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Taustaa

• ICF Finland ja Suomen Punainen Risti aloittivat viime vuonna 
kumppanuusyhteistyöpilotin, jossa ICF:n sertifioidut 
ammatticoachit tarjosivat coachingia pro bono -työnä 
näkyvyyttä vastaan.

• Vuonna 2016 yhteistyö koski Helsingin ja Uudenmaan piirejä. 
Yhteisenä tavoitteena oli laajentaa yhteistyötä muualle 
Suomeen vuodeksi 2017.

• Kokeiluvaiheessa coachattaviksi valitut 18 henkilöä olivat joko 
osastojen puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia, jotka tekevät 
tätä työtä vapaaehtoisina. 

• Heillä oli mahdollisuus hyötyä ammatticoachin yhteistyöstä 
oman henkilökohtaisen kehittymisen, johtamisen ja osaston 
toiminnan kehittämisen kysymyksissä.

• ICF:n jäsenet ovat koulutustaustoiltaan eri alojen ihmisiä ja
erittäin kokeneita kansainvälisesti sertifioituja 
ammatticoacheja



Palaute pilotista

• Pilottiprojektin palautteet olivat erinomaiset.

• Coachattavat kokivat coaching-tapaamiset erittäin
hyödyllisiksi ja voimaannuttaviksi. Samalla he saivat
mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia omaa
johtajuuttaan, joka edesauttoi monien asioiden
selkeytymistä. He saivat myös hyviä työkaluja
vapaaehtoisten johtamiseen ja oma rohkeus
johtamiseen kasvoi.

• Coachit kokivat pro bono -coachingin olevan hyvä tapa 
tehdä itse hyvää, merkityksellistä työtä omaa 
ammattitaitoa hyödyntäen ja samalla he pääsivät 
kurkistamaan ainutlaatuisen vapaaehtoistyön 
johtamisen haasteisiin.



International Coaching 

Federation
• ICF:n tavoite on vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja tehdä coaching-taidoista ja 

coaching-ajattelutavasta paremman tulevaisuuden edistäjä 
http://www.coachfederation.org/index.cfm

• ICF on maailman suurin ammatticoachien järjestö: jäseniä n. 25.000 lähes 

140 maassa – huikea saavutus 20 vuotiaalta järjestöltä

• ICF edistää ammattimaista coachingia:

– Eettiset säännöt ja niihin sitoutuminen http://www.icffinland.fi/toiminnan-eettisyys/

– Kansainväliset osaamisvaatimukset ja sertifiointi näyttöjen pohjalta

– Vähintään 100 tuntia coachingia asiakkaiden kanssa on sertifioinnin edellytys 

– Määräaikaiset sertifioinnit ja jatkuva itsensä kehittämisen on vaade sertifioinnin 

uusimiseen

• ICF Finland juhlii vuonna 2017 10-vuotistaivaltaan – yhdistys perustettiin 

syksyllä 2007, nyt meitä on yli 200 jäsentä 

• Suomessa ICF sertifioitujen coachien osuus on jäsenten kokonaismäärästä 

globaalisti ennätyksellisen korkea (79%)

• ICF toimii vapaaehtoisten toimijoiden intohimolla ja työllä

http://www.coachfederation.org/index.cfm
http://www.icffinland.fi/toiminnan-eettisyys/


Käytännön toteutus keväällä 2017

• Coaching on tavoitteellinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde

• Coach noudattaa työssään ICF:n eettisiä sääntöjä

• Coaching-tapaamisia on 3-4, kesto n. 1 tunti joko kasvokkain tai 
virtuaalisesti n. 3 kuukauden ajanjaksolla, yhteensä coachingia
tarjotaan 4 tuntia

• Coaching-tapaamisissa coach auttaa coachattavaa
– fokusoimaan ajatteluaan, 

– löytämään uusia toimintatapoja ja

– etenemään kohti tavoitetta. 

• Myös erilaisia välitehtäviä tapaamisten välillä voidaan hyödyntää.

• Coach ja coachattava tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa on 
määritetty yhteistyön tavoite, periaatteet, aikataulu ja ehdot

Coaching inspiroi coachattavaa hyödyntämään kokonaisvaltaisesti 

henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.


