OHJELMA ASIANTUNTIJAYRITTÄJÄ – YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HELSINKI 2020-2021
150 osp
Päivämäärä Lähipäivän sisältö
Klo 9-15
26.9.2020
1. Orientaatio – Sanna Olshin ja Johanna Beilinson
• Tutustuminen ja esittäytymiset
• Koulutuksen sisältö ja näyttöinfo
• Oman yritystoiminnan tavoitteet
• Liiketoimintasuunnitelman rakenne
• Minä yrittäjänä – DISC
24.10.2020 2. Oman osaamisen tuotteistaminen – Niina Palmunen
• Oman osaamisen sanoittaminen
• Asiakkaat ja verkostot
• Tuoteideointi
14.11.2020 3. Palvelumuotoilu – Juho Liljeroos
• Asiakaslähtöisyys, asiakaspolut ja asiakaskokemus
• Työkalupakki oman liiketoiminnan muotoiluun
19.12.2020 4. Asiantuntijabrändin rakentaminen – Hanna Takala
• Ammattilaisbrändin rakentaminen käytännössä
• Sosiaalinen media brändityössä
• Oman osaamisen esilletuominen ja jakaminen
23.1.2021
5. Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet – Sanna Olshin
• Yritysmuodot, verotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä
• Yrityksen nimen valinta, yrityksen rekisteröinti
• Yrittäjän velvoitteet: yel, verotus ja arvonlisäverotus, kirjanpito, luvat
20.2.2021

20.3.2021

6. Asiantuntijapalvelujen myyntityö – Antti Bang
• Asiakassegmentointi
• Myyntiprosessi
• Asiakkuuksien hoitaminen
7. Kannattavuuslaskenta – Sanna Olshin
• Rahoituslaskelma ja rahoituslähteet
• Rahan riittävyys, kassanhallinnan perusteet
• Hinnoittelu
• Kannattavuuslaskelma, myyntibudjetti ja tulosbudjetti

Tutkinnon osa/osat
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan analysointi ja
kehittäminen

Liiketoimintasuunnitelman
osio / erillinen liite
Liikeidean kuvaus
Tavoitteet ja visio

Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan analysointi ja
kehittäminen

Oma osaaminen
Tuotekortti
Verkostokartta

Tuotteistaminen

Tuotteet
Tuotekortti
Palvelupolku
Markkinointisuunnitelma

Myynti ja markkinointi

Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan analysointi ja
kehittäminen

Talous ja hallinto
Y-lomake

Myynti ja markkinointi

Myyntisuunnitelma

Taloushallinto

Kannattavuuslaskelma
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8. Pienyrittäjän juridiikka – Inga Koskinen
Myynti ja markkinointi
Tarjous, sopimus,
Taloushallinto
tietosuojaseloste
• Tarjous, sopimus
• Osakassopimus
• Riskeihin varautuminen
• Tietosuoja
• Hankintoihin osallistuminen
22.5.2021
9. Somemarkkinointi-työpaja – Taina Norha HUOM! Klo 10-16
Myynti ja markkinointi
Markkinointisuunnitelma
Mainosmateriaalit
• Yrittäjän somekanavien valinta
• Työkalut ajastamiseen
• Työkalut sisällöntuotantoon
• Seuraajien sitouttaminen
12.6.2021
10. Ajankäytön hallinta ja työhyvinvointi – Ulla Lövholm + koulutuksen päätös –
Yritystoiminnan suunnittelu
Työhyvinvointisuunnitelma
Sanna Olshin
Yritystoiminnan analysointi ja
kehittäminen
• Työkaluja suunnitteluun ja seurantaan
• Pienyrittäjän työterveys ja hyvinvointi. Yrittäjän terveysriski = talousriski
• Pitkän tähtäimen talouden suunnittelu ja eläkkeen kertyminen
• Koulutuksen päätös: todistusten jako, palautteet; miten tästä eteenpäin?
Lähipäivien sisältöön saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. HUOM! Tilanteen niin vaatiessa koulutus tai sen osa toteutetaan verkkototeutuksena.
24.4.2021

Lisätietoja:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkintokoulutus sisältää yritystoimintaa suunnitteleville pakolliset ”Yritystoiminnan suunnittelu” ja ”Yritystoiminnan käynnistäminen”-tutkinnon osat. Lisäksi
valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa. Jo yrittäjänä toimivat valitsevat ”Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen”-tutkinnon osan ja lisäksi valitaan kaksi
valinnaista tutkinnon osaa. Koulutukseen sisältyviä valinnaisia tutkinnon osia ovat: Tuotteistaminen, Myynti ja markkinointi ja Taloushallinto.
Koulutukseen sisältyy ”Minä yrittäjänä”-Disc-analyysi.
Koulutusmateriaalit tulevat osallistujien saataville verkkoympäristöön
Koulutuspaikka: Helsinki Paasitorni
Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen liiketoiminnan ohjaustapaaminen
Seuraathan aktiivisesti ryhmän omaa viestintäkanavaa (päätetään yhdessä koulutuksen alkaessa, esim. Facebook tai LinkedIn)
Jokaisesta lähipäivästä kerätään palaute päivän päätteeksi
Tutkinnonjärjestäjä: Novida ammattiopisto, yhteyshenkilö: Johanna Beilinson, puh. 040 627 7010, sähköposti: johanna.beilinson@novida.fi
Koulutuksen järjestäjä: Starttivalmennus Oy, yhteyshenkilö: Sanna Olshin, puh. 044 500 5255, sähköposti: sanna.olshin@starttivalmennus.fi

