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UUDISTA IHMISTÄ, 
UUDISTA TYÖTÄ

ID Valmentaja® eli työidentiteettivalmentaja perustuu
identiteettityötä ja toimijuutta koskevaan pitkäaikaiseen
tutkimus- ja kehittämistyöhön. Työidentiteettilähtöisellä

valmennuksella on todettu olevan vaikuttavuutta ihmisten
uudistumiskykyyn ja organisaatioiden uusiutumiseen.  

 
Tämä uusi koulutus antaa osaamista ja valmiudet työelämän

valmentajana toimimiseen sekä monipuolisiin työelämän
kehittämistehtäviin. Sinusta tulee työelämän ”personal trainer”

(work identity design) ja työyhteisöjen toimijuuden (agency)
vahvistaja.  

 
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia

ammatillisen kehittymisen ja uudistumisen tukijoina yksilöille,
ryhmille ja työyhteisöille, joko organisaatioissa tai itsenäisinä

yrittäjinä. 

KENELLE  

Ihmislähtöisen työelämän kehittämisestä tai
valmennusyrittäjyydestä kiinnostuneet, joilla

on työelämäkokemusta, motivaatio
valmentamiseen sekä kiinnostusta ihmisten

ammatilliseen kehittymiseen



KESKEISET 
KOULUTUSSISÄLLÖT 

ID Valmentajan perustehtävä sekä oman kasvu- ja ohjausprosessin
rakentaminen 
Saat taitoja ohjata ja edistää ihmisten identiteettityötä ja työrooleja
ihmisen, työn ja organisaation rajapinnassa.  
Osaat rakentaa mielekkäitä oppimisareenoita työssä kehittymisen tueksi.  
Opit taitoja Ihmisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tukemiseen.  

ID menetelmät ja teoriat: Identiteettiä vahvistavien menetelmien
käyttäminen 
Opit tunnustamaan, tunnistamaan ja kehittämään omaan identiteettiin
liittyviä voimavaroja sekä ylittämään henkilökohtaisia kehitysesteitä.  
Opit vahvistamaan ihmisiä niissä tavoissa, joilla he vaikuttavat
organisaatiossa organisaation elinvoiman ja energian lisäämiseksi.  
Saat vahvan tietopohjan ja myös digitaalisia työkaluja työelämän
vaikuttavaan kehittämiseen. 

Toimijuuden vahvistaminen organisaatiossa 
Tiedät mitä on osallistuminen ja vaikuttaminen organisaation elämässä ja
miten organisaatiossa johdetaan työidentiteettejä sekä toimijuuden
vahvistumista.  
Hyödynnät kohtaamisen, osallistamisen ja jatkuvan edistymisen
rakentumista organisaatioon. 
Osaat rakentaa ja “manageroida” työtä tukevia digitaalisia yhteisöjä sekä
käyttää digitaalisia valmennusvälineitä. 

Tarinallisen prosessin rakentaminen ja valmentajana toimiminen  
Osaat rakentaa tarinallisia työelämän kehittymisprosesseja.  
Osaat tuottaa valmennussisältöjä sekä toteuttaa valmennusprosessin.  
Toteutat käytännön kehittämishankkeen kohdeorganisaatiossa tai
asiakkaallasi. 



MIKÄ  ON  ID  VALMENTAJA®?  

KUKA  VOI  OPISKELLA  ID

VALMENTAJAKSI?   

ID Valmentaja® on työpaikoilla toimiva sisäinen
tai ulkoinen valmentaja. Hänellä on taidot ja
valmiudet työidentiteettien valmentamiseen sekä
identiteettityön ja toimijuuden vahvistamiseen
organisaatioissa.  
ID Valmentaja® tuntee identiteettityön ja
työidentiteettivalmentamisen teorian sekä osaa
soveltaa sitä käytännössä erilaisissa työelämän
tilanteissa ja organisaatioissa monipuolisesti
digitaalista viestintää hyödyntäen.  

ID Valmentajan tulee olla kiinnostunut
auttamaan työelämässä olevia ihmisiä
kehittymään. ID Valmentajalle on mieluusti
kerääntynyt jo jonkin verran työkokemusta sekä
hänellä on kykyä ymmärtää, miten erilaiset
ammatilliset identiteetit ovat muodostuneet
ihmisten osaamisten ja kokemusten pohjalta.  
ID Valmentajalla on rohkeutta kohdata toinen
ihminen. Hänellä on syvällinen asenne
valmentamiseen ja hän arvostaa jokaista ihmistä
ainutlaatuisena yksilönä.  
ID Valmentaja® -koulutus on myös
erinomainen koulutus mm. esimiestyön taitojen
syventämiseen, HR- ja viestintätehtävissä
toimiville, sekä työterveyshuollon asiantuntijoille. 
ID Valmentajan taustakoulutus ja -kokemus voi
olla hyvin monialaista.  
Erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin kehittämistehtäviin
työidentiteettivalmentajuus antaa uudenlaisen
työkalupakin, jonka avulla työelämän muutoksia
voidaan lähestyä vahvistamalla ihmisen
henkilökohtaista voimapotentiaalia.  



KOULUTUKSEN  AIKATAULU  

OPINNOT  AJOITTUVAT  NOIN  8  KK

AJALLE  JA  KATTAVAT  20  OP  

Koulutus käynnistyy 9.1.2019 Tampereella. 
 
Lähipäiviä on 1-2 päivää kuukaudessa. Lisäksi
opiskellaan verkossa sekä itsenäisesti että
pienryhmissä. Opintoihin kuuluu myös
kehittämishanke, jossa toteutetaan oma
ohjaustyö valitussa organisaatiossa.  
  

Kysy lisää sisällöstä ja toteutuksesta:  
 
Salme Mahlakaarto, p. 040 571 9260,
salme@mahlakaarto.fi, ID Mahlakaarto Oy  
 
Outi Ihanainen-Rokio, p. 040 500 8481,
outi.ihanainen@growthsetters.com,
Growthsetters Oy  
 
Ilmoittautumiset verkkosivujen kautta 
 

https://idvalmentaja.com/ 

https://idvalmentaja.com/

