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Syvennä liiketoiminta- ja 
yrittäjyysosaamistasi
Yrittäjyyden ammattitutkinnon (150 osp).

Uusi ryhmä starttaa jälleen 14.9.2022! Hae mukaan! 

Koulutukseen on jatkuva haku.
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Koulutus soveltuu sekä toimiville yrittäjille että 
yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. 

• Koulutuksessa vahvistat liiketoimintaosaamistasi

• Varmistat, että sinulla on tarvittavat edellytykset kannattavan 
yritystoiminnan toteuttamiseen. 

• Saat varmuutta, näkemystä ja verkostoja helpottamaan 
yritystoimintasi kehittämistä myös tulevaisuudessa.

• Kokonaiskuvasi yrittäjyydestä kirkastuu.

• Henkilökohtaista ohjausta.

YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINTO

14.9.22.-31.5.23.

Haku alkavaan ryhmään on auki 

9.9.22. saakka.
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● Liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

● Talous ja budjetointi.

● Hinnoittelu ja kannattavuus.

● Asiakasymmärrys.

● Digimarkkinointi.

● Myynti.

Koulutuksessa saat paljon vertaistukea sekä hyvää 
boostia yrittäjyyteesi.

Koulutuksen sisältöjä mm.
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• Osaaminen osoitetaan näytöissä, joissa esittelet joko 
laatimasi tai päivittämäsi liiketoimintasuunnitelman 
laskelmineen.

• Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kahdesta kaikille 
pakollisesta tutkinnon osasta: Liiketoiminnan tehtävissä 
toimiminen ja Yritystoiminnan suunnittelu ja 
käynnistäminen, sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon 
osasta.

• Valinnaiset tutkinnon osat: tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen, myynti ja markkinointi, taloudellisen 
tuloksen varmistaminen ja kehittäminen, (projektin 
suunnittelu ja toteuttaminen tai verkkokaupan 
perustaminen ja kehittäminen).

• Tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä 
(valinnaisen tutkinnon) osia 60 osp. 

• Jos sinulla on Y-tunnus, sinulla on mahdollisuus suorittaa 
tutkinto oppisopimuksella.

Tutkinnon suorittaminen
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Koulutukseen on jatkuva haku.

Seuraavat alkavat Yrittäjyyden 

ammattitukinnon koulutukset:

● Uuden ryhmän startti on 14.9.22.

Haku on auki 9.9.22 saakka.

● Koulutukseen on jatkuva haku ja seuraavan 

ryhmän aloitus on jälleen tammi-helmikuussa 

2023.

Lisätietoja ja hakeutuminen.

https://www.gradia.fi/yrittajyyden-ammattitutkinto-kirkasta-liikeideasi-myytavaksi-palveluksi-tai-tuotteeksi/l16796
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Voit täydentää osaamistasi myös suorittamalla 
pelkästään Yrittäjyyden ammattitutkinnon 
tutkinnon osia (60 osp).

● Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

● Myynti ja markkinointi

Näihin koulutuksiin voit tulla joustavasti oman aikataulusi 
mukaan ja voit opiskella ohjatusti omaan tahtiisi. Koulutuksiin 
sisältyy kaksi lähipäivää ja tarvittava määrä henkilökohtaista 
ohjausta sekä saat itseopiskelua varten opiskelumateriaalit. 

Muita tarjolla olevia koulutuksia 

● Yritysneuvonta

● Projektin suunnittelu

● Verkkokaupan kehittäminen (tulossa helmikuussa 2023)
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Lisätietoja koulutuksista

Timo Pihlajamäki
Yrittäjyyden valmentaja
Puh. 040 341 4501
timo.pihlajamaki@gradia.fi

”Valmennus nosti intoa ja motivaatiota. Hyvää 
ohjausta.”

”Sain boostia omaan tekemiseen.”

”Sain rohkeutta ajaa eteenpäin omaa ideaani. Huomasin 
osaavani sellaisia asioita, joita en ennen tiennyt 
hallitsevani.”

mailto:timo.pihlajamaki@gradia.fi
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