
Yrittäjyyden ammattitutkinto, 
yritystoiminnan kehittämisen osaamisala 
-oppisopimuskoulutus toteutetaan 
yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.

Tee yrityksestäsi 
menestys!
Suorita nyt yrittäjyyden 
ammattitutkinto
täysin ilmaiseksi.

Ilmoittaudu 
7.3. mennessä! 
Tutkinto alkaa 

22.3.2022!



ovat yrittäjyytensä alkutaipaleella, haluavat 
kehittää olemassaolevaa yritystään tai ovat 
sukupolvenvaihdostilanteessa.  

Tavoitteenamme on auttaa Sinua:
• saamaan yrityksesi toimimaan paremmin ja olemaan kannattavampi. 
• rakentamaan hyvät rakenteet ja rutiinit toiminnallesi. 
• tekemään tuloksekasta somemarkkinointia ja myyntiä. 
• ymmärtämään yrityksesi tunnuslukuja ja talousasioita. 
• täsmentämään liikeideaasi ja toimintasi tavoitteita. 
• laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja viemään sen jokapäiväiseen käytäntöön.

Teet kaiken (opiskelu)työn omalle yrityksellesi! 
Voit hyödyntää valmennuksen aikana luomia 
suunnitelmiasi ja laskelmiasi suoraan omassa 
yritystoiminnassasi heti alusta lähtien.

Koulutus kestää 1,5 vuotta ja 
sisältää 15 verkkovalmennus-
päivää (kesto á 3h). 
ALOITUS 22.3.2022

Verkkopohjainen oppisopimus-
koulutus heille, jotka



Näin oppisopimus-
koulutuksesi toteutetaan

Ammatti-
tutkinto!

Valmennus-
päivät

Itsenäinen 
opiskelu

Sparraus ja 
kyselytunnit

Vertais-
sparraus

• Valmennuspäivä on noin yksi puolikas päivä 
kuukaudessa. Ohjaus on ryhmämuotoista ja 
osallistavaa. 

• Saat jokaisen valmennuspäivän jälkeen pää-
syn tukimateriaaliimme itsenäistä opiskelua 
varten. Materiaali syventää jo läpikäytyjä 
asioita ja vievät osaamistasi eteenpäin. 

• Sparrausklinikoilla ja kyselytunneilla saat 
meiltä yksilöllistä tukea ja buustausta opin-
topolullesi. Toteutus joko pienryhmissä tai 
yksilövalmennuksena.

• Vertaissparrauksisessa osallistujat antavat 
toisilleen ohjatusti vertaismentorointia. 

• Bonuksena Sinulla on 
mahdollisuus osallistua 
enintään viiteen Hyria 
koulutus Oy:n järjes-
tämään ja kurssitar-
jottimella olevaan 
valmennuspäivään 
tai verkkovalmennuk-
seen.

Huom! Saat 
koulutuksessa 

kokeneen 
mentorin avuksi 
liiketoimintasi 
kehittämiseen.



Yrittäjyyden ammattitutkinto, 
yritystoiminnan kehittämisen 
osaamisala -opinnot toteu-
tetaan oppisopimuskoulutuk-
sena. Teet yrittäjän oppisopi-
muksen omalle yrityksellesi ja 
koulutus on sinulle ilmainen.

Valmennus koostuu 
tutkinnon osista: 
• Liiketoiminnan  

tehtävät (2 pv)
• Yritystoiminnan analysointi 

(3 pv) sekä valinnainen 
tutkinnonosa 

• Myynti ja markkinointi  (3 pv)
• Talous tai tuotteistus  (3 pv)

Kehitä osaamistasi suoraan 
oman yrityksesi hyväksi

1. Starttipäivä sekä liiketoi-
minnan tehtävät – osa 1 
Asiakaslähtöisyys, yrityksen 
strategia ja arvot, asiakas-
palvelulupaus 

2. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti 

3. Liiketoiminnan tehtävät 
– osa 2 
Mitä osaamista tarvitaan 
nyt – mitä tulevaisuudessa? 

4. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti  

5. Yritystoiminnan analy-
sointi & kehittäminen - osa 1 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatiminen; liiketoiminnan 
tavoitteet 

6. Yritystoiminnan analy-
sointi & kehittäminen - osa 2 
Taloussuunnittelun perus-
teet 

7. Yritystoiminnan analy-
sointi & kehittäminen - osa 3 
Taloussuunnitelman teke-
minen ja talouden seuranta 

8. Tutkinnon buustaus
Kyselytunti  

9. Valinnainen – osa 1

10. Valinnainen – osa 2

11. Valinnainen – osa 3

Valinnaiset aineet
• Myynti- ja markkinointi – 

osat 1, 2 ja 3
• Taloudellisen tuloksen 

varmistaminen ja kehittä-
minen – osat 1, 2 ja 3

• Tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen – osat 1, 2 ja 3

• Tuotanto- ja palvelupro-
sessin rakenne, vaiheet ja 
suunnittelu 

• Tuotteistaminen ja palve-
lumuotoilu 

• Tuotanto- ja palvelupro-
sessin arviointi ja kehittä-
minen

Kaikille yhteiset verkkovalmennuspäivät

Koulutuspäivissä on mukana 
myös yritysneuvonnan am-
mattitutkinnon suorittavia 
yrittäjiä. Heiltäkin on mah-
dollista saada erinomaista 
sparrausta.



Oppisopimuskoulutus toteutetaan 
yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.

Maija Heino 
044 491 8827
maija.heino@omapaja.fi

Ilmoittautuminen
7.3.2022 mennessä. Mukaan voivat ilmoittautua ne, 
joilla on oma yrityksen Y-tunnus. Oppisopimus luodaan 
suoraan omalle yritykselle ja tutkinto on ilmainen. Ne, jotka 
aloittavat ilman oppisopimusta, mutta ovat perustamassa 
yrityksen 3 kk sisällä, koulutus maksaa 125 €.

Koulutus alkaa 22.3.2022.

Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä!

mailto:maija.heino%40omapaja.fi?subject=
https://valmennus.omapaja.fi/yrittajan-ammattitutkinto/

