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Koulutus alkaa 19.1.2022 ja tutkinto on nyt Yrittäjyyden ammattitutkinto eli aloitamme uusien tutkinnon
perusteiden mukaan. Hakuaika on 5.9.-12.12.2020. Koulutuksessa suoritetaan yrittäjyyden ammattitutkinnosta Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala.
1. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 50 osp (pakollinen tutkinnon osa)
2. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, 50 osp (106676)
3. Myynti ja markkinointi, 50 osp (106675)
Opinnot toteutetaan osittain flipped classroom -menetelmällä / ennakkotehtävät. Opintotarjontaan
voi valita vapaaehtoisesti toteuttaviksi muuta Riverian tarjontaa tai verkoston koulutustarjontaa.
Koulutus järjestetään iltaopetuksena klo 17–20. Osa päivistä toteutetaan verkossa, osa livenä.
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 4 pv

Näkökulmia johtamiseen -teemapäivä

> 19.1.21 Kick-off > liiketoimintasuunnitelma
/ canvas / kehittämisprojekti
> 23.2.21 Bisnesidea ja -organisointi
> 23.3.21 Osaaminen ja verkostot
> 20.4.21 Itsensä johtaminen ja hyvinvointi

Tunneilmaston johtaminen työpaikoilla
6.5.2022 klo 12–16, verkkokoulutus
psykologi ja tietokirjailija Jarkko Rantanen
> Miten työssä koetut tunteet vaikuttavat ihmisten
suorituskykyyn? – uusimpia tutkimuksia ja
käytännön esimerkkejä.
> Valmennus sisältää aktivoivia, pienimuotoisia
harjoituksia, demonstraatioita ja ryhmäkeskusteluita.

Tuotteistaminen, 4 pv
> 8.6.21 Asiakasprofilointi
> 17.8.21 Palvelupolku
> 21.9.21 Brändi 1
> 26.10.21 Brändi

Myynti ja markkinointi, 4 pv
> 23.11.21 Budjetti ja hinnoittelu
> 7.12.21 Digimyynti
> 18.1.22 Myynnin ja markkinoinnin työkalut
> 1.2.22 Esiintyminen

Ilmoittaudu koulutukseen
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Yrittäjän
Hallitse aikaasi – ajanhallinnan aakkoset yrittäjälle
Kun kroppa on kunnossa, voi mielikin hyvin – hyvä
fyysinen kunto yrittäjän voimavarana
Mittaa hyvinvointiasi! Biohakkerointi hyvinvoinnin
kehittämisen työkaluna
Ota välillä myös löysin rantein, älä jännitä!
Rentoutuminen ja stressinhallinta
Onks stailii? Tyyli ja pukeutuminen eri
tilanteissa

RIVERIA.FI
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Yrittäjän oppisopimus

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu yrittäjän ammattitutkinto tuo varmuutta yrittäjyyteen ja auttaa tehostamaan yritystoimintaasi.
Oppisopimuksella kouluttaudut työskentelemällä omassa yrityksessäsi ja kehittämällä sen
toimintaa. Päivittäistä työtäsi ja työssäoppimista tukee Riverian koulutus, joka toteutetaan
Riverian kampuksella, verkossa tai etänä. Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja
saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Saat koulutuksesta uusia näkökulmia
ja lisää varmuutta oman yrityksesi yritystoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja Riverian väliseen sopimukseen. Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Hän voi olla toinen
yrittäjä tai muuten opiskelemasi tutkinnon alan kokenut asiantuntija. Etsit itsellesi sopivan
mentorin omasta verkostostasi. Voit hakea mentoria myös esim. Mentoripankista. Riveria
maksaa mentorin yritykselle tai mentorille koulutuskorvausta, josta sovitaan oppisopimusta
suunniteltaessa.
Katso lisää: riveria.fi/oppisopimus/yrittajan-oppisopimus
Lisätietoja
Lisätietoja Reima Venhe, 050 362 5086, reima.venhe@riveria.fi
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