaasi?
Minkälainen on ihanneasiakkaasi?
Kenelle et ole oikea coach?
Kuka on mentorisi ja/tai supervisorisi?

Valitse COACH tarkkaan.
Hyvän coachingin vaikuttavuus
näkyy vielä vuosienkin päästä.
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Terminologia
Coaching = pitkäkestoinen asiakkaan tavoitteisiin keskittyvä prosessi. Coaching on

kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta
henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.
Coaching on tutkiva prosessi, joka lisää tietoisuutta ja kykyä liikkua kohti tavoitteita
nopeammin ja tehokkaammin. Coaching prosessin aikana asiakas saa aikaa kirkastaa
ajatuksia ja tavoitteita sekä löytää uusia menetelmiä niiden saavuttamiseen. Coaching
on tavoite- ja toimintaorientoitunutta, arvopohjaista ja kohtaa ihmisen kokonaisena
sekä nojaa vahvasti asiakkaan omiin vahvuuksiin.

Coachattava/Asiakas = henkilö, jota coachataan.
Toimeksiantaja = taho, joka maksaa coaching palveluista ja/tai vastaa näiden
palveluiden tilaamisesta. Asiakas ja toimeksiantaja voivat olla sama henkilö.

Ammatticoach = ICF-sertifioitu, puolueeton, luottamuksellinen ajattelukumppani

(voi olla organisaation sisäinen tai ulkoinen coach). Coachingin ammattilainen, joka on
laajasti kouluttautunut ja omistautunut asiakkaidensa kasvun tukemiseen sekä
sitoutunut toimialan eettisiin ohjeisiin. Puolueeton ammattilainen, joka voi puhua
suoraan ja antaa suoraa palautetta, eikä ole mukana sisäisessä politiikassa. Coach ei tuo
juurikaan omaa sisältöä coaching prosessiin, vaan toimii asiakkaan ajattelun haastajana.
Erona karusti yksinkertaistaen muihin rooleihin:
Terapeutti = auttaa toipumaan ja pääsemään takaisin normaali tilaan
Mentori = seniori keskusteltavassa aiheessa, joka sparraa ja jakaa omia kokemuksiaan
HR/Esimies coachina = coachaavalla otteella HR tai esimiestyötä tekevä
Konsultti = neuvonantaja, päätösten ehdottaja tai vahvistaja. Tarjoaa neuvoja,
ratkaisuehdotuksia ja valmiita malleja
Kouluttaja = opettaa asioita, välittää tietoa
Fasilitoija = ohjaa keskustelua
Valmentaja = oivalluttaa

Jokainen
Näistä rooleista voi tehdä työtään
coachaavalla otteella
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