YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO VERKOSSA
Hakuaika
Jatkuva haku
Tutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Kohderyhmä
Yrittäjä! Oletko
•yritystoiminnan alkuvaiheessa
•yritystoiminnan kehittämisvaiheessa
•omistajanvaihdoksessa olevat yrityksen jatkaja
Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto
soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille. Tutkintoa voi hyödyntää myös
omistajanvaihdostilanteissa, kun haluat kehittää liiketoimintasi ostajia kiinnostavaksi tai liiketoiminnan ostajana voit
hyödyntää tutkintoa kehittämällä ostamasi liiketoiminnan taloudellisesti kannattavammaksi.
Luot alkavalle yritykselle tai kehität toiminnassa olevalle liiketoiminnalle menestyvän kilpailustrategian. Opit käyttämään
kustannustehokkaasti sekä asiakaskeskeisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia myynnin ja kannattavuuden kasvun
aikaan saamiseksi. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintalähtöistä myyntiä, digitaalista
markkinointia, jolla lisäät liiketoimintasi näkyvyyttä ja uusien asiakkaiden määrää ja kasvatat markkinaosuutta. Lisäksi
saat myynti- ja johtamiskoulutusta.
Toteutus
Koulutus toteutetaan kokonaan verkkototeutuksena, voit hakeutua joustavasti ja aloittaa, kun se aikatauluusi sopii!
Koulutuksen aikana saat asiantuntija apua ja ohjausta suunnitelmiesi tekemisessä sekä tasokkaat verkkomateriaalit
opetusvideoineen, Eduhouse a+ koulutusvideoiden käyttöoikeuden koko koulutuksen ajaksi.
Kuvaus
Aloittavana yrittäjän on sinulla tutkinnon osina
•yritystoiminnan suunnittelu, jossa tehdään liiketoimintasuunnitelma sekä siihen kannattavuuslaskelmat
•toisena tutkinnon osana yritystoiminnan käynnistäminen tai franchisingyrittäminen.
Valinnaisena tutkinnon osana yksi seuraavista tutkinnon osista:
oTuotteistaminen
oTaloushallinto
oMyynti ja markkinointi
oHenkilöstöhallinto
oSähköinen liiketoiminta
oUlkomaankauppa
oTuotannonhallinta
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oFranchisingyrittäminen
otai jokin muu tutkinnon osa jostain toisesta tutkinnosta

Yrittäjänä sinulla on jo y-tunnus ja jonkin verran kokemusta yritystoiminnasta, on sinulla tutkinnon osina
•yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen tutkinnon osan, jossa teet nykytila-analyysin, jonka pohjalta sitten päivität
liiketoimintasuunnitelmasi ja laskelmat.
Valinnaisina tutkinnon osina kaksi seuraavista tutkinnon osista
oTuotteistaminen
oTaloushallinto
oMyynti ja markkinointi
oHenkilöstöhallinto
oSähköinen liiketoiminta
oUlkomaankauppa
oTuotannonhallinta
oFranchisingyrittäminen
otai jokin muu tutkinnon osa jostain toisesta tutkinnosta
Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 480€. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös yrittäjän oppisopimuskoulutuksena, joilloin koulutus on maksutonta.
Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö
ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa
ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.
Lisätietoja antaa
Opettaja Pussinen Esa, p. 040 7267 204, esa.pussinen@lhkk.fi
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