
MITÄ  ME  TEEMME?

VALMENNAMME
JOHTAJIA JA
ESIMIEHIÄ
MCID Oy



Sisällysluettelo
 
Tässä esityksessä on muutama esimerkki
tekemistämme valmennuksista viime vuosilta.
Kehitämme myös jatkuvasti omaa oppimistamme ja
luomme uusia työkaluja ihmisten ja organisaatioiden
avuksi. Tarkoituksenamme on auttaa asiakasta
oivaltamaan, oppimaan ja menestymään,
 
Lyhyesti sanottuna, seisomme ihmisen puolella,
kahlitsevaa kulttuuria vastaan.

Valmennamme työyhteisöjä

Valmennamme yksilöitä

Tuotekehitys ja palvelumuotoilu

Valmentava johtaminen, sertifiointi

MCID Oy



VALMENNAMME TYÖYHTEISÖJÄ

Diagnoosi-
päivä

Diagnoosipäivä tuottaa

työyhteisölle sen

itsensä rakentaman

suunnitelman

kehitettävistä

kohteista. Päivä

perustuu valmentajien

johtamaan

dialogisuuteen, joiden

tulokset koostetaan

raportiksi jatkotyöstöä

varten.

Työhyvin-

vointi

Työhyvinvoinnin

keskeisiä motivaatiota

tukevia asioita ovat

autonomia,

kompetenssi  ja

yhdessä tiiminä

tekeminen.

Mittaamme ihmisen

kehossa tapahtuvia

muutoksia reaaliajassa,

keskitymme

kehityskohtiin ja

koostamme niistä

raportin.

Tiimi-
valmennus

Tiimivalmennuksessa

keskitymme tiimin

suoritushaasteen

kiteyttämiseen ja sitä

kohti suuntaamiseen.

Valmentajan tarkoitus

ei ole osallistua

varsinaiseen työhön,

vaan hän pitää huolta

siitä että tiimillä on

edellytykset tavoitteen

saavuttamiseksi.

Työyhteisö-

muotoilu

Työn muotoilulla

tarkoitetaan sitä, että

työntekijät

muokkaavat itse omaa

työtään.

Työyhteisömuotoilussa

organisaatio muokkaa

työtään vastaamaan

arvojaan ja

kompetenssiaan.

Valmentajamme

auttavat työyhteisöä

katsomaan pitkälle

tulevaisuuteen

nykytilan kautta.

Yhteisön muutos alkaa aina tiimitasolta. Tutkimusten mukaan uuden oppimista synnytetään ja
nopeutetaan tiimivalmennuksella, joka vauhdittaa yksilöiden oppimisprosessia ja motivaatiota, ja 
saa lopulta aikaan yhteisötason muutoksia. Teemme erilaisille tiimeille valmennuksia 3500e/päivä.



Case KSSHP
Diagnoosipäivästä
hoitosuunnitelmaan

HAASTATTELUT
Avainpelaajien haastatteluilla

tehdään tarkka tilannekuva.

RAPORTOINTI
Tulosten läpikäynti tilaajan

kanssa ja jatkopolkujen

sopiminen.

TAPAAMINEN
Mihin kohtaan pitää tehdä

diagnoosi ja keiden pitää olla

paikalla?

DIAGNOOSIPÄIVÄ
Toteutettiin Villa Jääskelässä

koko tiimiä osallistaen.

MCID toteutti diagnoosipäivän yhdessä KSSHPn johdon

ja TKKI-yksikön kanssa osana organisaatiouudistusta.

Tarvekartoituksessa ilmeni, että verkostomaisesti

toimiva TKKI-tiimi tarvitsee saattaa yhteen luomaan

yhteistä ymmärrystä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tähän työkaluksi valittiin diagnoosipäivä, joka

räätälöitiin kontekstiin sopivaksi. 

 

Päivän tuloksena ryhmä tunnisti neljä isoa

muutospainetta aiheuttavaa kokonaisuutta, jotka olivat

samanaikaisesti käynnissä. Tämän jälkeen ryhdyttiin

hoitosuunnitelman työstämiseen.

"Todella hyvin suunniteltu, valmisteltu ja

toteutettu kehittämispäivä. Kiitos!" 

- Osallistujan palaute



Case 
Keski-Suomen
Pelastuslaitos
Esimiesten ja henkilöstön
työhyvinvoinnin pelikirjan
suunnittelu ja luominen

9/2018 (1pv)
Kehittämiskohteiden

tunnistaminen ja laatiminen

strategiaksi

Tiimin yhteinen oppimissopimus

8/2018 (0 ,5pv)
Perehdytään valmennuksen

toteutustapaan

Asetetaan yhteiset tavoitteet

10/2018 (1pv)
Johtaminen strategian

mukaisesti

Periaatteet, tehtävät ja työkalut

Tavoitteet, vastuut sekä mittarit

11/2018 (1pv)
Kuka on tämän projektin

asiakas?

Ajatusten testaaminen

yhdessä asiakkaan kanssa.
11/2018 (0 ,5pv)

Toimintamallin

loppuarviointi ja

jatkojalostaminen



VALMENNAMME YKSILÖITÄ

Coaching

Tavoitteellinen 5-10

kerran esimiehen tai

ammattilaisen

henkilökohtainen

valmennus.

Yksilövalmentaja

sparraa juuri sinua

kohti asettamaasi

tavoitetta.

Esimiehen
24h-

päivystys

Akuutin tilanteen

ratkaisukeskeinen

pelastuspakkaus, jossa

kokoonnutaan

nopealla aikataululla

1-3 kertaa etsimään

johtamiseen liittyviä

ratkaisuja. Toteutetaan

Skypellä tai

kasvotusten.

Tutkinto-

valmennus

Järjestämme myös 

 johtamisen (JYET) ja

tuotekehitystyön

(TKEAT)

erikoisammattitutkin-

toihin valmistavia

pitkiä valmennuksia

yksilöille.

Sertifiointi

MCID-valmentaja-

ohjelman käytyäsi voit

suorittaa MCID Coach -

sertifikaatin, joka toimii

laadun takeena

tiimivalmennus-

osaamisestasi.

Prosessit lähtevät liikkeelle omien tavoitteiden ja kehitysteemojen asettamisesta. Prosessin kesto
vaihtelee ohjelmasta riippuen muutamasta tunnista viikkoihin. Osa valmennuksesta voidaan

toteuttaa verkkovalmennuksella, osa toteutetaan live-ympäristössä. Hinnat 350e/tunti.



Case Jämsän
kaupunki
Tavoitteellinen
esimiescoaching

Kari Stenlund ,

Kaupunkisuunnittelupäällikkö , 

Jämsän kaupunki

”Valmennuksen aikana sain pohtia monipuolisesti

johtamisen problematiikkaa. Tässä tehtävässä ei tulla

valmiiksi, mutta aina voidaan kasvaa ja kehittyä.

Muutosjohtaminen alkaa itsestä, on uskallettava ottaa

vastuu omasta jaksamisesta. Johtaja näkee paremmin

eteenpäin, kun asiat lähellä ovat kunnossa.

Valmennukseen osallistuminen oli osaltani hieno

kokemus ja kasvun paikka. Suosittelen kaikille

esimiehille ja johtajille, jotka haluavat kehittyä

työssään uudelle tasolle”.



Valkoinen kirja
Valkoinen kirja perehdyttää

asiakkaan oman asuntonsa

myyntiprosessiin. Jokainen 

Op-Kiinteistökeskuksen asiakas 

saa laadukkaan kirjan

toimeksiantosopimuksen

yhteydessä. Kirja on asiakkaan

työkalu myyntiprosessissa.

Case OP Kiinteistökeskus

Perehdyttäminen ja johtaminen

Oranssi kirja
Oranssi kirja on asunnonostajan

opas asunnon ostamiseen. Kirja

perehdyttää asiakkaan ostamisen

prosessiin. Kirja on osa Op-

Kiinteistökeskuksen

laatujärjestelmää. Kirja on

tarkoituksella paperikirja.

Harmaa kirja
Harmaa kirja on kiinteistövälittäjän

ammatillinen työkalu. Kirja avaa

liiketoimintaympäristön, myynnin

johtamisen, ostamisen johtamisen ja

itsensä johtamisen perusasiat. Se sisältää

psykologiaa, juridiikkaa ja kuvauksen

yrityksen toimintakulttuurista. Kirja on

digitaalinen ja siksi helppo päivittää, ja se

kulkee kännykässä tai tabletilla mukana.



Janne Särkkä , 

toimitusjohtaja
K-S Op-kiinteistökeskus

”Prosessissa luotiin perehdyttämisen väline Op-

Kiinteistökeskukselle. Lopputuloksena loimme

yhteistuotannossa visuaaliset tuotteet asiakkaille

ja digitaalisen tuotteen osaamisen kehittämiseen

koko henkilökunnalle. Markkinaosuutemme on

noussut Keski-Suomessa 10%.”



CASE ASIANAJOTOIMISTO FENNO OY

Analyysi
Tarkastellaan esimerkiksi

työterveyshuollon viimeisiä tuloksia

ja analysoidaan millaisia

hyvinvoinnin ja työkyvyn

kehittämisen kulmakiviä löydetään.

1. mittaus
Taustatiedot ja objektiivinen &

subjektiivinen mittaus. Kahden

viikon mittausjaksolla pyritään

saamaan riittävän syvä tieto henkilön

nykytilasta. "Elä niinkuin ennenkin”.

2. mittaus
Valmennettavat saavat reaaliaikaisen

tiedon aktiivisuudesta, unesta ja

palautumisesta. Mittauslaitteet

käytössä. Lopuksi tehdään

organisaatio- ja yksilöanalyysit

kokonaisuudesta.

Valmennusjakso
Keskitytään itsensä tuntemiseen,

oman hyvinvoinnin johtamiseen

erilaisten kokeilujen kautta osana

omaa työyhteisöä. Mittaussensorit

eivät ole käytössä, jotta käyttäjistä ei

tule ”laiteriippuvaisia”.

Hyvinvointivalmennus



TOIMITUSJOHTAJA ,

ASIANAJOTOIMISTO
FENNO OY

Jussi
Laakkonen

”Toteutimme

henkilökuntamme

keskuudessa

hyvinvointivalmennuksen

keväällä 2018. Tiedämme,

että hyvinvoiva työntekijä

on laadun ja tuloksen

paras tae.”

Hyvinvointi-

valmennus:

 

8000e/mittaus 

20 hlöä



Olemme jo vuodesta 2010
lähtien valmentaneet
valmentajia MCID-ohjelmassa.
 

Ohjelman keskeisin anti on
auttaa johtajia muuttamaan
omaa johtamistaan
valmentavaan suuntaan.
Ohjelma koostuu viidestä osa-
alueesta ja sen on käynyt läpi
jo yli 400 johtajaa.

MCID- VALMENTAJAOHJELMA

1. Oppiminen - Oppimisen johtamisessa jokainen osallistuja tutustuu

omaan tapaansa oppia. Samalla saamme kokemuksen tiimioppimisesta ja

sen vaikutuksesta oppimisen nopeuteen.

 

2. Johtaminen - Johtamisen uusi normaali luotsaa kohti valmentavaa

johtamista. Opit johtamaan ja luomaan ajattelua vaikka saatat fyysisesti

olla tiimistäsi eri paikassa. Uudessa tavassa johtaa sinun ei tarvitse enää

olla keskiössä.

 

3. Asiakkuudet - Mitä tapahtuu kun aito asiakas alkaa innovoimaan

teidän palvelupolkuanne? Missä ja miten asiakas on ja ei ole mukana

luomassa sinun liiketoimintaasi?

 

4. Organisaation identiteetti - Mikä on yrityksesi palvelulupaus ja miten

se lunastetaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa? Asiakkaallasi on valta

valita, onko organisaatiosi brändi vai ei.

 

5. Valmentajan identiteetti - Mitä tulee paikalle kun sinä tulet paikalle?

Viimeinen kerta tehdään usein ulkomaille, koska on mentävä kauas

nähdäkseen lähelle. Ennenkaikkea tämä jakso on matka sinuun itseesi,

koska sinä olet tärkein työkalusi.

Ohjelman jälkeen on
mahdollista sertifioitua
MCID Coach ja MCID

Professional Coach -tasoille.
Sertifiointi toimii laadun

takeena tiimivalmennus-
osaamisesta.



Jos kaikki on
hyvin, emme
voi auttaa.
Mutta näillä keinoilla me
varmistamme että meistä
on hyötyä teille.

YHTEYDENOTTO
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä

yhteydenottopyyntö nettisivuillamme

www.mcid.fi. Vastaamme 24 tunnin kuluessa,

yleensä jo saman arkipäivän aikana.

TAPAAMINEN
Tapaaminen on tärkeä, koska siinä kuulemme

lisää sinusta ja organisaatiostanne. Usein

asiakkaat ostavat meiltä diagnoosipäivän tähän

kohtaan kartoittaakseen tarpeensa riittävän

tarkasti. 

YHTEISTUOTANTO
Emme marssi organisaatioon kertomaan mitä

asiakkaan tulisi tehdä - se on konsulttien

tehtävä ja lisää usein vain tuskaa. Haluamme

luoda suunnitelmat yhteistuotannossa, jotta

tuloksista tulee pysyviä.

TULOKSET
Tulokset joita ei voida mitata, eivät ole tuloksia.

Meitä kiinnostaa aito muutos. Jos

valmennuksemme ei saa aikaan muutosta,

palautamme rahat ja pyydämme anteeksi

tuhlattuamme sinun aikaasi.



MCID numeroina
ja valmennussegmentteinä

teknologiayritykset 

kivijalkamyymälät 

kunnat, kaupungit ja muut organisaatiot 

kirkkokunnat ja seurakuntayhtymät 

oppilaitokset, koulutuskuntayhtymät ja

valmennusyritykset 

kiinteistövälitysketjut 

kirjanpito- ja lakitoimistot 

rakennus- ja taloteollisuus 

sosiaali- ja terveyspalvelut 

teollisuus (metalli- ja metsäteollisuus) 

nuoriso-, urheilu- ja muut järjestötoimijat 

luovan alan toimijat

1 2
1 6 7

1 8 2 3
2 3 5 5

maata

valmennusryhmää

valmennusvuorokautta

valmennettavaa



MCID Oy on usean asiantuntijan

elämäntyön kokemusten summa. 

Tuhansia tarinoita ihmisistä 

ja organisaatioista. 

 

Haluatko rakentaa 
uudenlaista tarinaa?



JOHTAMISFILOSOFIA

DIALOGISUUS
Olennainen tiedon jakamisen

menetelmä on dialogi, eli yhdessä

ajattelemisen taito. Jokaisella on

arvokas näkökulma dialogiin, ja

näistä syntyy uutta tietoa. Dialogi

synnyttää luottamusta ja

luottamuksen kautta päästään

parempiin tuloksiin.

ROHKEAT KOKEILUT

Mikään ei voi kuitenkaan ajaa

käytännön ylitse. Kokeilemalla

rohkeasti saadaan ensikäden tietoa

toimivista käytänteistä. Käytänteiden

kautta opitaan, synnytetään uutta

dialogia ja johdetaan organisaatio

seuraavalle tasolle.

OPPIMINEN

Moni lopettaa oppimisen koulusta

päästyään. Muutosnopeus nykyään

pakottaa kuitenkin jatkuvaan,

elinikäiseen oppimiseen. Miten

ylläpidetään oppimisen prosesseja

arjen aherruksessa? Mistä rakentuu

oppiva organisaatio?

VALMENTAVA
JOHTAMINEN

Tiedon nopea muuttuminen

tarkoittaa että johtaja ei voi enää

pitää kaikkia lankoja käsissään. Tieto

on tekijöillä, ja tekijöillä on oltava

valtuudet muuttua. Mikä jää johtajan

rooliksi? Miten ylläpidetään

johtamista ilman johtamisroolia?

1

2

3

4



"LÖYSIN OMAN TIENI JOHTAJANA SEKÄ
OMAT VALMENTAJUUTENI JOHTAVAT

PERIAATTEET. - ARVOSTA, KUNNIOITA JA
ILOITSE IHMISESTÄ."

- Susanna Lehtonen, myyntijohtaja Serello Oy -



Homies Youth Work
Nuorten yksinäisyyden kokemusta vastaan

Homies on nuorisotyön menetelmä, joka saa voimansa

rajattomuudesta; se avaa työvälineiksi nuoren elämän ympäristöt,

kuten kodin ja mahdollisuuksiksi yhteiskunnan monimuotoiset tilat,

tavat, toiminnot ja uuden luomisen areenat.

 

Valta siirtyy nuorelle hänen omilla reviireillään, toiveillaan ja

päätöksillään. Lähtökohtana on jokaisen nuoren oikeus olla

näkyvä, itselleen sopivalla tavalla. MCIDn osakkaat tukevat ja ovat

perustaneet Muutila ry:n alustaksi nuorisotyötä tekeville aikuisille ja

nuorille itselleen projekteja varten.

 

Homies on mukana STEAn Yksinäisyyden vähentämisen

teemarahoituksessa.

 

Meidät löytää STEAn tiedoista kehittämishankkeemme hallinnollisella

nimellä "Kotoa yhteisöihin -projekti".



MCID Oy
Tiimin kokoonpano

PETRI 
PAAKKARI
050 324 0079

JOSE
TURUNEN
050 413 3202

MARIKA
SALO

050 501 2245

HENRY
VESIN

040 734 8559

TARJA
SOVIJÄRVI

044 278 0472

PETRI 
HEINONEN

040 706 2868

Sähköpostit ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@mcid.fi



Haluamme
kuulla
sinusta
lisää!

Varsinainen toimistomme sijaitsee

Jyväskylässä, mutta tiimimme jäseniä

on myös Tampereella, Helsingissä,

Turussa sekä Rovaniemellä.

Työskentelyalueenamme on koko

Suomi ja myös ulkomaat.

 

Tavataanko?

 

 

www.mcid.fi


