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KORKEASTI KOULUTETTUJEN
OSAAMISSALKKU VERKOSSA
13.9.2021–2.2.2022, Kainuu

Osaaminen myyntikuntoon

Opi paketoimaan osaamisesi myyntikuntoon ja luo ammattitaidostasi houkutteleva tuote,
jolla erotut joukosta ja jäät työnantajien mieleen! Koulutuksessa panostat osaamisesi
tuotteistamiseen ja uuden työn löytämiseen. Vahvistat myös liiketoimintaosaamistasi.
Koulutuksessa hankituin opein myyt ammattitaitoasi entistä kätevämmin sinua kiinnostaviin
yrityksiin. Tuotteistettu osaaminen herättää työnantajien mielenkiinnon, ja heidän on helpompi
erottaa, millaista asiantuntemusta organisaatio voi kauttasi hankkia.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu eri alojen korkeasti koulutetuille (yliopisto ja AMK) työttömille tai
työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutus sopii myös maahanmuuttajille, joilla on hyvä
suomen kielen taito. Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut osaamisesi tuotteistamisesta
ja haluat lisää varmuutta sen markkinointiin, haluat hioa työnhakutaitojasi ja löytää työpaikan.

Koulutuksen toteutus

Koulutus kestää 100 päivää. Se sisältää 40 päivää verkko-opiskelua ja 60 päivän
asiantuntijaharjoittelun yrityksessä tai organisaatiossa. Koulutuksen verkko-opiskeluun
osallistuminen edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä ja kuulokemikrofonia.
Koulutuksen alussa laadimme sinulle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, joka huomioi
aiemman osaamisesi. Yhdessä kouluttajan kanssa valitset koulutuksessa suoritettavan
ammattitutkinnon tai sen osan ja käynnistät harjoittelupaikan etsinnän. Kouluttaja tukee ja
auttaa tarvittaessa harjoittelupaikan löytämisessä.
Valitun tutkinnon osan suorittaminen on tärkeä osa oman osaamisesi brändäämistä – se
tekee osaamisesi näkyväksi käytännössä. Osaamisesi osoitat työtehtävissä harjoittelujaksollasi
yrityksessä.
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Kesto

100 pv
40 pv verkko-opetus
60 pv asiantuntijaharjoittelu

Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
Modernit työnhakutaidot
Liiketoimintaosaaminen: kilpailukykyä, ketterää sopeutumista ja eettisyyttä
Palvelumuotoilu ja toimintaprosessit, asiakaslähtöisyyttä ja LEAN-ajattelua
Yrittäjyys ja yritystoiminta – vaihtoehto palkkatyölle vai elämäntapa?
Työelämän digiosaaja, digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet hyötykäyttöön!
Työyhteisötaidot ja työhyvinvointi: työilmapiiri kuntoon ja työn imua etsimään!
Projektiosaaminen ja hankinnat, projektit ja hankkeet työtapana ja hankintaosaaminen
Kiertotalouden mahdollisuudet: innovointia ideointiin ja tukea toteutukseen
Kansainvälisyyden monet muodot – yrityshautomosta suoraan maailmalle?

Ammattitutkinnon suorittaminen

Suoritat soveltuvan ammattitutkinnon tai tutkinnon osan. Valittavana esimerkiksi:
• Liiketoiminnan ammattitutkinnosta esim. projektinhallinta, henkilöstöpalvelut
• Yrittäjän ammattitutkinnosta Tuotteistaminen
• Yrittäjän ammattitutkinto kokonaisuudessaan

Hae koulutukseen

Hae koulutukseen viimeistään 22.8.2021: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/699756
Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun, josta valitaan 5 opiskelijaa.
Kiinnitä hakemuksen tekemiseen huomiota ja perustele, miksi koulutus kiinnostaa sinua.

Lisätietoja koulutuksesta

Lue lisää koulutuksesta kouluttajan sivuilta: bit.ly/osaamissalkku-verkossa

Kysy sisällöistä

Kysy hakeutumisesta ja eduista
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