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Genos tunneäly sertifiointi 
 

 
Tunneälyä tarvitaan enemmän kuin koskaan 

Maailmassa tapahtuu asioita yhä nopeammin. Tämä vauhti asettaa haasteita kaikille, ja etenkin 
työelämässä. Tulosten saavuttaminen, ajan tasalla pysyminen ja valmiuksien kehittäminen on sekä 
yhä haastavampaa että yhä tärkeämpää. Nyt enemmän kuin koskaan esihenkilöiden on annettava 
palautetta, opastettava ja ohjattava ihmisiä tulosten saavuttamiseksi, suorituskyvyn hallitsemiseksi ja 
kehittämiseksi sekä tiimin jäsenten osallistamiseksi. Ja kaikki muutkin tarvitsevat tunnetaitoja 
vuorovaikutuksessaan muiden kanssa. Kaikki tarvitsevat psykologista turvallisuutta ja sitä ei voi 
saavuttaa ilman tunneälyä.  

Genos Tunneäly valmentajan sertifiointiohjelma 

Osallistu Genos Tunneälyn sertifiointiohjelmaan ja paranna dramaattisesti 
osaamistasi ja uskottavuuttasi Tunneälyn soveltamisessa työpaikalla ja sen ulkopuolella. 

Opi kehittämään ja soveltamaan tunneälyratkaisuja ja koulutusohjelmia tiimien kanssa, jotta voit 
todella vaikuttaa siihen, miten ihmiset työskentelevät yhdessä. Kun sinusta tulee Genos-sertifioitu 
Tunneäly-valmentaja, voit valmentaa, kouluttaa ja kehittää tunneälyä, joustavuutta ja johtamistaitoja. 

Kenelle tämä sopii? 

Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan Genos Tunneäly-sertifiointiohjelmaamme. Parhaiten se sopii 
niille, jotka työskentelevät joko sisäisesti HR:ssä ja oppimisessa / kehittämisessä tai johtavat omaa 
liiketoimintaansa coachina, konsulttina ja / tai ohjaajana. Toivotamme tervetulleiksi myös elinikäiset 
oppijat, kouluttajat. Toivotamme tervetulleiksi kaikki, jotka ovat intohimoisia tunneälystä ja siitä, 
kuinka sen kehittäminen voi muuttaa elämää. 

Tutustu yhteen markkinoiden kattavimmista tunneälyn sertifiointikursseista. Kun saat Genos 
International -sertifikaatin, et saa ainoastaan vahvaa uutta uskottavuutta, vaan liityt myös 
uskomattomaan maailmanlaajuiseen yhteisöön. Ammattilaisemme ovat intohimoisia muuttamaan 
tapaa, jolla ihmiset työskentelevät yhdessä. Saat käyttöösi laajan valikoiman tunneälyratkaisuja, 
esityksiä, valmiita koulutusohjelmia, markkinointitukea ja paljon muuta.  

Saat käyttää ja myydä markkinoiden laajinta valikoimaa Tunneäly arviointeja ja valmennusohjelmia 
virallisesti sertifioituna Genos Tunneäly -valmentajana. 
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Genos Tunneäly valmentajan sertifiointiohjelma  
Valmennusohjelma koostuu kuudesta valmennusmoduulista, jotka toteutetaan etänä (6x90 min) tai 
lähivalmennuksena (2 päivää), omasta tunneälyarvioinnista ja siitä käytävästä palautekeskustelusta 
sekä loppukokeesta. Lisäksi saat tunnukset Genos University jäsenportaaliin, joka on pullollaan 
tukimateriaalia myyntiin/markkinointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja valmennusten 
toteuttamiseen. Valmennusohjelman lopuksi saat myös oman Genos Surveys tilin, jossa arviointeja 
ja valmennuksia hallinnoidaan sekä siihen tarvittavan käyttökoulutuksen. 

 

 
 
 
Valmennuksen jälkeen saat meiltä myös tukea arviointien hyödyntämiseen ja valmennusten 
toteuttamiseen sekä myyntiin/markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. ’ 

Mitä kaikkea voit tehdä Genos sertifioituna Tunneäly-valmentajana 

Voit hyödyntää markkinoiden laajinta valikoimaa Tunneäly-arviointeja omassa organisaatiossa tai 
asiakastyössä osana valmennusta ja kehittämistä. Arviointeja löytyy Johtamisen-, myynnin- ja 
henkilökohtaiseen kehittämiseen sekä henkilövalintoihin. 

Voit toteuttaa Genoksen suunnittelemia valmennusohjelmia, jotka liittyvät johtamiseen, resilienssiin, 
psykologiseen turvallisuuteen, hyvinvointiin, henkilökohtaisiin tunnetaitoihin ja paljon muuta. 
Valmentamisen keskiössä on kommunikaatioon perustuva henkilökohtainen vuorovaikutus. Monet 
valmennustyöpajat keskittyvät tehokkaaseen toimintaan tarvittaviin työkaluihin ja taitoihin, mutta 
eivät käsittele ihmissuhdedynamiikkaa. Jotta valmennus olisi todella rakentavaa, se vaatii tunneälyä. 
Ennen varsinaista valmennusta osallistujista tehdään Genos Tunneälyn monitahoarviointi, joka 
tarjoaa henkilökohtaisen oivalluksen oman toiminnan kannalta olennaisista vahvuuksista ja 
kehitysalueista. 

Sinulla on käytössäsi suuri määrä työkaluja, joita voit käyttää auttaaksesi omaa organisaatiotasi tai 
asiakkaitasi parantamaan tunneilmapiiriä, psykologista turvallisuutta, sitoutumista, resilienssiä ja 
tunnetaitoja kaikilla tasoilla. 

Genos International www.genosinternational.com 
Yhtenä Tunneälyn edelläkävijöistä tunnettu Genos International on palkittu, johtava, globaali 
palveluntarjoaja, joka toteuttaa missiotaan muutosta aikaansaavalla sisällöllä, loistavalla digitaalisella 
teknologialla, poikkeuksellisella asiakaspalvelulla, intohimoisilla kumppaneilla ja asiakkailla, jotka 
haluavat olla alansa edelläkävijöitä. 
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Johda Tunneälyllä 

Tunneälyyn ja sosiaaliseen neurotieteeseen perustuva 
Johda Tunneälyllä on interaktiivinen johtamisen 
valmennusohjelma, jossa kehitetään tärkeitä 
johtamistaitoja 2020-luvulta pitkälle tulevaisuuteen. 

Kuuden vuorovaikutteisen ja vaikuttavan istunnon aikana 
osallistujat oppivat parantamaan tapaa, joilla he 
kommunikoivat ja vaikuttavat muihin, mikä puolestaan 
parantaa johtamiskykyä, henkilökohtaisia suhteita ja 
hyvinvointia. Genos Tunneäly keskittyy taitoihin, jotka 
auttavat toimimaan älykkäästi tunteilla, parantaen 
päätöksiämme, käyttäytymistämme ja suorituskykyämme. 

 

Tunneälyä käytännössä 
Tunneäly käytännössä on virtuaalinen valmentajan 
vetämä oppimisohjelma, joka auttaa kehittämään 
olennaisia tunnetaitoja 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. 
Ohjelma on suunniteltu auttamaan sinua parantamaan 
tunneälykästä käyttäytymistäsi ja parantamaan samalla 
yhteydenpitoa, kommunikointia ja yhteistyötä muiden 
kanssa. 

Ohjelmaan sisältyy kuusi 90 minuutin istuntoa, yksi 
jokaisesta tunneälykkään käyttäytymisen 
osaamisalueesta alla esitetyllä tavalla. 
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Hyvinvointia tunneälyllä 
Valmennusohjelmassa käydään läpi monenlaisia 
tekniikoita ja käytäntöjä hyvinvoinnin neljällä keskeisellä 
alueella: henkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja ympäristöön 
liittyvällä. Tiede on osoittanut, että hyvinvointi on kuin 
sormenjäljet, olemme kaikki ainutlaatuisia. Omien ja 
muiden tunteiden ymmärtäminen on keskeistä 
hyvinvoinnin parantamisessa. 

Neljän interaktiivisen istunnon aikana saat sukeltaa 
syvälle strategioihin, joiden avulla voit parantaa kaikkia 
hyvinvoinnin alueita. Tutustut siihen, miten voit ymmärtää 
tunneälyä paremmin ja tulla tietoisemmaksi. 

Lähijohtaja valmentajana 

Valmennusohjelma on suunniteltu auttamaan 
esihenkilöitä kehittämään ajattelutapaa, joka tukee heitä 
käymään rakentavia valmennuskeskusteluja, 
varustamaan esihenkilöt työkaluilla, jotka parantavat 
valmennusvuorovaikutusta ja kehittää olennaisia taitoja 
tunneälykkääseen ja rakentavaan valmentamiseen.  

Lähijohtaja valmentajana toteutetaan neljänä 2 tunnin, 
erittäin interaktiivisena virtuaalisena valmentajan 
vetämänä, työpajana. 
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Psykologinen turvallisuus 
Tiimeille suunnattu valmennusohjelma, jossa tavoitteena 
on luoda tiimille konkreettinen toimintasuunnitelma 
psykologisen turvallisuuden tilaan ja parempaan 
tuottavuuteen. Tämä käytännönläheinen kurssi tarjoaa 
sekoituksen tunteiden ja psykologisen turvallisuuden 
neurotiedettä.  

Ennen varsinaista valmennusta suoritetaan tiimin 
tunneilmapiirin mittaus Genos Tunneilmapiiri työkalulla. 
Neljän interaktiivisen istunnon aikana käydään läpi 
monenlaisia hyödyllisiä tekniikoita ja menetelmiä, joiden 
avulla tiimille tehdään toimintasuunnitelma.  

 

 
Kaikille valmennuksille yhteistä 

Genos Tunneälyn arviointi 

Ennen varsinaista valmennusta osallistujista tehdään Genos Tunneäly arviointi, josta he saavat 
digitaalisen raportin. Tämä monitahoarviointi antaa palautetta siitä, kuinka hyvin henkilö osoittaa 
tunneälykästä käyttäytymistä vuorovaikutuksessaan niiden kanssa, jotka hän näkee ja on tekemisissä 
päivittäin. Digitaalinen raportti näyttää tulokset ja ohjaa osallistujia laatimaan henkilökohtaisen 
kehityssuunnitelman, jonka he tuovat mukanaan valmennusistuntoihin auttaakseen 
mukauttamaan oppimistaan sen mukaan. 

Hajautettu opiskelu 

Oppimistapahtumien ajallinen hajauttaminen edistää pitkäkestoista oppimista paremmin kuin 
opittavan aineksen esittäminen tiiviisti peräkkäin. Jaksotusvaikutuksen hyötyjä ovat se, että  

- Vireystila säilyy – Tiedon vastaanottaminen ja tallentaminen muuttuu sitä työläämmäksi, mitä 
enemmän ja pidempään sinne yrittää tunkea tavaraa. Tarkkaavaisuus herpaantuu ja joudumme 
käyttämään yhä enemmän ja enemmän tahdonvoimaa keskittymiseen. 

- Tiedon jäsentyminen - Informaatio ei tartu tietyn saturaatiopisteen jälkeen tehokkaasti. Pitkissä 
sessioissa saatat siis opiskella periaatteessa turhaan. Hajautettu opiskelu ehkäisee 
informaatioähkyn ja mahdollistaa aivoille ajan tietojen jäsentämiseen ja järjestelyyn. 

Materiaalit 

Valmennusten osallistujat saavat: 
• Raportin omasta Tunneälyarvioinnista sekä digitaalisena, että tulostettavana pdf tiedostona 
• Valmennuksen työkirjan 
• Tunneälyarvioinnin raporttiin liittyvän Kehittämisvinkkien työkirjan 
• Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman 
• Paljon erilaisia vihjeitä ja työkaluja omien tunnetaitojen kehittämiseen 
• Suunnitella ja harjoitella asioiden soveltamista tosielämän työpaikkasoveltamisen valmistelussa. 
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Genos tunneäly arvioinnit 
Osana prosessia 

Genoksella on markkinoiden laajin valikoima tunneälyn arviointeja. Genos Tunneälyn kehittämisen 
arvioinnit on suunniteltu käytettäväksi osana työelämän kehityshankkeita, valmennuksia, business 
coachingia yms. Erityistä Genos arvioinneissa on, että niissä mitataan tunneälykästä käyttäytymistä. 
Sitä, kuinka tärkeää se on arvioitavalla henkilölle sekä sitä, kuinka hän osittaa sitä käytännössä. 
Arviointivaihtoehtoja löytyy kolme: 

  Tunneäly työelämässä Tunneäly johtamisessa Tunneäly myynnissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikista löytyy kolme versiota, Itsearviointi, 180° arviointi ja 360° arviointi. Arviointi tehdään alla olevilla 
osa-alueilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulokset esitetään helppolukuisessa, työkirja muotoisessa raportissa tai vaihtoehtoisesti täysin 
digitaalisena. 
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Genos Digital  
Ainutlaatuinen, interaktiivinen tunneälyn kehityskokemus 

Genos Digital vie ihmiset läpi tehokkaan oppimiskokemuksen, joka auttaa muuttamaan heidän 
tunneälyraporttinsa palautteen joukoksi toimivia käyttäytymismalleja parantaakseen sitä, kuinka 
hyvin he osoittavat tunneälyä. 

Genos Digital -tunneälyalusta yhdistää uusimmat tekniikat ja ainutlaatuisen lähestymistavan 
interaktiivisen sisällön luomiseen, ja se opastaa ihmisiä videoiden, älykkäiden prosessien ja 
käytännön kehitysvaiheiden läpi. Osallistujat katsovat videoita ymmärtääkseen Genos tunnetaitoja ja 
voivat tehdä muistiinpanoja ja luoda toimintasuunnitelman käydessään läpi raporttiaan. 

 

Genos Surveys 
Arviointien ja valmennusten hallinnointi 

Genos Surveys on portaali, jossa kaikkia arviointeja ja valmennuksia hallinnoidaan. Niitä varten 
tarvitaan ”sykäyksiä”, joita valmentaja voi tilata Adeptukselta oman tarpeensa mukaan. Sykäyksiä 
tarvitaan seuraavasti: 

• Itsearviointi – Johtaminen/Myynti/Työelämä  15 kpl 

• 180 asteen arviointi – Johtaminen/Myynti/Työelämä 30 kpl 

• 360 asteen arviointi – Johtaminen/Myynti/Työelämä 40 kpl 

• Tunneäly henkilövalinnoissa -arviointi     6 kpl 

• Tunneilmapiirin mittaus       0 kpl 

• Valmennukset (sisältäen arvioinnit): 

o Johda tunneälyllä     40 kpl 

o Lähijohtaja valmentajana    40 kpl 

o Tunneäly käytännössä    40 kpl 

o Hyvinvointia tunneälyllä    20 kpl 

 

Kaikkiin arviointeihin sisältyy aina Johdanto tunneälyyn työkirja, varsinainen arviointiraportti sekä 
kehitysvinkkien työkirja. Valmennuksiin sisältyy lisäksi sähköiset työkirjat.  

 

Adeptus Partners 

Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 

Vuonna 2001 perustettu myynnin, johtamisen ja tunneälyn asiantuntijatalo Adeptus Partners on yksi 
Tunneälyn edelläkävijöistä Suomessa ja Genoksen virallinen edustaja. Me toteutamme Genos 
sertifiointivalmennukset Suomessa ja toimimme valmentajien paikallisena tukena.  

Genos valmentajat ovat maailmanlaajuinen verkosto muutoksentekijöitä, jotka käyttävät tunneälyä 
parantaakseen sitä, miten verkostoidumme, kommunikoimme ja teemme yhteistyötä työssä. Näiden 
olennaisten ihmis-suhdetaitojen kehittyminen työssä vaikuttaa myös suhteisiin työpaikan ulkopuolella. 
Meistä tulee parempia vanhempia, kumppaneita, sisaruksia ja ystäviä. Siksi kutsumme työtämme 
käänteentekeväksi liiketoiminnalle ja elämää mullistavaksi ihmisille 

Yhdistämme valmennusohjelmissamme vankan tieteen sekä mieleenpainuvat rakenteet, jotta haluamasi 
tulos on taatusti näkyvää ja pysyvää! 

www.adeptus.fi 


