
Ilmoittaudu mukaan
16.2.2016 käynnistyvään koulutukseen

IIIIIIIIIIIIllllllmmmmmmmmooooiiiitttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaauudddddddddduuuuuuuuu  mmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn
11111111666666666......222222....2222222222200000000001111111111116666666  kkkkkkkkkkkkääääääääääääääyyyyyyyyyyyynnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiisssssssssssttttttttttttyyyyyyvvvvvvvväääääääääääääääääännnn  kkkkooooooouuuuuulllllluuuuuuuuuuuuuutttttuuuuuuuukkkkkkkksssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn

MerkonomiksiMerkonomiksi
yhdessä muidenyhdessä muiden

urheilutoimijoiden kanssa!urheilutoimijoiden kanssa!

Koska osaamista ei voi ulkoistaa



Markkinointi-instituutissa on mahdollista opiskella urheilualan toimijoille räätä-
löidyssä merkonomitutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Urheiluseuroille 
ja -organisaatioille kohdennettua liiketalouden koulutusta on toteutettu vuodesta 
2011 lähtien ja opiskelijoita on ollut mukana mm. urheiluseuroista sekä laji- ja 
urheiluliitoista. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Faros Groupin kanssa.

Liiketalouden perustutkinto - merkonomiksi oppisopimuskoulutuksella
Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena oman työn ohessa hyödyntäen jo olemassa 
olevaa osaamista. Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan tämänhetkinen osaaminen 
ja ammatillinen kokemus, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintopolku. Koulu-
tuksessa pääpaino on työssäoppimisella, jota täydennetään koulutuspäivillä ja erillisillä
oppimistehtävillä.

Koulutusohjelman sisältökokonaisuuksia
Asiakaspalvelu

● Eri asiakasryhmien osallistaminen
● Asiakkaat ja ydinkohderyhmät
● Erilaiset ihmistyypit, arvot, odotukset ja tarpeet
● Kilpailijat: organisaatiot ja palvelut

Talous, kannattavuus, budjetointi

● Talouden peruskäsitteet: myyntikate, liikevaihto, muuttuvat ja kiinteät kulut
● Palveluiden hinnoittelu ja kannattavuus, mistä kustannukset syntyvät?
● Budjetointi ja kannattavuuden seuranta
● Verotuskäytännöt

Lainsäädäntö, vastuut ja velvollisuudet

● Yhdistyksen toiminta ja säännöt
● Yhdistyslaki
● Jäsenrekisterit

Markkinointi ja viestintä

● Digitaalinen markkinointi, tilaisuudet ja tapahtumat
● Markkinoinnin lainsäädäntö
● Organisaation sisäinen viestintä
● Viestintä kriisitilanteessa

Sponsorit, varainhankinta ja hankeavustukset

● Organisaation sponsorointisuunnitelma
● Varainhankinnan mahdollisuudet
● Yhdistystoiminnan hankeavustukset

Tietotekninen osaaminen ja kielitaito

● Word, Excel, PowerPoint
● Työelämän kielitaito: englanti, ruotsi



Koulutuksen eteneminen
● Koulutus kestää noin 1,5-2 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta

opintosuunnitelmasta

● Koulutuspäivät pidetään Markkinointi-instituutissa Espoossa noin
kerran kuukaudessa

● Työssä oppiminen kattaa noin 75-80% koko tutkinnon suorittamisesta

Kenelle koulutus on tarkoitettu ja mitä se edellyttää?
● Koulutus on tarkoitettu urheiluseuroissa ja –organisaatioissa palkkatyössä 

 toimiville henkilöille, yrittäjille sekä ammattiurheilijoille

● Osallistujan tulee olla yrittäjä tai vakinaisessa työsuhteessa, jossa palkallinen
 työaika on vähintään 25 tuntia viikossa

● Osallistujalla on nimetty työpaikkaohjaaja/mentori

Paljonko koulutus maksaa?
Koulutuspäivät ja niihin liittyvät oppimismateriaalit ovat osallistujalle maksuttomia. 
Opiskelijakohtainen tutkintomaksu on 58 €.

Hyödyt Sinulle ja organisaatiollesi
● Saat urheilualalle ja yhdistystoiminnalle räätälöityä liiketalouskoulutusta

● Tunnistat omat vahvuutesi ja saat varmuutta ja uusia ideoita omaan työhösi

● Kehität koko organisaatiosi toimintaa ohjatusti

● Verkostoidut alan toimijoiden kanssa – jaat omia sekä kuulet muiden kokemuksia

● Suoritat arvostetun liiketalouden perustutkinnon (merkonomi)

”Koulutuksen aaikikana a a
syntynneistä ideoistata 

tyyyiivivätätt ssssuuouoraraannan moonen t siiirtyivät
önnn jjjaa a oomommmaaaaaannn ttetetekekeke-tytyöhhö öön j

isseeeeennn ttuuullii i kkokooululluututukukuksesesen nnmim se
mmmymyöööttää ä uuuutttttaa vvvirrtrttaaaaaa””



Faros Group:

Atso Aheristo: atso.aheristo@farosgroup.fi  tai 050 300 2078

Markkinointi-instituutti:

Nina Kouki: nina.kouki@markinst.fi  tai 040 935 4799

Faros Group on suomalainen liiketoiminnan kehittämispalveluihin erikoistunut koulutusyritys.

Markkinointi-instituutti on valtakunnallinen erikoisoppilaitos, Suomen johtava ammatillinen
jatko- ja täydennyskouluttaja.

Pallo on nytPallo on nyt
Sinulla!Sinulla!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Seuraava koulutus käynnistyy Helsingissä
marraskuussa 2017.

Info-tilaisuus Martela-talossa (Takkatie 1, 
00370 Helsinki) to 12.10. klo 9:00-11:00.

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan
lisää koulutuksesta!

Koska osaamista ei voi ulkoistaa

”Koulutuksenn ssisältöö
oli loistava! Innoststavavat 

eseskustelelututut koulutta ajat t sekä keskustelelut 
saaammaanann aalalaannn tototoiimimii-imumuidi en saama

ennn kkkaaannssssssaa a ttotooivivvatatat ppp laljojoj n njojoidi enn k
kokoonnkkkreeeeetettititisisiiaa a nnänääkkököökkukukulmlmiaia kon
aaassioiooidddeennn kkeehhititittääämmmiiisesesellllle”””e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.66500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Pekan)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [793.701 1162.205]
>> setpagedevice


