
   

 

 

Hyvinvointiyritykset kiertoon 
Syksyn 2017 tapahtumat 

 
Uusi sote ja hankintalaki palveluntuottajan näkökulmasta -seminaari 

Pe 1.9.2017 klo 9.00-12.00, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Juhlasali P460, Bulevardi 31, Helsinki 
Uudistuva sote-lainsäädäntö muuttaa radikaalilla tavalla hyvinvointipalvelujen markkinoita. Vuoden 2017 alusta voimaan tullut hankintalaki ottaa paremmin 

huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimuksia. Miten palveluntuottajana menestyn muuttuvilla sote:n ja kuntoutuksen palvelumarkkinoilla? Tervetuloa! 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWO2fR  

 
Yrittäjien liittyminen kansalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta) - Työpaja yrittäjille 

Ke 6.9. klo 12.30-16.00, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, Helsinki 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2pGZXxq 

 
Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut – Tulevaisuusverstas hyvinvointialan yrittäjille 

To 14.9. klo 12.30-16.00, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, Helsinki 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWCedz 

 
Omistajanvaihdosilta 

Ma 18.9. klo 17.00-20.00, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, Helsinki 
Illan aikana hyvinvointiyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet käyvät keskustelua omistajanvaihdokseen liittyvistä keskeisistä asioista alan asiantuntijoiden 

kanssa. 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qUWlXc 

 
Uusi hankintalaki, hyvinvointipalvelujen kilpailutus ja tarjouksen tekeminen - Työpaja yrittäjille 

To 28.9. klo 12.30-16.00, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, Helsinki 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qxjqin 

 
Hyvinvointiyrittäjien digiloikka - Työpaja yrittäjille 

To 5.10. klo 12.30-16.00 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, Helsinki 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qxxKXW 

 
Omistajanvaihdoskoulutus 

Ke 4.10. & ke 11.10. klo 9.00-16.00, Haaga-Helia amk, Ratapihantie 13, Helsinki (Opiskelijoille myös 3.10. klo 13-16, jolloin orientoidutaan aiheeseen) 
Tule oppimaan lisää yrityskaupan dynamiikasta ja onnistuneen omistajanvaihdoksen prosesseista. Koulutus on yhteinen hyvinvointialan yrittäjille ja 

omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Koulutuksen aikana opetellaan analysoimaan toimivaa yritystä ja löytämään kehittämiskohteita olemassa 
olevan yrityksen toiminnasta. Tämän lisäksi tutustutaan yrityskaupan dynamiikkaan, sen lainsäädäntöön ja siihen liittyviin arvonmääritysmenetelmiin (mm. 

tuottoarvo ja substanssiarvo). Koulutus sisältää kaksi kokonaista lähiopetuspäivää, kehittämistehtävän ja tarvittavan yksilöllisen ja luottamuksellisen ohjauksen. 
Koulutukseen osallistuva yrittäjä oppii hahmottamaan omistajanvaihdosprosessin kokonaisuuden ja saa tukea prosessin aloittamiseen ja oman yrityksen 

kehittämiseen ostajaa houkuttelevaksi. 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oWwe4N 

 
Omistajanvaihdosiltapäivä  

To 2.11.2017, klo 14.00-16.00,  
Oulun Ammattikorkeakoulu, Kiviharjuntie 8/Louhi 2082, Oulu 

   Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2qbrPLJ 
 

Onko yrityksesi kunnossa? - Työpaja yrittäjille 
To 16.11. klo 12.30-16.00 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, Helsinki 

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2p7pQUl 
 
 

Yrityskohtainen omistajanvaihdossuunnitelma 
Varaa aika yrityskohtaiseen asiantuntijakonsultaatioon, jonka aiheena voi joustavasti olla yrityksesi kehittämistarpeen määritys, myyntikunnostus, 

sukupolvenvaihdos, arvonmääritys, veroasiat tai muu omistajanvaihdokseen liittyvä asia. 
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2pXam9v 

 

TERVETULOA 

Kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia  

Lisätietoja: www.hyvinvointiyritys.com/tilaisuudet  

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke (1.10.2016 - 30.9.2018) 


