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Toimiva työyhteisö -koulutus antaa valmiudet 

hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhde-

taitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä. 

Noin 20 tuntia kestävän koulutuksen aikana 

osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projekti-

työssä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista. 

VALMENTAJA

T T K



Muuttuva yhteiskunta ja 

teknologian jatkuva 

kehittyminen muovaa 

vuorovaikutuksen tapoja 

myös työpaikalla. 

Yhteistyötä tehdään yhä 

enenevässä määrin erilaisista 

kulttuureista ja ympäristöistä 

tulevien ihmisten kanssa. 

RISTÖ

URI
TIIMIT



Tutkimusten mukaan tulevaisuuden työelämä näyttäytyy 

nykyistä pirstaloituneempana, jossa esimiestyötä tehdään 

yhä kauempaa. 

Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen käy helpommin ns. 

Tulevaisuuden taitojen avulla (21st century skills).  

Toimiva työyhteisö -koulutuksessa keskitytään niihin 

Tulevaisuuden taitoihin, jotka liittyvät työpaikan 

vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin.



TOIMIVA TYÖYHTEISÖ 
-KOULUTUKSEN TEEMAT

VUORO-
VAIKUTUS

1. Teoreettiset lähtökohdat ja perusteet. 

 Käsitemalli. Arvopohja.  

2. Auttamistaidot. 

 Kuuntelun ja ongelman ratkaisuun 

 tarvittavat taidot, joiden avulla voidaan 

 auttaa työntekijää.

3. Ongelmaan tarttumiseen liittyvät taidot.

 Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä 

 ongelmanratkaisutaidot, joiden avulla

 opitaan ilmaisemaan ongelmia ja huolia

 rakentavalla tavalla.

4. Ristiriitatilanteissa tarvittavat taidot. 

 Työkalut, jotka auttavat löytämään 

 kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja

 yhteiseen ongelmaan sekä autetaan 

 eri osapuolia löytämään keskinäinen 

 ratkaisu heidän ongelmaansa.

5. Arvojen käsittely. 

 Malli, jonka avulla tunnistetaan arvojen 

 erimielisyydet ja löydetään keinot 

 niiden käsittelemiseksi.



Tarvitaan harjoittelua, jotta omaksuttu teo-

reettinen tieto muuttuu käytännön taidoksi 

toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.  

Siksi Toimiva työyhteisö -koulutuksessa käyte-

tään monipuolisia opetusmenetelmiä kuten 

luennointia, ryhmäkeskusteluja, havaintoesi-

tyksiä ja pienryhmäharjoituksia, joita kaikkia 

käytetään kunkin taidon oppimisessa. 

Taitojen soveltamista käytäntöön harjoitellaan 

myös kurssijaksojen välillä. Tarkoituksena on 

auttaa osallistujaa tunnistamaan tilanteet, 

joissa taitoja voi käyttää ja saada kokemusta 

taitojen soveltamisesta omaan ympäristöön. 

Kun osallistuja saa välineitä oman työyhtei-

sönsä vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden 

tutkimiseen, hän löytää uusia näkökulmia 

työhönsä.

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ 
-KOULUTUKSEN TYÖTAVAT

RYHMÄ-
KESKUSTELUT

SOVELTAMINEN



Toimiva työyhteisö -koulutusta voivat vetää vain tehtävään 

erikseen valmennetut kouluttajat, jotka kansainvälinen 

Gordon Training International on valtuuttanut tehtävään. 

Suomessa Gordonin Toimiva työyhteisö -kouluttajien 

koulutuksesta vastaa Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy 

(www.markustalvio.com).

PROJEKTINJOHTO



Tohtori Thomas Gordonin toimivaan 

viestintään ja kaikki voittavat -

ongelmanratkaisuun perustuvat 

koulutukset kiinnostavat 

maailmanlaajuisesti. 

Jo yli seitsemän miljoonaa ihmistä on 

opiskellut Gordon-mallia 50 maassa 

vuodesta 1962 lähtien. 

50 MA

KANSAIN
VÄLINEN
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