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MAHDOLLISUUDET ASIANTUNTIJOILLE TUOTTAA EARLY WARNING-PALVELUA
MIKRO- JA PK-YRITYKSILLE AJALLA 1.9.2016 – 31.8.2018 (ITÄ-SUOMI = ETELÄ-SAVO,
POHJOIS-SAVO JA POHJOIS-KARJALA)

Yleinen Teollisuusliitto ry YTL / HANNE rakentaa valtakunnallista Early Warning – palvelua. Palvelua
rahoittamassa ovat mukana SITRA, Yksityisyrittäjäin säätiö ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö. Early
Warning-palvelu sisältää mikro- ja pk-yrityksille sekä erityisneuvonnan että uudistamisen palvelut.
Erityisneuvonta on tarkoitettu yrityksille, jotka eivät ole talousvaikeuksissa ja joissa syystä tai toisesta
tavoitteet eivät ole toteutuneet. Uudistaminen puolestaan on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat
talousvaikeuksissa ja ovat terveyttämiskelpoisia.
Kun sinulla on riittävä koulutus ja kokemus, niin sinulla on mahdollisuus tulla valituksi erityisneuvojan ja
uudistajan koulutuksiin. Liitteenä 1 on erityisneuvojien ja uudistajien koulutuksiin valittavilta edellytettävät
kriteerit. Molemmat koulutukset kestävät kolme työpäivää ja koulutuksen hinta on 600 € plus alv.
Molemmissa koulutuksissa osallistujia opetetaan soveltamaan tehokkaasti ja tuloksekkaasti ao. konseptin
hyviä käytäntöjä, toimintaprosesseja ja työkaluja. Molempiin koulutuksiin liittyy tentti. Kun koulutukseen
osallistuja on läpäissyt tentin, niin hänet sertifioidaan HANNE-neuvottelukunnan toimesta koulutuksesta
riippuen joko Early Warning erityisneuvojaksi tai Early Warning uudistajaksi. Tämän jälkeen hän on
oikeutettu Early Warning-palvelussa tekemään yrityksille joko maksullista tuotteistettua erityisneuvontaa
200 € plus alv per case sisältäen matkakulut tai maksullista tuotteistettua uudistamista 1’200 € plus alv per
case sisältäen matkakulut sekä niihin liittyviä maksullisia lisäpalveluja. Koulutuksiin voi osallistua myös ilman
tenttiä, jolloin osallistuja saa koulutukseen osallistumisesta todistuksen mutta ei sertifiointitodistusta, jolloin
hän ei ole oikeutettu tekemään maksullista Early Warning-palvelua. Early Warning-palvelua tullaan jatkossa
kehittämään edelleen järjestämällä siihen liittyviä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia.
Tavoitteenamme on luoda valtakunnallinen sertifioitujen erityisneuvojien ja uudistajien verkosto 15.8.2016 –
31.12.2016, jotta yrityksillä on mahdollisuus saada Early Warning-palvelua mahdollisimman läheltä.
Lisätietoja Early Warning-palveluun liittyvistä koulutus- ja muista mahdollisuuksista saa Jarmo Manniselta,
050 408 1338, jarmo.manninen@ytl.fi ja Early Warning aluevastaavilta Heikki J Kotilainen, H.J.K. Kotilainen
Ky, 044 363 1011, heikki.kotilainen@tietotaito.fi .

Ystävällisin terveisin
Jarmo Manninen
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Liite 1

Erityisneuvojien koulutuksiin valittavilta edellytettävät kriteerit





vähintään viiden (5) vuoden kokemus yksityisyrittäjien liiketoiminnan aloittamis- ja
kehittämistehtävissä
hyvät ja konkreettiset tulokset yksityisyrittäjien neuvonta- ja kehittämistehtävissä
hyvä maine
henkilö, jota ei ole tuomittu varallisuus- tai talousrikoksista ja joka ei ole liiketoimintakiellossa

Uudistajien koulutuksiin valittavilta edellytettävät kriteerit






vähintään viiden (5) vuoden kokemus yritysten terveyttämisestä tai liiketoiminnan kehittämisestä
erityisesti teollisuudessa
hyvät ja konkreettiset tulokset yritysten terveyttämisestä tai liiketoiminnan kehittämisestä erityisesti
pk- ja mikroyrityksissä
vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot esim. MBA tai aiemmista tutkinnoista
esim. insinööri
hyvä maine
henkilö, jota ei ole tuomittu varallisuus- tai talousrikoksista ja joka ei ole liiketoimintakiellossa
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