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Yrittäjän ammattitutkinto  
 
 
Aika Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy henkilökohtaisen suunnitelman 

mukaisesti. Koulutuksen ensimmäinen lähiopetuspäivä on tammikuussa 
2018. Muut koulutuspäivien ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa yhdessä 
siten, että koulutuksen viimeinen lähipäivä on syksyllä 2019. Lähipäivät 
järjestetään yhden päivän kokonaisuuksina, lähipäiviä on yhteensä 12.  

 
Paikka   Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio 
  
Kohderyhmä Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on toiminut yrittäjänä 

tai suunnittelee aloittavansa yritystoiminnan. Yrittäjän ammattitutkinto sopii 
myös työkaluksi omistajanvaihdoksissa. Koulutuksen kohderyhmänä on 
myös yrittäjät, joilla on toimintaa tai jotka suunnittelevat liiketoiminnan 
laajentamista rajan yli. Koulutuksen avulla pyritään valmentamaan ja 
varmistamaan lappilaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää 
rajayhteistyötä.  

 
Tavoite Yrittäjävalmennus antaa valmiuksia kehittää yrityksesi liiketoimintaa 

vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Koulutuksessa saat käytännön vinkkejä 

myynnin ja digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, 

viestintään, liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen sekä talousasioiden 

suunnitteluun ja hallintaan. Panostamme verkosto-yhteistyöhön sekä 

verkostojen luomiseen sekä Suomessa että Ruotsissa.  

Toteutus Opinnot suoritetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, ohjauksen sekä 
työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lähipäiviä on yhteensä 12. Kouluttajina 
on yrittäjäasiantuntijoita työelämästä ja teemme koulutuksessa yhteistyötä 
mm. Team Botnia Oy:n ja Kemin elinkeinopalveluiden kanssa.   

 
Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. 
Yrittäjän oppisopimuskoulutus ja työssä oppiminen tapahtuu yrittäjän omassa 
yrityksessä. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen työsi 
ohessa.  
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Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta kahdella eri osaamisalalla. 

Koulutuksen aluksi tutkinnon suorittaja valitsee yhdessä kouluttajan kanssa, kumman 

osaamisalan hän suorittaa. 

Yritystoiminnan suunnittelun ja 
käynnistämisen osaamisala 

(Yritystoimintaa harkitseville tai aloittaville 
yrittäjille) 

Yritystoiminnan kehittämisen 
osaamisala 

(Yrittäjänä jo toimivat) 

Osaamisalan pakolliset osat: Osaamisalan pakollinen osa: 

Yritystoiminnan suunnittelu 
Yritystoiminnan analysointi ja 
kehittäminen 

Yritystoiminnan käynnistäminen tai 

Franchisingyrittäminen   

Valinnaiset tutkinnon osat, joista yritystoiminnan suunnittelun osaamisalalla 
valitaan yksi ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla valitaan kaksi 
tutkinnon osaa: 

Tuotteistaminen Henkilöstöhallinto Tuotannon hallinta 

Taloushallinto 
Sähköinen 
liiketoiminta 

Franchisingyrittäminen 

Myynti ja 
markkinointi 

Ulkomaankauppa 

Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- 

tai erikoisammatti- 

tutkinnosta 
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www.lappia.fi 

Hinta Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.  
 Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 500 €.  
 
 
Hakeutuminen Koulutukseen hakeutuminen 15.12.2017 mennessä. 
  

Oppisopimuskoulutus: ota yhteyttä vastuukouluttajaan tai 
oppisopimustoimiston yhdyshenkilöön. 
 

 Omaehtoinen koulutus: täytä sähköinen hakeutumislomake osoitteessa 
www.lappia.fi/aikuiskoulutuskalenteri 
 
 
 
 

Lisätietoja  Vastuukouluttaja  
Maarit Pulkkinen (Yhteisöpedagogi YAMK, JET, NTM) 
Puh. 040 572 5587 
maarit.pulkkinen(at)lappia.fi 
 

 
Oppisopimussuunnittelija    
Maija Hakala 
puh. 040 513 5296 
maija.hakala(at)lappia.fi 
 
 
Aikuiskoulutussihteeri 
Sinikka Pasma 
puh. 0400 613 191 
sinikka.pasma(at)lappia.fi 

 
 

http://www.lappia.fi/aikuiskoulutuskalenteri
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Sisältö Aikataulu 

1. Orientaatio opiskeluun ja verkostoituminen 

-         koulutusohjelman runko  
-         tutkinnon perusteet 
-         esittäytyminen 

 

2. Yrittäjänä toimiminen ja yrityspalvelut  

- Minä yrittäjänä, ohjaus, mentorointi 
- Verkostoituminen 
- Yrittäjän sosiaaliturva  

 

3. Liiketoimintasuunnitelma 

- Liikeidea, kilpailuetu 
- Toimintaympäristö 
- Asiakkaat 

 
 
 

4. Rajaosaaminen, ulkomaankauppa  

- Verkostot ja ensimmäinen tutustumiskäynti 

 

5. Liiketoimintasuunnitelma 

- Tuotteet ja palvelut 

 

6. Myynti ja markkinointi 

- Myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden määritteleminen 
- Suunnitelmallisen myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen 
- Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen 

 

7. Henkilöstöhallinto 

- Rekrytoinnit 
- Perehdyttäminen 
- Mentorointi 

 

8. Ulkomaankauppa  

- Ulkomaankaupan toimintaympäristön määritteleminen 
- Kannattava ulkomaankauppa 
- Ulkomaankaupan toimintojen kehittäminen 

 

9. Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median koulutus 
 

 

10. Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 

- Ympäristötekijöiden selvitys 
- Oman tuote- tai palveluidean testaaminen 
- Tuotteistamisen toteuttaminen 
- Tuotteen tai palvelun kehittäminen 

 

11. Taloushallinto 

- Taloushallinnossa tarvittavat palvelut 
- Kannattavuuden suunnittelu 
- Kirjanpidosta ja maksuvalmiudesta huolehtiminen 
- Taloushallinnon kehittäminen 

 

12. Päätöstilaisuus ja tutkintotilaisuudet 
 

 
 


