YRITTÄJÄN URALLE - TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ YKSILÖVALMENNUS
Human Insight Oy tarjoaa henkilökohtaista työllistymistä edistävää valmennusta, kun henkilö on joutunut
irtisanotuksi. Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat aloittaa yrittäjyyden seuraavana
uravaihtoehtona. Valmennuksen avulla työntekijän omaa tilannetta pyritään selkeyttämään, tuetaan
henkilöä sopeutumaan muutokseen ja löydetään konkreettisia keinoja yrittäjyyden aloittamiseen.
Tavoitteet
Valmennuksen yleisiä tavoitteita:
• Auttaa henkilöä pääsemään pois negatiivisista ajatuskuvioista ja näkemään oma tilanteensa
uudesta näkökulmasta
• Tukea henkilöä ottamaan rooli oman itsensä johtajana uudessa tilanteessa
• Vahvistaa henkilön muutoskykyä
• Oivalluttaa näkemään eri vaihtoehdot tilanteessa laajasti, oman osaamisen ja motivaation kautta
• Auttaa henkilöä konkreettisesti yrittäjyyden käynnistämisessä tarjoamalla erilaisia työkaluja
• Oivalluttaa henkilö näkemään oman ajattelun rooli tilanteessa ja sen vaikutus uusien vaihtoehtojen
näkemisessä
Aktiivisen toteuttamisen vastuu on henkilöllä itsellään.
Sisältö
Valmennustarpeet ovat yksilöllisiä ja siksi jokaisen valmennettavan kanssa määritellään erikseen ne osaalueet, joita hän kokee eniten tarvitsevansa (osa-alueet listattu alla). Nämä osa-alueet valitaan henkilön
kanssa yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Valmennuksen tyypillisiä osa-alueita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muutostilanteen ja sen aiheuttamien tunteiden käsittely.
Muutoskyvykkyyden eli resilienssin vahvistaminen.
Uusi elämäntilanne ja sen tuomat mahdollisuudet. Itsensä johtaminen uudessa tilanteessa.
Oman uratavoitteen kirkastaminen. Mitä oikeasti haluan tehdä ja mistä motivoidun.
Uskomukset ja vanha ajattelu esteenä uusille vaihtoehdoille. Out-of-the box ajattelu.
Yleisesti kokonaishyvinvoinnista huolehtiminen
Oman osaamisen kartoitus
Työntekijästä yrittäjäksi – mikä muuttuu
Yrittäjän mindset
Oman liikeidean hahmottaminen
Käytännön asiat yrittäjäksi ryhtymisessä & mistä tukea
Oman asiantuntemuksen brändäys ja markkinointi
Online –liiketoiminnan rakentaminen vaihtoehtona
SOME:n aakkoset
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Lisäksi työllistymistä edistävä valmennus on mahdollista toteuttaa siten, että henkilö osallistuu Human
Insight Oy:n tarjoamaan 16 viikon valmennuskokonaisuuteen. Ensimmäiset neljä viikkoa työstetään omaa
tarkoitusta ja löydetään uskallusta yrittäjyyden toteuttamiseen. Tästä jatketaan 12 viikon kokonaisuuteen,
jossa rakennetaan valmis online –valmennuksen bisnesmalli asiantuntija/valmennusyrittäjälle:
asiantuntijabrändin rakentaminen, kohderyhmän määrittely, oman valmennusohjelman rakentaminen,
markkinointiviestin ja internetsivujen suunnittelu, sekä myynti- ja markkinointikanavan rakentaminen
internetiin. Tämä antaa valmiudet aloittaa online -liiketoiminta joko Suomessa tai kansainvälisesti
digiosaamista ja internetiä hyödyntäen.
Tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: www.humaninsight.fi/fi/yrittajavalmennus/
Prosessin kesto ja tapaamiskerrat
Prosessin kesto määritellään aina tarpeen mukaan.
Lähestymistapa
Lähestymistapamme valmentamisessa perustuu käytännön työkalujen lisäksi mielen toiminnan
ymmärtämiseen. Tämä auttaa henkilöä palautumaan nopeammin muutostilanteesta. Kokemuksemme
työstä ja työolosuhteista, myös muutoksista, syntyy aina oman ajattelumme kautta ja siksi samoissa
olosuhteissa jokaisen kokemus on erilainen. Ennen kuin ihminen ymmärtää että ajattelu luo tunteen ja
kokemuksen, hän usein syyttää työnantajaa tai olosuhteita huonosta olostaan. Vain ymmärtämällä miten
kokemus ja tunteet syntyvät, voi pysyvästi vaikuttaa oman elämänsä hallinnointiin, hyvinvointiin sekä
uusien ratkaisujen näkemiseen. Kiinnitämme huomiota myös rajoittavaan ajatteluun joka voi estää
näkemästä vaihtoehtoja uudessa tilanteessa.
Valmentaja
Valmentajana toimii Virpi Kalevo, KTM, valmentaja, HR-asiantuntija, yrittäjä. Virpillä on lähes 20 vuoden
kokemus vastuullisista HR-tehtävistä ja esimiesten sekä henkilöstön valmentamisesta. Virpillä on ensikäden
kokemusta sekä muutostilanteista että rekrytoinneista. Hän on rekrytoinut satoja ihmisiä ja haastatellut
tuhansia tunteja. Hän tietää mitä työnantajat odottavat työnhakijoilta ja mistä kanavista työnantajat
henkilöstöä hakevat. Yrittäjäkokemuksen myötä Virpi valmentaa myös yrittäjiä sekä yrittäjyyttä harkitsevia
ymmärtämään yrittäjyyden vaatimuksia sekä rakentamaan asiantuntijabrändin ja bisnesmallin verkkoon.
Hinta
Ota yhteyttä ja kysy tarjous! Etunamme on joustavuus eli voimme muotoilla valmennuksen aina
räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaisesti vastaten TSL 7 luvun 13 § vaatimuksia.
Toteutuspaikka
Alberga Business Park tai sopimuksen mukaan. Valmennus on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti.
Kielivaihtoehdot
Valmennus voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.
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