Yrittäjän ammattitutkinto (AT)
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Toteuta unelmasi – rakenna vankat perusteet yritystoiminnallesi!
Yrittäjän ammattitutkinto sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella olevalle että yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle tai
sukupolvenvaihdostilanteisiin. Tutkinnossa työstät mentorin tuella oman yrityksesi suunnitelmia: täsmennät liikeideaasi, toimintasi
tavoitteita, laadit liiketoimintasuunnitelman ja viet sen jokapäiväiseen käytäntöön.
Tarjoamme sinulle henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Keudassa osallistut asiantuntijaluennoille ja pääset verkostoitumaan oman ryhmän
lisäksi lukuisissa yrittäjyystapahtumissa. Voit hyödyntää Keudan Osuuskunta Yrittämön palveluita sekä liittyä Suomen suurimman
henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n opiskelijajäseneksi.
Jos vasta haaveilet yrittäjyydestä, voit suorittaa myös yhden tutkinnon osan esimerkiksi Yritystoiminnan suunnittelu tai Yritystoiminnan
käynnistäminen.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Uskallus, rohkeus ja riskinottokyky
Itsenäisyys, organisointitaidot ja luovuus
Päättäväisyys ja halu menestyä

Työllistyminen
Yrittäjän ammattitutkinnon jälkeen sinulla on kaikki valmiudet työllistää itsesi yrittäjänä, franchising-yrittäjänä tai yrittäjämäisessä
toiminnassa.

Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä
Tutustu tarkemmin toteutukseen.
Luovien alojen yrittäjille suunnattu koulutus | mahdollista suorittaa kokonaan verkossa
Tutustu tarkemmin toteutukseen.

Hakeutuminen

Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse ja teemme alkuhaastattelun.
Jatkuvan haun seuraava yhteinen aloitus päivä-monimuotokoulutukseen on 15.10.2021.
Luovien alojen yrittäjien ryhmän seuraava aloitus on 7.10.2021 (hakuaika päättyy 30.9.2021).
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa. Kysymykseen ei tarvitse vastata, jos
hakeudut yrittäjän oppisopimukseen.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä
Seuraava yhteinen aloitus päivä-monimuotokoulutukseen on 15.10.2021.
Valmennus koostuu orientaatiopäivästä, 12 lähiopetuspäivästä sekä ohjaustapaamisista. Lähiopetuspäivien välillä osallistujat työstävät
oman yrityksensä suunnitelmia.
Jos sinulla on alan yritys tai työpaikka, voit suorittaa koulutuksen yrittäjän oppisopimuksella tai oppisopimuksella.
Koulutus on mahdollista opiskella kokonaan verkossa Teamsin välityksellä.
Kysy lisää toteutuksesta opettaja Virpi Koivistolta (yhteystiedot sivun lopussa).

Luovien alojen yrittäjä - Viilaa tuotteesi ja palvelusi timanteiksi
Miten pystyt tuotteistamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä sähköisen liiketoiminnan avulla parantamaan yritykseksesi liiketaloutta ja
tuomaan yritystäsi paremmin esille? Tule mukaan opiskelemaan uutta koulutuskokonaisuutta, joka on suunnattu luovien alojen yrittäjille.
Tavoitteena on suorittaa myyntiä tukevia tutkinnon osia Yrittäjän ammattitutkinnosta. Kouluttajina alan osaavia yrittäjiä/asiantuntijoita.
Koulutus on mahdollista opiskella kokonaan verkossa Teamsin välityksellä.

Koulutuksen sisältö ja alustava aikataulu
Koulutus alkaa 7.10.2021.
OSIO1: Näkyykö osaamisesi/palvelusi oikeille kohderyhmille
7.10.2021 Aloitus ja orientaatio
12.10.2021 Tuotteistaminen, suunnittelu
26.10.2021 Tuotteistaminen, toteutus ja analysointi
OSIO2: Varmista tulevaisuus - hyödynnä teknologiaa ja myy osaamistasi
2.12.2021 Sähköinen liiketoiminta, suunnittelu ja toteutus
7.12.2021 Myynti ja markkinointi, suunnittelu ja toteutus
11.1.2022 Myynti ja markkinointi, analysointi ja kehittäminen
20.1.2022 Sähköinen liiketoiminta, analysointi ja kehittäminen
Hae koulutukseen viimeistään 30.9.2021.
Opiskelumaksu 300 €, yrittäjän oppisopimuksella opiskelumaksua ei peritä.
Kysy lisää toteutuksesta opettaja Virpi Koivistolta (yhteystiedot sivun lopussa).

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi yrittäjän oppisopimuksella tai koulutus/oppisopimuksella tai oman työn ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin opiskeluaika on noin 1 – 1,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit
suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää osaamista omalta alalta sekä aitoa kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi.

Kustannukset
Koulutus on maksuton.
Toimipiste
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Yrittäjyyskoulutukset
Virpi Koivisto
040 174 5491
virpi.koivisto@keuda.fi

Koulutusassistentti
Sanna Hyvärinen
050 415 0658
sanna.hyvarinen@keuda.fi

