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ACTP Certification Program for Professional Coaches and Leaders

Ammattimaisen coachingin diplomikoulutus, 1. vaihe 

Ota uusi suunta itsesi ja urasi kehittämisessä 

Kaipaatko elämääsi merkityksellisyyttä? Jotain, jonka avulla voisit vaikuttaa paitsi omaan elämääsi, 
myös muiden ihmisten elämään? Tämä koulutus on juuri sinulle. Koulutuksessa saat kaikki tarvitsemasi 
työkalut, jotta voit coachata muita ammattimaisesti – riippumatta aiheesta ja tilanteesta. Koulutuksen aikana 
voit harjoitella ydintaitoja, jotka ovat ammattimaisen coachingin edellytykset ja saat lisäksi vankan 
viitekehyksen coachien eettisistä säännöistä. Koulutuksen kautta saat myös arvokkaan coach-verkoston sekä 
mahdollisuuden tulla itse coachatuksi. 

CoachCompanionin koulutuksien periaate on yksinkertainen: suunnittelemme koulutuksia, joihin haluaisimme 
myös itse osallistua. Tavoitteenamme on luoda hyväntuulinen, hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri, joka 
samalla haastaa kehittymään. Haluamme tarjota tilan, jossa voimme kohdata toisemme ihmisinä sen 
sijaan, että tapaisimme johtajina tai pelkästään osallistujina. Mielestämme se, miten opimme, on aivan yhtä 
tärkeää kuin se, mitä opimme. Siksi käytämme olennaisen osan koulutusohjelmasta käytännön 

harjoituksiin ja oppimiseen omien kokemuksien kautta. Aivot haluavat pitää hauskaa, kun ne työskentelevät.  

Kokemuksella kehitetty koulutusohjelmamme sekä tarkkaan vaalittu korkea laatu on tehnyt 
Diplomikoulutuksestamme yhden Pohjoismaiden suosituimmista coach- ja 
johtajakoulutuksista. Koulutusohjelmamme on akkreditoitu, laatuvarmistettu ja International Coaching 

Federationin (ICF) hyväksymä ja siitä voit jatkaa suoraan kansainväliseen sertifiointiin. Panosta itseesi, 
tee kannattava sijoitus uraasi ja tavoitteeseesi – sitä et tule katumaan. 

CoachCompanionin toiminta alkoi jo vuonna 2005 ja tähän mennessä olemme kouluttaneet yli 5 000 
coachia. Olemme kehittäneet konseptejamme vuosien varrella ja päivitämme koulutuksiemme sisältöjä 

jatkuvasti, jotta ne antavat sinulle parhaan mahdollisen ajankohtaisen tiedon ja osaamisen. Kouluttajamme 
ovat saaneet huippuarvosanat koulutukseen osallistuneilta henkilöiltä. 

KENELLE? 
Tämä koulutus on ensimmäinen askeleesi, kun haluat suorittaa kansainvälisesti hyväksytyn ja laatuvarmistetun 
coach-koulutuksen, jonka International Coaching Federation (ICF) on akkreditoinut. Tämä koulutus 
sopii erinomaisesti myös sinulle, joka haluat kehittyä urallasi tai saada työkaluja moderniin johtajuuteen. 
Riippumatta siitä, mistä syystä osallistut, tulet aina kehittymään ja kasvamaan ihmisenä. Tämä 
diplomikoulutus on ensimmäinen askeleesi, kun haluat saavuttaa kansainvälisen coach-sertifioinnin. 
Koulutus ei edellytä pohjatietoja.
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HINTA 
2 900 € + alv (3 596 sis. alv) 
Hinnan voi maksaa osamaksulla. 
Kun ilmoittaudut sekä 1. vaiheeseen (diplomikoulutus ) että 2. vaiheeseen (sertifiointikoulutus) on 
yhteishintasi 5 300 euroa + alv. Kannattaa siis ilmoittautua molempiin koulutuksiin heti, jotta 

hyödynnät alennuksen. 

OHJELMA 
Diplomikoulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää, jokainen klo 9–17. Koulutus koostuu kahden päivän 
moduuleista, joita on neljä; yksi moduuli kuukaudessa. Erityisesti kesäisin järjestämme 
myös intensiivikoulutuksia, jolloin moduulit 1 ja 2 on yhdistetty neljän päivän koulutussarjaksi, jonka jälkeen 
moduulit 3 ja 4 toteutetaan. Toteutustavasta riippumatta koulutus kestää aina yhteensä kahdeksan 
päivää. Katso päivämäärät sivustoltamme tai ota meihin yhteyttä!

Oppimisesi tueksi koulutus sisältää lisäksi viisi yksilötapaamista kokeneen ja ammattimaisen mentor 
coachin kanssa. Koulutuksen aikana tulet myös tapaamaan kolme omaa harjoitusasiakastasi, jokaista 5 
tunnin ajan (yhteensä 15 tuntia). Koulutus päättyy erilliseen diplomointipäivään. 

Riippumatta siitä tapaammeko digitaalisesti Zoomissa vai fyysisesti, koulutamme aina pienryhmiä myönteisessä 
ja avoimessa ilmapiirissä, coachaavalla otteella, jotta sinä saat parhaat edellytykset rakentaa 

arvokasta verkostoasi sekä ystävyyssuhteita. 

Moduuli 1 Coaching-yhteistyön perusta ja perusteet
Moduuli 2 Asiakkaan – ei asian – coachaaminen
Moduuli 3  Coachin työkalut
Moduuli 4 Minun suuruuteni coachina

DIPLOMIPÄIVÄ 
Diplomikokeessa osallistujat osoittavat suullisessa kokeessa coaching-keskustelun muodossa, että 
he hallitsevat coachingin perusteet. Tämän jälkeen juhlistamme yhteistä matkaamme diplomien 

jakoseremonialla! 

Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme kaikkiin kysymyksiisi, ota yhteyttä!

YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA

– LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!




