
Mitä?Kenelle?
• Yrittäjävalmennus on tarkoitettu

sinulle, joka haluat kehittää
yritystoimintaasi.

• Yritystoiminnan suunnittelun ja
käynnistämisen osaamisala on
tarkoitettu yritystoimintaa
harkitseville.

• Yritystoiminnan kehittämisen
osaamisala on tarkoitettu
yrittäjänä jo toimivalle.

Yrittäjällä tulee olla: y-tunnus, yel-
vakuutus sekä yrittäjänä työskentelyä 
vähintään 25 h / viikko oman yrityksen 
toiminnassa. Lisäksi koulutukseen 
osallistuva yrittäjä tarvitsee 
työpaikkaohjaajan eli mentorin.

Kesto
Noin yksi vuosi

Osallistumismaksu
250 €

Lisätiedot
Minna Vidgrèn, asiakkuuspäällikkö 
minna.vidgren@mercuria.fi
0400 603 409

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on 
alan asiantuntijoiden johdolla kehittää 
osaamistasi yrittäjänä sekä tehostaa 
yritystoimintaasi. Lisäksi koulutus tarjoaa 
vertaistukea yrittäjyyteen ja 
mahdollisuuden verkostoitua alallasi. 
Koulutuksen aikana kehität myös 
vuorovaikutustaitojasi ThomasHPA –
vuorovaikutusanalyysin avulla ja voit 
hyödyntää oppimaasi niin asiakkaan 
kohtaamisessa kuin verkostojen ja tiimien 
rakentamisessa.

Pakollinen tutkinnon osa (90 osp): 

• Yritystoiminnan
kehittämisen osaamisala

• Yritystoiminnan
suunnittelun ja
käynnistämisen osaamisala

Valintasi mukaan kaksi tutkinnon 
osaa seuraavista vaihtoehdoista  (60 
osp):  

• Tuotteistaminen
• Myynti ja markkinointi
• Taloushallinto
• Henkilöstöhallinto

Yrittäjän ammattitutkinto 
Kasva yrittäjänä ja kehitä yritystoimintaasi.

 Täytä hakulomake 
  osoitteessa  
  mercuria.fi

Ryhmä käynnistyy:
16.10.2019

Hae nyt!

Miten?
Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin 
pääosin kehität ja syvennät osaamistasi 
yrityksessäsi omien työ-tehtäviesi kautta. 

Ennen koulutuksen käynnistymistä  sinulle 
tehdään henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa  
määritellään kehittymistarpeesi ja millä 
työtehtävillä näytät osaamisesi. HOKS-
ohjaajamme ja mentorisi sparraavat sinua 
koko koulutusprosessin ajan tutkinnon 
suorittamisessa. 

Yrittäjävalmennus koostuu inspiroivista 
lähiopetuspäivistä sekä opiskelusta 
eKampuksellamme. Valmennuksessa on 
vuoden aikana noin kymmenen 
lähiopetuspäivää, jotka valmistavat sinua 
suorittamaan Yrittäjän ammattitutkinnon tai 
yhden osan tutkinnosta. Osaaminen 
näytetään ja arvioidaan omassa yrityksessä. 

Tutustu valmennuskokonaisuuteen esitteen 
kääntösivulla.

Voit tutustua tutkinnon sisältöön 
eperusteissa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3536457
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3536457


Valmennustarjotin

Orientaatiopäivä

Yrittäjävalmiudet:Miten rakennan yrittäjyydelleni vankan perustan?

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja 
päivitys

Tolkkua tuloslaskelmaan ja taseeseen: tiedot 
yrittäjän yritystaloudesta pähkinänkuoressa 

Markkinointisuunnitelma, 
markkinoinnin vuosikello

Taloushallinto. 
yrityksen nykytila 
sekä tulevaisuus

Tuoteidea, tuotteistaminen, 
palvelumuotoilu

Ohjausta näyttöjen sisältöjen suunnitteluun 
Tutkinnon suorittaminen:

* Pakollinen tutkinnon osa
* Kaksi valinnaista tutkinnon osaa

Lähiopetuspäivät järjestetään MERCURIAssa 
Vantaan Martinlaaksossa hyvien  

liikenneyhteyksien päässä.
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Yrittäjän 
ammattitutkinto valmis!

 Uusi ryhmä käynnistyy  
16.10.2019 

 
   

 Täytä hakulomake 
  osoitteessa  
  mercuria.fi

 Hae nyt!
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Henkilöstöhallinto6/2020




