
oppeja!

Yrittäjän 
ammattitutkinto

Toteutus ja aikataulu

toisten opiskelijoiden kanssa
.

Muistisairaiden parissa työskenteleville

Jo useamman vuoden suosittuja ja erittäin hyödyllisiä 
koulutuksia ovat olleet Elämän Vilja-aitta – voimaa 
muistoista, Kosketus hoitomenetelmänä. Näitä on tarjolla 
avoimina koulutuksina sekä työyhteisölle räätälöityinä.

TunteVa ® -toimintamalli

TunteVa ® -toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä 
muistisairaan ihmisen kohtaamiseen. TunteVa® - 
menetelmän käyttäminen lisää vaikuttavuutta 
muistisairaan ihmisen hoidossa ja parantaa muistisairaan 
ihmisen elämänlaatua. Kouluttajana toimii asiantuntija 
Anna-Maija Ruhanen.

Lääkehoidon koulutukset

Tarjonnassamme ovat erilaiset lääkehoitoon valmentavat 
koulutukset alkeista vaativaan tasoon mm. 
lääkelaskuklinikat ja LOVe (lääkehoidon osaaminen 
verkossa-tenttiin) valmentavat. Koulutusta voidaan 
räätälöidä myös yrityksen erityispiirteiden mukaan.

Muut koulutukset

Tarjolla on laaja kirjo erityisosaamiseen liittyviä 
koulutuksia, mm. Kipsauskoulutus, Laadukkaan EKG:n 
ottaminen ja tunnistaminen. Meiltä myös mm. Eviran 
hygieniaosaamistestit sekä TTK:n työturvallisuuskortit. 
Koko koulutustarjonnan löydät nettisivuiltamme.

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Voit suorittaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoja joko 
tutkinto-opiskelijana tai oppisopimuksella työpaikalla 
työtä tekemällä. Voit suorittaa oppisopimuksella myös 
yksittäisiä tutkinnon osia ja laajentaa osaamistasi. Kysy 
myös olemassa olevan osaamisen tunnistamista 
oppisopimus@hel.fi.

tyoelamapalvelut@hel.fi puh. (09) 310 88 431

Aloittamaan pääset joustavasti vaikka heti!

Yrittäjälle koulutus voidaan toteuttaa
oppisopimuskoulutuksena, jolloin yrittäjä solmii
oppisopimuksen Stadin aikuisopiston kanssa. Koulutus
on tällöin maksutonta. Aloittavan yrittäjän (ei vielä Y-
tunnusta) koulutus on osittain valtion tukemaa jolloin
opiskelijamaksu on 400 euroa. Tutkinnon suorittamisen
hinta ilman koulutusta on 150 € / tutkinnon osa. 
(Hinnat vahvistettu vuodelle 2018)

Yrittäjän mentori

Jokainen oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva yrittäjä
saa opiskelunsa ajaksi ohjaajan eli mentorin, joka on
toinen, kokeneempi yrittäjä tai alan asiantuntija.
Mentorin rooli on tukea opiskelijan suunnitelmallista
työssä oppimista sekä olla luotettava kumppani,
kanssakulkija ja sparraaja koulutuksen aikana. Opiskelija
ja mentori ovat sovitusti yhteydessä opintojen aikana.

Ota yhteyttä ja keskustele yrityksellesi räätälöitävistä koulutuksista!
Työelämäpalvelut: tyoelamapalvelut@hel.fi

Oppisopimus: oppisopimus@hel.fi

Tutkinnon suorittaminen
Tarjonnassamme ovat seuraavat tutkinnot:
   - lähiesimiehen ammattitutkinto
   - johtamisen erikoisammattitutkinto
   - yrittäjän ammattitutkinto

Voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan ja
suorittaa tutkinnon työpaikallasi oppisopimuksella.

Tutkinnon osan suorittaminen

Jos haluat syventää teemapäivien asiasisältöjen 
osaamista, voit suorittaa yksittäinen tutkinnon osa. Voit 
suorittaa sen käymällä koulutuksen ilman 
näyttötilaisuutta tai suorittaa näyttötilaisuuden ja saat 
osaamisestasi virallisen todistuksen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: oppisopimus@hel.fi

myös olemassa olevan osaamisen tunnistamista 
oppisopimus@hel.fi.

Tutustu koko koulutustarjontaamme nettisivuillamme 
osoitteessa stadinammattiopisto.fi -> Koulutukset

Haluatko saada palauteetta liikeideasi toimivuudesta? Haetko uusia suuntia ja 
asiakkuuksia yrityksellesi? Haluatko vahvistaa omaa ammattitaitoasi yrittäjänä?

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamalla tarkastelet liiketoimintaasi uusista näkökulmista. Saat 
eväitä liiketoimintasi kasvattamiseen ja vahvistat yrityksesi menestymismahdollisuuksia. Kasvatat 

osaamistasi asiakkaittesi tarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Tutkinto on suunnattu yrittäjille ja oman yrityksensä perustamista suunnitteleville, jotka haluavat kehittää

ja syventää liiketoimintaosaamistaan ja parantaa yrittäjävalmiuksiaan.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Seppo Luoto, opettaja, seppo.luoto@hel.fi, 0452279905
Liisa Lahtinen, liisa.lahtinen@hel.fi , 0406735199

Tutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankkima ammatillinen osaaminen
vaikuttaa koulutuksen kestoon. Opiskelun aikana 
osallistut oppilaitoksessa koulutuspäiviin sekä muuhun 
suunniteltuun pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn. 
Työskentely on liiketoimintalähtöistä ja pohjautuu oman 
yrityksen kehitystarpeisiin. Tunnistat omia vahvuuksiasi 
ja kehittämisen kohteitasi sekä sovellat oppimaasi oman
yrityksesi liiketoimintaan hyödyntämällä liiketoiminnan
kehittämisen työkaluja suunnitelmallisesti.

Koulutuspäivät toteutetaan arkisin klo 9.00 - 16.00 
osoitteessa Teollisuuskatu 23. Opiskelu tapahtuu 
monimuotoisesti työskennellen itsenäisesti omassa 
yrityksessäsi sekä koulutuspäivissä yhdessä toisten 
opiskelijoiden kanssa.

http://stadiosaa.fi/
https://ohjaan.fi/
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/tyoelamalle/koulutusta-tyopaikkaohjaajille/
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/tyoelamalle/koulutusta-tyopaikkaohjaajille/
https://ohjaan.fi/
mailto:tuija.peussa%40hel.fi?subject=



