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VALMENNUSKUMPPANIN 
TIIMIVALMENNUS 
  Toimiva tiimityö on avain parempiin tuloksiin!  

Parempaa tulosta työyhteisön  
toimivuutta kehittämällä!
Valmennuskumppanin tiimivalmennus  
on tehokas tapa kehittää tiimin  
työskentely uudelle tasolle. 
Valmennuksen avulla vahvistetaan keski-
näistä luottamusta, konfliktien käsittelyä, 
sitoutumista ja vastuullisuutta. Kaiken 
tavoitteena on yhtenäinen tiimi, joka 
työskentelee tuloksekkaasti yhteisten 
tavoitteiden eteen. 



Toimiva tiimi -valmennuksen pohjana on Patrick Lencionin ke-
hittämä Tiimin viisi toimintatasoa -ohjelma, joka on tiimiarvioon 
perustuva, 3–6 kuukauden mittainen muutosohjelma kehittymisha-
luisille tiimeille. 
Valmennuksen aikana tiimin toimintaa analysoidaan, kehitetään 
ja mitataan tiimityön viidellä osa-alueella: luottamus, konfliktien kä-
sittely, sitoutuminen, vastuullisuus ja tuloksellisuus. 
Tiimin työskentelyä kehitetään yhteisissä työpajoissa, jotka räätä-
löidään kunkin tiimin tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Olennainen 

osa valmennusta on myös toiminnan tulosten mittaaminen ja 
seuranta.
Ohjelmaan kuuluvat henkilökohtaiset Everything DiSC -profiilit 
auttavat tiimin jäseniä ymmärtämään omien ja toistensa käyttäyty-
mistyylien vaikutukset tiimin toimintaan ja menestykseen. 
Tiimiläisten persoonallisuudet huomioiva ohjelma soveltuu erityi-
sesti johtoryhmien tai asiantuntijatiimien kehittämiseen. Maa-
ilmalla jo laajasti käytössä olevalla ohjelmalla on saavutettu erin-
omaisia tuloksia. 

VALMENNUSKUMPPANIN TIIMIVALMENNUS
Toimiva tiimityö on avain parempiin tuloksiin!  

Toimiva tiimityö on ratkaisevan tärkeä 
kilpailuetu yritykselle. Ihmisten välinen 
yhteistyö ratkaisee viime kädessä sen, 
millaisiin tuloksiin yritys yltää ja miten  
se saavuttaa tavoitteensa. 

Toimiva ja tuloksellinen tiimi: 
• tekee parempia ja nopeampia  

päätöksiä 
• hyödyntää kaikkien jäsentensä  

taitoja ja näkemyksiä 
• ei tuhlaa aikaa ja voimavaroja  

politikointiin, sekaannuksiin ja  
tuhoisiin konflikteihin 

• keskittyy oikeiden ongelmien  
ratkaisemiseen 

• luo yritykselle selkeän kilpailuedun 
• parantaa työilmapiiriä

Menestyvän tiimin jäsenet
• luottavat toisiinsa
• ratkaisevat erimielisyydet rakentavasti
• sitoutuvat yhteisiin päätöksiin 
• vaativat toisiltaan vastuullisuutta
• keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen 

TIIMIKOHTAINEN OHJELMA sisältää henkilökohtaiset Everything DiSC 
-työyhteisöprofiilit sekä tiimiprofiilit kaikille osallistujille, Tiimin viisi toimin-
tatasoa -alkukartoituksen raportin sekä seurantaraportin tiimin kehittymi-
sestä, osallistujien työkirjat ja materiaalit sekä prosessiin kuuluvat tapaami-
set sertifioidun valmentajan johdolla.

Työkalut tiimin vahvistamiseen

 

 

TULOKSET

VASTUULLISUUS

SITOUTUMINEN

KONFLIKTIT

LUOTTAMUS

Tiimin viisi toimintatasoa

Tiimimalli perustuu Patrick Lencionin  
 

menestyskirjaan Viisi toiminta 

Heini Salmu, KTM, ACC

• ACC-sertifioitu ammatticoach (ICF)
• DiSC-vuorovaikutusvalmentaja
• The Five Behaviors of a Cohesive Team-valmentaja
• Firstbeat Hyvinvointianalyysin asiantuntija www.valmennuskumppani.fi

Ota yhteyttä - rakennetaan yhdessä rautainen tiimi!
 heini.salmu@valmennuskumppani.fi  ■   040 5158 156


