
 

  

 

PROFIILI 

Kahdentoista vuoden kokemus kouluttamisesta ja valmennustyöstä. 

Executive & Team coach –sertifiointi. Ydinosaamista uravalmennus, 

koulutus, konsultointi ja mentorointi sekä osaamisen tunnistaminen, 

työnhakuvalmennus ja rekrytointiprosessit. Henkilökohtaisia 

vahvuuksia itsensä johtaminen, tavoitteellisuus, empaattisuus, 

työyhteisötaidot sekä kaksikielinen kommunikointi (suomi-englanti). 

Kiinnostuksen kohteena monipuolinen, haasteellinen ihmisten 

kanssa tehtävä työ sekä valmennus- ja coaching -osaamisen 

kehittäminen. 

 

TYÖKOKEMUS  

Uravalmentaja/ työelämäkouluttaja, Galimatias Concept Oy 09/2019 

– 10/2021 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien uravalmennus ja 

työelämäopetus (mm. suomalainen työkulttuuri ja työnhaku) osana 

kotoutumiskoulutusta. 

Coach/ kouluttaja (yrittäjä), Lifedesign tmi 05/2017—(jatkuu) 

Mm. tohtoriopiskelijoiden vertaistuki- coachingryhmien vetäminen 

Helsingin yliopistolla, uravalmennukset ja koulutukset. 

Urapalvelu-asiantuntija, VMP Group 02/2019 – 08/2019 

Työnhakuvalmennus, uravalmennus, valmennuspalvelujen myynti ja 

kehittäminen. 

Uraohjauksen asiantuntija, Helsingin yliopiston urapalvelut 08/2012 

– 12/2018 

Opiskelijoiden uraohjaus, koulutusohjelmien konsultointi 

työelämäorientaatio-opintojen suunnittelussa, urasuunnittelu- ja 

työnhakuopetuksen toteutus yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa, 

yliopiston ryhmämentorointiohjelman koordinointi. 

Vastaava työhönvalmentaja, De Die ky 06/2010 - 07/2012 

Maahanmuuttajataustaisten sekä vaikeasti työllistyvien TE-toimiston 

asiakkaiden (nuoret, osatyökykyiset) työhönvalmennus, 

työhönvalmentajien perehdytys ja ohjaus, koulutus ja yrityksen 

myyntityöhön osallistuminen. 

 

 

M I N N A – R O S A  K A N N I A I N E N 

@ minna-rosa.kanniainen@tevere.fi  ☎ +358 (0)40 419 3983   

linkedin.com/in/minna-rosa-kanniainen/ 

KOULUTUS 

VTM, sosiaalipsykologi, Helsingin 

yliopisto 2001, sivuaineet kasvatustiede, 

sosiologia 

Työ-ja organisaatiopsykologian sekä 

arvioinnin erikoistumisopinnot, 1998 

osana VTM tutkintoa 

IB-tutkinto (kaksikielinen diplomi suomi- 

englantienglanti), Helsingin suomalainen 

yhteiskoulu 1993 

 

KURSSIT/ SERTIFIOINNIT 

Executive & Team Coach  Siria Koulutus- 

ja kehittämiskeskus Oy & Tevere Oy 01-

09/2018 (ICF:n hyväksymä sertifiointi) 

Coaching –diplomikoulutus, Suomen 

Coaching –yhdistys 05/2014 

PM Basics Projektinhallinnan perusteet, 

Aalto University Professional 

Development 10/2013 

Ratkaisukeskeinen työhönvalmennus, 

VATES-säätiö 02/2010 

 



   

IT-TAIDOT 

MS Office hyvät taidot  
Sähköiset oppimisympäristöt 
(Moodle, Flinga) 
Asiakkuudenhallinta (Efecte) 
Sosiaalinen media työnhaussa 
(LinkedIn) 

HARRASTUKSET 

Käsin tekeminen ja sisustussuunnittelu, 

erilaiset projektit vanhassa 

puutalossamme. Ulkoilu, liikunta ja 

pihatyöt sekä lukeminen, veneily ja 

matkustus yhdessä perheen kanssa. 

PALAUTETTA 

”Seuratessani Minna-Rosan työtä uraohjaajana ja coachina sain 

havaita, kuinka hänen tavoitteellinen, tilannetajuinen ja 

analyyttinen otteensa veivät ihmisiä eteenpäin. Lisäksi ihailen 

Minna-Rosassa hänen organisointikykyään, empaattisuuttaan ja 

vilpitöntä halua oppia reflektiivisesti uutta” 

TYÖKOKEMUS (jatkuu) 

Työhönvalmentaja, kouluttaja, De Die ky 01/2009  -05/2010 

Maahanmuuttajataustaisten sekä vaikeasti työllistyvien TE-toimiston 

asiakkaiden (nuoret, osatyökykyiset) TE-toimiston asiakkaiden 

työhönvalmennus, koulutus. 

(Äitiys- ja hoitovapaalla 2004-08) 

Projektipäällikkö, Suomen Setlementiiliitto ry 05/2003 - 05/2004 

Paikallisyhdistysten maahanmuuttajatyön arviointiin liittyvän projektin 

suunnittelu, koordinointi, käytännön toteutus ja raportointi. 

Työyhteisökonsultti, Tiedonvalo Oy 03/2000 - 04/2003 

Työskentelin ensin opintojen ohessa assistenttina ja valmistuttuani 

täysipäiväisesti työyhteisökonsulttina: Työyhteisötutkimukset, niiden 

suunnittelu ja toteutus sekä raportointi asiakasyritysten kanssa 

KIELITAITO 

Suomi äidinkieli 

Englanti suullisesti ja kirjallisesti 

erinomainen (aktiivinen työkieli)  

Saksa hyvä perustaito  

Ruotsi tyydyttävä perustaito 

Ranska alkeet 

 


