
Fasilitoinnin jatkopäivä  
Lisää potkua, onnistumisia  
ja työkaluja yhteistyöhön 

 

”Minulla on nyt selkeästi parempi 

kuva fasilitoinnista esimiestyön 

osana.” 

”Käytännön harjoitukset oli 

tehokkaimpia.” 

”Tämä olisi hyödyllinen kaikille 

esimiehille. Haluaisin, että 

johtamiskulttuurimme kehittyisi 

osallistavampaan suuntaan.” 

”Yksi oivalluksistani oli 

osallistujien aktivointi 

ensimmäisen 5 min aikana.” 

"Joutui ajattelemaan asioita oman 

työn kautta.” 

”Kyllä oli tehokas koulutus, kun 

illalla nukkumaan mennessä vielä 

pyöri ajatukset koulutuksessa.” 

  

Nyt kun olet oivaltanut fasilitoinnin hyödyt ja mahdollisuudet,  

on aika kasvattaa työkalupakkiasi.  

Toimitpa sitten esimiehenä, projektipäällikkönä, kouluttajana tai 

asiantuntijana, saat omasta tiimistä, asiakkaista ja muista 

sidosryhmistä vielä enemmän irti, kun laajennat ja syvennät 

fasilitointiosaamistasi.  

Tässä jatkovalmennuksessa kasvatat ohjaustaitojasi, 

fasilitointiosaamistasi ja käytössäsi olevien menetelmien 

määrää. Valmennuksen myötä saat varmuutta osallistavien 

työtapojen ja fasilitointimenetelmien joustavaan ja 

oivaltavaan käyttöön erilaisissa yhteistyötilanteissa.  

Tämä valmennus on tarkoitettu sinulle, joka olet osallistunut 

Fasilitoinnin tehopäiväämme tai muuten hankkinut perustietoa 

ja kokemusta fasilitoinnista.  

Tilattavissa myös omalle ryhmälle! 

 

 

  AIKA JA PAIKKA: 
 

katso seuraava toteutus 
https://heuristica.fi/ 

valmennukset/fasilitointi2/ 
 

ILMOITTAUDU:  
www.heuristica.fi/ilmo 
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Valmennuksen sisältö: 

• Onnistuneen aloituksen kulmakivet:  
Mitä huomioin ja miten motivoin, jotta työskentely lähtee vauhdilla käyntiin? 

• Hyvät käytännöt, sudenkuoppien välttäminen ja vinkit: 

✓ Omat toteutetut caset ja kokemusten jakaminen (ennakkokyselyn perusteella) 

✓ Ajankohtaiset arjen tarpeet ja tilanteet (ennakkokyselyn perusteella) 

• Lisää fasilitoinnin työkaluja erilaisiin tilanteisiin:  

✓ Cafe-sovelluksia: Learning Cafe, Conversation Cafe, World Cafe, My Cafe… 

✓ Analysoinnin sovelluksia: Laajennettu SWOT, Voimakenttäanalyysi… 

✓ Coachingin sovelluksia: Ratkaisukeskeinen toiminnan pikakehittäminen, GROW… 

• Työkaluja usein haasteellisiin eteenpäin menemisen kohtiin:  
Vertailu, valinnat, päätöksenteko, toimeenpano ja yhteenveto. Isojen ryhmien fasilitointi. 

• Virtuaalifasilitoinnin erityiskysymyksiä 

• Oma kehittymispolkuni vaikuttavana, tulosta tuottavana fasilitoijana 
 

Valmennuspäivän toteutustapa on aktivoiva, osallistava ja käytännönläheinen. Päivän aikana 
pureudumme fasilitointikokemuksiin, tutustumme erilaisiin helposti omaan työhön sovellettaviin 
fasilitointimenetelmiin. 
 
Fasilitointitaito pysyy yllä sitä käyttämällä - ja kehittyy ottamalla käyttöön uusia työtapoja. 
Tavoitteena on, että valmennuspäivän lopussa jokaisella on useita uusia työkaluja heti valmiina, 
sekä näkemys niiden soveltamisesta erilaisiin ryhmiin ja tilanteisiin. 
 
Ennen valmennusta saat ennakkolukemiseksi Työyhteisötaitojen eOppaan   
”Erilaisuuden riesa ja rikkaus” sekä kyselyn kokemuksistasi ja tarpeistasi. 
 

Valmentaja: Mari Vihervaara-Nikulainen tai Minna Rasila, Heuristica Oy 

Mari ja Minna ovat innostavia yhteistyön ja vaikuttamisen taitojen sekä erilaisten  
työskentelymenetelmien valmennusammattilaisia. Heillä molemmilla on monipuolisen 
työelämäkokemuksen lisäksi myös sertifioitu coach-koulutus ja pedagoginen pätevyys.  

 

Valmennuksen hinta: 580€/hlö tai 450€/hlö jos osallistujia on teiltä kaksi tai useampia (+alv 24%) 

Valmennuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä maittava lounas. 

Ilmoittaudu:  www.heuristica.fi/ilmo 

Kysy lisätietoja:  

Minna Rasila, p. 040 5536 774 minna.rasila@heuristica.fi  

Mari Vihervaara-Nikulainen, p. 050 527 2151 mari.vihervaara@heuristica.fi  
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