Riihimäen Yrittäjät,
tutkintoon johtava koulutus
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Mikä tutkinto?
•

Jokaisen osallistujan kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu
omista tavoitteista ja osaamisesta.

•

Keskustelun jälkeen varmistuu, mitä tutkintoa lähdetään suorittamaan.
Vaihtoehdot ovat mm. Yrittäjän ammattitutkinto, Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto, Tekniikan
erikoisammattitutkinto

•

Tutkinto rahoitetaan yrittäjän oppisopimuksella, joka on mahdollinen, kun
henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle
(Y-tunnus), hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja yritys on merkitty
ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Opintojen
päätoimisuuden minimi on tehdä 25 viikkotuntia tavoitteena olevan
tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja yrittäjyyttä.

•

Yrittäjän oppisopimuksessa toisessa yrityksessä tai organisaatiossa
toimiva kokenut yrittäjä tai työntekijä toimii työpaikkaohjaajana tai
mentorina.

•

Koulutukseen on varattu paikkoja 15.
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Koulutuksen sisältö
09/2017 – 03/2019
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Koulutuksen sisältö
09/2017 – 03/2019

•

Jokainen koulutukseen lähtevä voi valita oman
osaamisen ja tavoitteen mukaan 4 – 6
koulutuspäivää POMOPro – tai BisnesPro –
tarjottimelta.

•

POMOPro -päivien sisällöt ja ajankohdat löytyvät
täältä https://www.hyria.fi/yrityspalvelut/pomopro

•

BisnesPro –päivien sisällöt ja ajankohdat löytyvät
täältä
https://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiskoulutukset/t
utkinnot_koulutusaloittain/bisnespro
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POMOPro - ja BisnesPro -päivät mm.
• Esimiestyö ammattina
• Johtajuuden kehittyminen
• Itsetuntemus
• Työlainsäädäntö
• Sopimusjuridiikka
• Työ- ja yritysturvallisuus
• Mindfulness johtamisessa
• Motivoiva POMO
• Viestintä esimiestyössä
• Strateginen henkilöstö
• Osaaminen ja muutos
• Tavoite
• Tuottavuus
• Prosessit
• Projektin suunnittelu
• Projektin toteuttaminen
• Asiakkuus
• Asiakaspalvelu
• Myyntityö
• Verkosto
• Markkinointi ja viestintä
• Esiintymistaidot
• Neuvottelutaidot
• Minä innovaattorina
• Tietotekniikka
• Verkkoviestintä

Koulutuksen sisältö
09/2017 – 03/2019

•

Riihimäen Yrittäjien oman ryhmän päiviä on 4





•
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Liiketoiminta ja strategia
Vuorovaikutus (Thomas-analyysi)
Tuotekehitys
Yrittäjän hyvinvointi

Päivien sisältö räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan.
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•

Verkostopäiviä on 4
 Brändäys
 Digitalisaatio
 Talous- ja kannattavuus sekä palvelumuotoilu (mahdollinen
opintomatka)
 Tulevaisuus ja innovaatiot

•

Verkostopäivä koostuu aiheen Keynote-puhujasta sekä 1 – 3 muusta
aiheen asiantuntijasta, jotka voivat olla esim. Riihimäen Yrittäjien
edustajia

•

Verkostopäivään ovat tervetulleita kaikki Riihimäen Yrittäjät. Tästä
saatetaan joutua perimään 20 – 40 eurona maksu/osallistuja.

•

Opintomatkan kustannuksista vastaa jokainen osallistuja itse.
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Lähdenkö mukaan?
•

Koulutuksesta järjestetään aamukahvi-info ke 17.5.2017 klo 8.00 – 9.30
Hyriassa, ravintola Hyrillassa, Sakonkatu 1 (käynti Arjavirrankadun
puolelta)

•

Koulutuksen hinta on Opetushallituksen perimän tutkintomaksun verran
eli 58,-/henkilö. Lisäksi tulevat kustannukset mahdollisesta
opintomatkasta.

•

Päätös koulutukseen lähtemisestä 9.6.2017 mennessä.
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