Yksinyrittäjäakatemia
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Digitaalisuutta ja verkostoitumista yrittäjille
Uudenmaan Yrittäjien ja Keudan toteuttamassa Yksinyrittäjäakatemiassa pääset yrittäjänä kehittämään liiketoimintaasi digitaalisesti,
muiden yrittäjien kanssa samalla verkostoituen. Tavoitteenamme on tarjota sinulle uusia ja innovatiivisia työkaluja, jotta yritystoimintasi
kehittyy haluttuun suuntaan.
Koulutuksen lähipäivinä kehität yrityksesi palveluja ja/tai tuotteita, lisäksi työskentelet niiden välillä itsenäisesti. Koko opintojen ajan tukenasi
on yksinyrittäjäakatemiaverkosto. Järjestämme myös sinun tarpeisiisi sopivia ohjaus- ja mentorointitapaamisia. Koulutuksen lähipäiviin on
mahdollista osallistua myös etänä (Microsoft Teams).
Opiskelu Yksinyrittäjäakatemiassa on tutkintotavoitteista. Opiskelijana voit suorittaa joko yrittäjän ammattitutkinnon kokonaisuudessaan tai
vain itseäsi kiinnostavan tutkinnon osan, kuten sähköinen liiketoiminta. Koulutuksen aikana sinun on mahdollista suorittaa myös muita
ammatillista osaamista kehittäviä opintoja.

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

Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Sibeliuksenväylä
Koulutus sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, verkko-opetusta ja etätehtäviä. Sinulle räätälöidään tarpeitasi vastaava opintokokonaisuus.
Koulutuksen lähipäiviin on myös mahdollista osallistua etänä (Microsoft Teams).

Hakeutuminen
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä. Valintaa edeltää
yksilöhaastattelu. Haastattelemme hakijat, joiden edellytykset täyttyvät (katso edellytykset opiskelulle).
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

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

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
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.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutuspäivät
Alustavat koulutuspäivät ja aiheet
12.1.2021 Aloitus ja orientaatio
2.2.2021 Growth Mindset -profiili, oma ajankäyttö ja verkostoituminen
9.3.2021 Toimintaympäristö ja trendit. Liikeidea, visio & strategia
6.4.2021 Sähköinen liiketoiminta suunnittelu ja toteutus
4.5.2021 Yritys osana alansa markkinoita
1.6.2021 Juridiikkapäivä: Yritystoiminnan haasteet ja riksianalyysi
22.6.2021 Talouspäivä
17.8.2021 Tuotteistaminen - Erottautuminen ja brändäys
7.9.2021 Tuotteistamisen Workshop
21.9.2021 Myynti ja markkinointi - Asiantuntijawebinaari
5.10.2021 Myynti ja markkinointi
9.11.2021 Sähköinen liiketoiminta analysointi ja kehittäminen
28.1.2022 Päättäjäiset

Edellytykset opiskelulle
Voidaksesi osallistua koulutukseen sinun tulee toimia yksinyrittäjänä. Sinulla tulee olla toiminnassa oleva yritys ja Y-tunnus.
Monimuotokoulutus edellyttää siis työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Kustannukset
Koulutusohjelman osallistumismaksu on 450 €, oppisopimuskoulutuksella koulutus on osallistujille maksutonta.
Tarvitset opinnoissa oman kannettavaa tietokoneen tai älypuhelimen.
Toimipiste
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

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

Asiakkuuspäällikkö
Rakennus- ja teknologia-alat
Jorma Käyhkö
050 415 1471
jorma.kayhko@keuda.fi

