
ID tuki™ työyhteisön 
ongelmatilanteisiin

”Tehokas ja 
voimaannuttava 
prosessi.”
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Mihin tuki sopii? 

• työyhteisön kriisitilanteisiin, joissa tarvitaan tarkoituksenmukaisia ja vaikuttavia 
toimenpiteitä työyhteisön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi

• tilanteisiin, joihin liittyy sosioemotionaalisia jännitteitä ja vuorovaikutussuhteisiin 
liittyviä haasteita

• muutostilanteisiin, jossa paljon kehittämishaasteita ja emotionaalisia reaktioita 

• tilanteisiin, joissa tarvitaan henkilökohtaisten työidentiteettien ja toimijuuden 
vahvistumista työyhteisössä

• tilanteisiin, joissa työyhteisön hyvän ilmapiirin rakentaminen on erityisen haastavaa

• tilanteisiin, joissa halutaan panostaa erityisesti työhyvinvointiin ja varmistua siitä, että 
työyhteisön voimaa vieviä energioita voidaan vähentää

Mihin valmennus perustuu?

ID-valmennusten tavoitteena on voimautuminen. Sen avulla yksilöt, yhteisöt ja 
organisaatiot pystyvät hyödyntämään voimavarojaan ja parantamaan toimintaansa.

ID-ajattelu perustuu identiteettiä, toimijuutta ja ihmisen kasvua koskevien teorioiden ja 
tutkimusten soveltamiseen arjen työelämän tueksi.

Mikä on valmennuksen sisältö?

Valmennus koostuu neljästä vaiheesta.
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Merkitys

Henkilöstökokemuksen on todettu vaikuttavan koko työyhteisön 
toimintaan sekä asiakaskokemuksen kautta myös tuloksellisuuteen. 
Peilissä kuullaan työyhteisön jäseniä ja avataan tärkeitä näkökulmia.

Toiminta

Henkilöstön jäsenten tilannetta avaava coaching, 30–45 minuuttia per henkilö.

Merkitys 

Jotta yhteisö voi voimaantua, se tarvitsee yhteisöllistä ymmärrystä 
viisaiden vaihtoehtojen valintaan. Peilin jälkeen rakennetaan 
yhteisöllinen tarina, jonka avulla kootaan merkitykselliset näkökulmat 
yhteisölle.

Toiminta

Valmentajan tarinallinen kooste ydinasioista, 2–3 tuntia.
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Merkitys

Työyhteisön arjen laadun parantaminen edellyttää oppimista sekä 
yhteisön että yksilön maailmassa ja toiminnassa. Yhteisöllisen 
tarinan pohjalta osallistujille rakennetaan kartta työpajoissa, joissa 
vahvistetaan työyhteisön identiteettiä.

Toiminta

Yhteistoiminnalliset työpajat kahdesta neljään kertaa, yksi kerta 3,5–4 tuntia työyhteisön 
tilanteen mukaan. Tarvittaessa kokonaisuutta voidaan arvioinnin pohjalta laajentaa 
kehittämisprosessiksi tai -hankkeeksi.

Merkitys

Kun halutaan kestävää muutosta ja jatkuvaa kehittymistä, tarvitaan 
lyhyen ja pitkän aikavälin tahtotila ja arjen suunnitelma hyvinvoinnin 
jatkuvuuden vahvistumiseksi. Suunta koostaa ja arvioi kokemuksia 
sekä työyhteisön jäsenten että johdon kanssa.

Toiminta

Yhteistoiminnallinen coaching henkilöstön sekä esimiehen tai johdon kanssa yhteensä 
3,5–4 tuntia.
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Miten ja millaisin menetelmin työskennellään?

Työyhteisön aito voimaantuminen edellyttää luottamuksen ja sitoutumisen tahtotilan 
löytymistä. ID tuki ja sen työmenetelmät perustuvat ehdottoman kunnioittavan ja 
luottamusta herättävän ilmapiirin luomiseen sekä rohkean avoimuuden rakentamiseen 
yhteisölliseksi voimavaraksi.

Työskentelymenetelminä käytetään yhteistoiminnallisia ja tarinallisia menetelmiä.

Kustannukset

Kokonaiskustannukset riippuvat henkilöstömäärästä ja tarvittavien kokonaisuuksien 
määrästä erillisen neuvottelun pohjalta.

Yhteys

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voisimme yhdessä ratkaista työyhteisön haasteet.

Salme Mahlakaarto
puh. 040-5719260
salme@mahlakaarto.fi
www.mahlakaarto.fi

Valmentaja

Salme Mahlakaarto

FT, THM, PDO, työnohjaaja

ID-valmennusten ja ID-menetelmien kehittäjä


