
Yrittäjyyden ammattitutkinto, 
yritysneuvonnan osaamisala 
-oppisopimuskoulutus toteutetaan 
yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.

Yritysneuvonnalle 
on kysyntää!
Suorita nyt alan 
ammattitutkinto
täysin ilmaiseksi.

Ilmoittaudu 
pian! Tutkinto 

alkaa 15.3.!



Oppisopimuskoulutus heille, jotka

Haluamme auttaa Sinua
• vahvistamaan liiketoiminnan 

analysointitaitoja
• kehittämään tarvittavia vuorovaikutustaitoja
• lisäämään ymmärrystäsi yrityksen 

taloushallintaan liittyvissä asioissa
• tarjota työkaluja työsi tueksi

tekevät yrittäjien neuvontaa toimialasta riippumatta 
kuten pankkien työntekijöille, vakuutusneuvojille, 
yrittäjien kuntoutukseen liittyvissä rooleissa 
toimiville ja Te-toimistossa tai työllisyyskokeilussa 
toimiville henkilöille ja heille, jotka haluavat päivittää 
osaamistaan neuvontatyössä.

Koulutus kestää 1,5 vuotta ja sisältää 
15 verkkovalmennuspäivää (kesto á 3h). 
ALOITUS 15.3.2022



Näin oppisopimus-
koulutuksesi toteutetaan

• Valmennuspäivä on noin yksi puolikas 
päivä kuukaudessa. Ohjaus on ryhmä-
muotoista ja osallistavaa. 

• Saat jokaisen valmennuspäivän jäl-
keen pääsyn tukimateriaaliimme 
itsenäistä opiskelua varten. Materiaali 
syventää jo läpikäytyjä asioita ja vie-
vät osaamistasi eteenpäin. 

• Sparrausklinikoilla ja kyselytunneilla 
saat meiltä yksilöllistä tukea ja buus-
tausta opintopolullesi. Toteutus joko 
pienryhmissä tai yksilövalmennuksena.

• Vertaissparrauksisessa osallistujat 
antavat toisilleen ohjatusti vertais-
mentorointia.

Koulutuspäivissä on mukana 
myös yrittäjän ammattitutkinnon 
suorittavia yrittäjiä – näin saat 
tuntumaa yrittämiseen liittyviin 
haasteisiin, sekä mahdollisuuden 
harjoitella ohjausta heidän kanssaan.

Ammatti-
tutkinto!

Valmennus-
päivät

Itsenäinen 
opiskelu

Sparraus ja 
kyselytunnit

Vertais-
sparraus



Opinnot toteutetaan op-
pisopimuskoulutuksena. Olet 
opintojen aikana työsuhtees-
sa ja oppisopimus tehdään 
työpaikkasi kanssa. Työpaik-
kaohjaaja tulee työpaikaltasi. 

Valmennus koostuu 
tutkinnon osista: 
• Liiketoiminnan tehtävät
• Yritystoiminnan analysointi 

& kehittäminen 
• Yritysneuvonnan prosessi
• Lisäksi mahdollista valita 

vapaavalintaisia opintoja 
myynnin, markkinoinnin, 
taloushallinnon ja 
tuotekehittelyn osioista.

Neuvonta- ja ohjaustaidon 
ammattilaiseksi työnteon ohessa!

Kaikille yhteiset verkkovalmennuspäivät
1. Starttipäivä sekä liiketoiminnan 
tehtävät – osa 1 
Asiakaslähtöisyys, yrityksen strategia 
ja arvot, asiakaspalvelulupaus 

2. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti 

3. Liiketoiminnan tehtävät – osa 2 
Mitä osaamista tarvitaan nyt – mitä 
tulevaisuudessa? 

4. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti  

5. Yritystoiminnan analysointi & 
kehittäminen – osa 1 
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen; 
liiketoiminnan tavoitteet 

6. Yritystoiminnan analysointi & 
kehittäminen – osa 2 
Taloussuunnittelun perusteet 

7. Yritystoiminnan analysointi & 1. 
kehittäminen – osa 3 
Taloussuunnitelman tekeminen ja 
talouden seuranta 

8. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti  

9. Yritysneuvonta – osa 1 
Prosessin mallinnus; prosessin 
avausprojekti käyntiin 

10. Yritysneuvonta – osa 2 
Analysointi, suunnittelu & toteutusvaihe 

11. Yritysneuvonta – osa 3
Kehittäminen & palautetaidot 



Maija Heino 
044 491 8827
maija.heino@omapaja.fi

Ilmoittautuminen:
25.2.2022 mennessä nettisivulla 
valmennus.omapaja.fi

Koulutus alkaa 15.3.2022.

Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen

Oppisopimuskoulutus toteutetaan 
yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.

Ilmoittaudu tästä!
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