
Haluatko saada uusia näkökulmia yritysten 
liiketoiminnan kehittämisestä? Haluatko lunastaa 

aitopaikan liiketoiminnan ytimestä ja vahvistaa samalla 
omaa neuvonta- ja yritysten sparraamisosaamista?  

Haluatko olla yrittäjän paras tuki? 

Kiinnostaako opiskelu ajasta ja paikasta 
riippumattomasti? – Opiskele verkossa!

Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen | Yritysneuvonnan 
toimintaympäristön hyödyntäminen |

Yritysneuvontapalvelujen kehittäminen I Verkostotoiminnan kehittäminen I 
Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen

Tule kehittämään osaamistasi 
yritysneuvojan erikoisammattitutkinnossa 
vuorovaikutteisessa verkkokoulutuksessa!

7.10.2021 Startti webinaarina verkossa



Yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinnon 
koulutuskokonaisuus 
oppisopimuksena koostuu

- Suunnitellusta ja ohjatusta 
työelämässä oppimisesta.

- Työelämässä oppimisen tueksi 
valitset itsellesi työpaikkaohjaajan/ 
mentorin, joka voi olla oma esimies 
tai yrittäjällä  mentori. Hän seuraa 
kehittymistäsi ja tukee sinua 
opintojen yhdistämisessä 
työtehtävissäsi.

- Tietoa työpaikkaohjaajasta/ 
mentorista kysytään jo 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

- Autamme mentorin etsimisessä.
- https://mentoripankki.recit.fi/

- Työpaikkaohjaaja/ mentori toimii 
myös tutkinnon arvioijana.

- Koulutusohjelma vaatii paitsi 
osallistujalta myös 
työpaikkaohjaajalta aikaa ja 
panostusta onnistuakseen. Ilman 
oppimiskumppanuutta tämä 
prosessi ei ole mahdollinen. 

- Oppisopimuskoulutus koostuu 
osaamistarpeesi mukaan valituista 
yhteisistä koulutuspäivistä sekä 
muista osaamisen hankkimisen 
tavoista sekä ohjaustapaamisista ja 
näyttöjen toteuttamisesta omassa 
työssä.

Koulutuksen aloituksen edellytykset

- Yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinnon 
suorittamisen edellytyksenä on, että 
toteutat yritysneuvontaa 
koulutuksen aikana ja että sinulla on 
halu kehittää omaa osaamistasi 
neuvontatyön parissa.

Seuraava startti 7.10.2021 hae mukaan 
koulutukseen nyt!

Koulutuksen arvioitu kesto n. yksi vuosi, 
mutta opinnot suunnitellaan jokaisen 
opiskelijan kohdalla henkilökohtaisesti.

Koulutus koostuu 12 vuorovaikutteisesta 
webinaaripäivästä.

Koulutus on suunnattu

- Yritysneuvontaa tekeville henkilöille 
toimialasta riippumatta

- Voit toimia joko julkisella tai 
yksityisellä sektorilla

Koulutus tarjoaa

- Lisäoppia ja työkaluja 
neuvontatyöhön

- Kokonaisvaltaista liiketoiminnan 
ymmärrystä

- Mahdollisuuden kehittää omaa 
neuvontaosaamista ja erilaisten 
ohjattavien ymmärrystä ja työkaluja 
haastaviin neuvontatilanteisiin.

Katso lisää koulutuksesta

https://www.syo.fi/koulutukset/aikuiskoul
utus/yrittajyys/toimiva/yritysneuvoja

https://mentoripankki.recit.fi/
https://www.syo.fi/koulutukset/aikuiskoulutus/yrittajyys/toimiva/yritysneuvoja


Hakeutuminen yritysneuvojan oppisopimuskoulutukseen:

Hakulomakkeen täyttäminen

1. Ilmoittaudu osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
2. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”
3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Sirpa Katajalaakso, koulutustarkastaja”
4. Oppisopimuskoulutus, johon haet: ”Yritysneuvojan eat”
5. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi” –linkistä.
6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä.
7. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään kirjoita perustelut, miksi haet tähän 

koulutukseen. Lisäksi merkitse alustavasti valitsemasi valinnaisen tutkinnon osa (1 kpl), 
jotka voidaan valita seuraavista: 

Yritysneuvontapalvelujen kehittäminen 
Tässä tutkinnonosassa tulet laatimaan yritysneuvontapalveluiden kehittämiseksi 
toimintasuunnitelman noin kahdeksi vuodeksi ja johdat tästä 
kehittämisprojektin jonka toteutat koulutuksen aikana.

Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen;
Tässä tutkinnonosassa tulet laatimaan yritysneuvontaorganisaation 
kehittämiseksi toimintasuunnitelman noin kahdeksi vuodeksi ja johdat tästä 
kehittämisprojektin jonka toteutat koulutuksen aikana.

Verkostotoiminnan kehittäminen;
Tässä tutkinnonosassa tulet laatimaan verkostotoiminnan kehittämiseksi 
toimintasuunnitelman noin kahdeksi vuodeksi ja johdat tästä 
kehittämisprojektin jonka toteutat koulutuksen aikana.

8. Koulutuksen tuottajana on Suomen yrittäjäopisto www.syo.fi

Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut.

https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
http://www.syo.fi/


Haku- ja oppisopimusprosessi

A. Haun päätyttyä koulutuksen järjestäjä käy hakijoiden 
tiedot läpi ja varmistavat työtehtävien soveltuvuuden 
valittuihin tutkinnon osiin. 

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa 
kaikille hakijoille. Valituille lähetetään oppisopimuksen 
sähköinen alkukartoitus, joka on osa opintojen 
henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa 
(HOKS). 

C. Henkilökohtaiset HOKS tapaamiset toteutetaan Teamsin
kautta

• Alkukartoitus tulee olla tehtynä ennen tätä tapaamista.
• Opettaja sopii kanssasi HOKS keskusteluajan

D. Oppisopimuksen allekirjoitus

Lisätietoja

Koulutustarkastaja Sirpa Katajalaakso (hakeutuminen ja 
oppisopimusasiat) Sirpa.katajalaakso@hel.fi, 040 505 4538

Opettaja Maija Peuhkurinen (tutkinnon ja koulutuksen sisältö)
maija.peuhkurinen@syo.fi, 050 4216633

mailto:arja.baroli@hel.fi
mailto:maija.peuhkurinen@syo.fi
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