SOSIAALI-, TERVEYS- JA
HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄ
VALMISTAUDU SOTE-UUDISTUKSEEN KÄYTÄNNÖNLÄHEISESSÄ KOULUTUKSESSA!
Tule mukaan yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, jossa voit pitkäjänteisesti kehittää palvelujasi. Voit pohtia, mitä mahdollisuuksia SOTE-uudistus avaa
yritystoimintaasi ja miten voit tehokkaasti tarjota palveluja kunnille, kaupungeille ja
muille julkisrahoitteisille toimijoille. Apunasi ovat osaavat kouluttajat ja kokeneet mentorit.

KENELLE?

MIKSI OSALLISTUA?

Hyvinvointialan yrittäjille, jotka
haluavat hyödyntää SOTEuudistuksen mahdolisuudet

> Saat ajantasaisen tiedon SOTE-uudistuksesta

Esim.
Kotityö- ja hoivapalveluja tuottaville
yrittäjille
Palveluseteliyrittäjille
Sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittäjille
Työyhteisöpalveluja tuottaville yrittäjille
Hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan
yrittäjille
Ravitsemus- ja liikuntapalveluja
tuottaville yrittäjille

> Verkostoidut tehokkaasti
> Julkisen sektorin hankinnat haltuun:
opit tarjoamaan palveluja kunnille, kaupungeille ja
julkisrahoitteisille toimijoille
> Tuotteistamisen monimuotoisuus haltuun:
kuluttajamyynti, julkisen sektorin myynti,
palveluseteliyrittäjänä toimiminen jne.
> Verkkonäkyvyys kuntoon: sosiaalinen media
markkinointikanavana
> Saat tietoa kirjanpitolain uudistuksesta
> Opit ammatinharjoittajayrittäjän verotuksen
perusasiat

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
Kirsi Sirola
Koulutuspäällikkö, tutkinnot
Puh. 040 637 5073
kirsi.sirola@valmennuskeskus.fi

Valmennuskeskus Public
Tammasaarenkatu 1, PL 235
00181 Helsinki
www.valmennuskeskuspublic.fi

KESTO
Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen kestää 1–2 vuotta. Tutkinnon suorittaminen räätälöidään kunkin
yrittäjän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Koulutusohjelma rakentuu 10 lähiopetuspäivästä sekä verkkoopiskelusta. Osallistumisesi opetukseen määräytyy sinulle laadittavan henkilökohtaisen opiskeluohjelman
mukaisesti.

AIKATAULU

HINTA

HELSINKI

Koulutus on mahdollista suorittaa yrittäjän oppisopimuskoulutuksena, joka on yrittäjälle maksuton,
lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 €. Oppisopimuksella kouluttautuessa oppimisympäristönä
on oma yritys. Yrittäjän tukijana ja ohjaajana toimii
mentori, joka on kokenut hyvinvointialan yrittäjä.
Kysy oppisopimusmahdollisuudesta alueesi oppisopimustoimistosta!

Aloitus 15.10.2016
Lähiopetuspäivät lauantaisin
15.10.2016
10.12.2016
11.2.2017
1.4.2017
27.5.2017
16.9.2017

4.11.2017
16.12.2017
27.1.2018
10.3.2018
11.3.2018
14.4.2018

Ilman yrittäjän oppisopimusta koulutuksen hinta on
3900 € / osallistuja. Hintaan lisätään alv 24%.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Koulutusohjelmaan sisältyy 10 lähiopetuspäivää, ohjattua itsenäistä verkko-opiskelua sekä henkilökohtaista ohjausta. Kokeneet
liiketoiminnan asiantuntijat arvioivat kehittämistyötäsi koko koulutuksen ajan. Kaikkiin
osa-alueisiin perehdytään SOTE- ja hyvinvointialan näkökulmasta.
ORIENTAATIO OPISKELUUN – 1 pv
•
•

Yrityksesi liiketoimintasuunnitelman 		
päivittäminen
Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta

YRITYSTOIMINNAN ANALYSOINTI JA
KEHITTÄMINEN – 4 pv
•
•
•
•
•

Business Model Canvas – mallin hyödyntäminen
liiketoimintasi analysoinnissa
SOTE-uudistus – riskit ja mahdollisuudet
Tehokas verkostoituminen – asiakas-, yrittäjä-,
SOME- ja yhteistyöverkostot
Oman viestinnän kehittäminen
Yrittäjän hyvinvointisuunnitelman tekeminen

TUOTTEISTAMINEN – 2 pv
•
•
•
•

Palveluhinnoittelu
Palvelun suojaaminen - immateriaalioikeudet
SOTE- ja hyvinvointialan julkiset hankinnat
SOTE-alan erityispiirteet ja lainsäädäntö

TALOUDEN SUUNNITTELU – 2 pv
•
•
•
•

Kirjanpitolain muutokset
Laskutuskäytännöt
Yrityksen talouden tunnusluvut
Yritysverotuksen perusteet

MYYNTI JA MARKKINOINTI – 3 pv
•
•
•
•
•

Asiakaskohderyhmien määrittely ja
markkinoinnin suunnittelu
Asiakaspalveluosaaminen SOTE- ja hyvinvointialoilla: asiakassuhteen hoitaminen ja
ylläpito, monikulttuuriset palvelutilanteet
SOTE-uudistuksen asiakasmuutokset
Markkinoinnin tehokkuuden seuranta
Sähköinen myynti ja markkinointi, sosiaalinen media ja verkkonäkyvyyden kasvattaminen

