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MIKSI JUURI MEIDÄN
KANSSAMME?



RYHMÄT TÄYTEEN

VAHVA KOKEMUS

Toimimme yrittäjämäisesti ja vastaamme ryhmien

myymisestä, kasaamisesta ja valmentamisesta

150 valmennettua tutkintoon johtavaa prosessia

Osaamme myös auttaa tutkinnon ohjaamisessa

LAADUKKAAT,  HOUKUTTELEVAT JA
ASIAKKAIDEN TARPEISI IN VASTAAVAT
OHJELMAT

Valmistumisprosentti ohjelmistamme on yli 90%

Korkea asiakastyytyväisyys (4,3 asteikolla 1-5) 

VALMENTAVAN
JOHTAJUUDEN
VALMENNUSTALO



TUOTAMME TIETOPUOLISTA
KOULUTUSTA NÄ IHIN
TUTKINTOIHIN:

Johtamisen ja yritysjohtamisen

erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön

erikoisammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

MILLAISIIN
TUTKINTOIHIN?



VALMIIT TUOTTEEMME

Master's

Coaches

MC Monttu IdeaSign

 

MySTAGE

 



VALMENTAVAN JOHTAMISEN OHJELMA

Suunnattu esimiehille ja johtajille. Toimii hyvin JYET,

TKEAT ja lähiesimiestyön ammattitutkintoon.

 

Ohjelman pituus on yhteensä 16 päivää, sisältäen

aloituspäivän ja 5 x 3pv lähijakson. Lähijaksojen

välissä on pidetty pajapäiviä yksinomaan tutkinnon

ohjaamiseen, joko livenä tai verkkokoulutuksena.

Master's Coaches



YRITYSJOHTAMISEN KEHITYSOHJELMA

Suunnattu yrittäjille. Toimii valmistavana

koulutuksena (JYET)  johtamisen ja

yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

 

Ohjelman pituus on yhteensä 16 päivää, sisältäen

aloituspäivän ja 5 x 3pv lähijakson. Lähijaksojen

välissä on pidetty pajapäiviä yksinomaan tutkinnon

ohjaamiseen, joko livenä tai verkkokoulutuksena.

MC Monttu



ALKUVAIHEEN YRITTÄJIEN ALUSTA

Suunnattu aloitteleville yrittäjille. Toimii valmistavana

koulutuksena (YA) yrittäjän ammattitutkintoon.

 

Ohjelman pituus on yhteensä 16 päivää, sisältäen

aloituspäivän ja 5 x 3pv lähijakson. Lähijaksojen

välissä on pidetty pajapäiviä yksinomaan tutkinnon

ohjaamiseen, joko livenä tai verkkokoulutuksena.

MySTAGE



LAAJA-ALAINEN
TUOTTEISTAMISVALMENNUS

Suunnattu oman alansa ammattilaisille. Toimii

valmistavana koulutuksena tuotekehittäjän

erikoisammattitutkintoon.

 

Ohjelman pituus on yhteensä 12 päivää, sisältäen 

4 kertaa kaksipäiväisen lähijakson ja 4 kertaa yhden

päivän valmennuksen.

IdeaSign



Oppijoiden itsensä hankkima

uusin teoriatieto, jota jaetaan

yhteisesti

TEORIA

Keskittynyttä aikaa yhdessä

oppimiselle ja kehittämiselle

LÄHIJAKSOT

Dialoginen ja yhteisöllinen

oppiminen toisiltamme,

ei luennointi!

DIALOGISUUS

Tekemällä oppiminen omiin

käytännön tarpeisiin, ei case-

esimerkkejä
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PERUSTAMME VALMENNUSOHJELMAMME
SEURAAVILLE LAINALAISUUKSILLE:

Ohjelmiemme asiakaslähtöisyys näkyy yli 90% valmistumisprosentissa.



Eli  mitä kaikkea voimme tehdä yhdessä?

VAIHTOEHTOJA
YHTEISTYÖLLE



Koulutusorganisaatio myöntää oppisopimukset ja

ohjaa tutkinnot valtakunnalliseen ryhmään. 

Me hankimme asiakkaat ja vastaamme valmistavasta

koulutuksesta.

1 .  VALTAKUNNALLISEN RYHMÄN
TOTEUTUS

Koulutusorganisaatio ohjaa tutkinnot valtakunnalliselta

ryhmältä, jossa oppija hakee mahdollisen

oppisopimuksen alueensa oppisopimustoimistolta. 

Me hankimme asiakkaat ja vastaamme valmistavasta

koulutuksesta.

2 .  TUTKINTOYHTEISTYÖ
VALTAKUNNALLISESSA RYHMÄSSÄ

Koulutusorganisaatio myöntää oppisopimukset ja ohjaa

tutkinnot paikalliseen ryhmään. 

Me hankimme asiakkaat ja vastaamme valmistavasta

koulutuksesta.

3 .  PAIKALLISEN RYHMÄN TOTEUTUS
Etsimme arvojemme mukaista kumppania, eli

kehitämme mielellämme yhteistyössä uusia

valmennustuotteita. 

Käydään molemmin puolin tilannetta läpi ja katsotaan

mitä voisimme yhdessä tehdä tuottaaksemme arvoa

asiakkaillemme!

4 .  MUU,  MIKÄ?



"VAIKUTTAVIN AIKUISKOULUTUS,  
JOSSA OLEN OLLUT"

- Osallistuja
 Kokonaisuus  
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VALMENNETTAVIEN
ARVOSANA 4,3/5



ITSELUOTTAMUKSEN LISÄÄNTYMINEN
JA OMIEN VAHVUUKSIEN
TUNNISTAMINEN

"Käytännössä työminä on kehittynyt huikeasti. Luottamus

itseeni on noussut ja uskallan paremmin heittäytyä uusiin

asioihin."

JOHTAMISAJATTELUN UUDISTUMINEN JA
TUOTEKEHITYSAJATTELUN SYNTYMINEN

"Opin sen mitä luvattiin: uuden tavan johtaa, valmentaa sekä kaupan

päälle tuotekehityksen tutkinto lisäsi ammattitaitoa organisaatioiden

kehittämiseen. Tällä hetkellä teen työni täysin tämän valmennuksen

metodeihin pohjautuen."

ASIAKKAIDEN
SUUSTA



JOHTAJAN IDENTITEETIN
VAHVISTUMINEN

"Ohjelman vahvuus on siinä, että siellä ei anneta

pelkästään tietoa johtamisesta, vaan valmennetaan

löytämään johtajan identiteetti!"

KÄYTÄNNÖN TYÖKALUJA JOHTAMISEEN

"Valmennus on vaikuttanut mm. siihen, että nykyisessä

tehtävässäni järjestöjohtajana olen johtanut työyhteisöni

muutokseen: asemapohjaisesta organisaatiosta siirrytään

tiimivalmennusmuotoiseen toimintamalliin."

RIKASTAVA VERKOSTO

"Valmennus antoi laajan verkoston

samaa kieltä puhuvia."



TARJA SOVIJÄRVI
Valmentaja, 

MCID Head Coach

 

tarja.sovijarvi@mcid.fi

044 2780 472

YHTEYS-
HENKILÖT

PETRI HEINONEN
Kumppanuudet,

MCID Head Coach

 

petri.heinonen@mcid.fi

040 7062 868

HENRY VESIN
Toimitusjohtaja,

tarinankertoja

 

henry.vesin@mcid.fi

040 734 8559

KÄY KATSOMASSA
LISÄTIETOJA

NETTISIVUILTAMME!
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SEISOMME IHMISEN PUOLELLA,
KAHLITSEVAA KULTTUURIA

VASTAAN
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