
AIKUISILLE

TULE MUKAAN KOULUTUKSEEN 
NONSTOP-PERIAATTEELLA

Voit aloittaa koulutuksen milloin sinulle parhaiten sopii. 
Koulutuksessa on yhteensä 15 iltaa (klo 16.15 - 20.00) ja 
kokonaiskesto on noin 1-1½ vuotta. Koulutus toteute-
taan Presidentinkatu 1:ssä, Kuopiossa. 

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka
olet yrittäjäurasi alkutaipaleella, haluat terävöittää
yritystoimintaasi tai olet vasta suunnittelemassa yritys-
toiminnan aloittamista.

KEHITÄ YRITYSTÄSI JA ITSEÄSI 

Menestyäksesi yrittäjänä sinun on kehitettävä yritystäsi
ja itseäsi. Työelämän arvostama yrittäjän ammattitut-
kinto vastaa juuri tähän tarpeeseen. Suorittamalla tut-
kinnon parannat yrittäjävalmiuksiasi ja saat uusia taitoja 
toteuttaa menestyvää liiketoimintaa. 

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN HIOMINEN 
ASIANTUNTIJOIDEN TUELLA

Keskeinen osa koulutusta on omaan liikeideaan pohjau-
tuvan liiketoimintasuunnitelman laatiminen asiantunti-
joidemme tuella. 

Tutkinnon suorittaminen auttaa sinua välttämään ylei-
simpiä yrittäjyyteen liittyviä karikoita. 

Yrittäjän ammattitutkinto on hyödyllinen erityi-
sesti yrittäjyyden alkutaipaleella ja myös omis-
tajanvaihdostilanteessa.

Suoritettu yrittäjän ammattitutkinto on yrittäjälle
merkittävä referenssi osaamisesta sekä ammattitai-
dosta.

Tutkinto tuo uskottavuutta markkinoilla ja mahdollistaa
laajenevan asiakaspohjan.

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN

www.sakky.fi/yat 
www.sakky.fi/koulutushaku

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

KOULUTUS 
TEKEE 
HYVÄÄ.
LÄPI 
ELÄMÄN.

#SAKKY

SAVON AMMATTIOPISTO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
käytännönläheisestä koulutuksesta tehoa bisnekseen 
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IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

AIKUISILLE

SAVON AMMATTIOPISTO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio

UUTTA SUUNNITELMALLISUUTTA 
YRITYSTOIMINTAASI

Koulutuksen jälkeen osaat tehdä kannattavuuslaskelmia,
tunnet eri rahoituslähteet, ymmärrät yrittäjyyteen
liittyvän byrokratian perusteet sekä tiedät tuotteistuksen
ja markkinoinnin salat. 

Lisäksi saat uutta intoa liiketoimintaasi verkostoitumalla 
muiden yrittäjien kanssa.

HINTA

Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 280 €
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 450 €

OPPISOPIMUS

Jos olet jo päätoiminen yrittäjä, voit kysyä oppisopimus-
mahdollisuutta. Oppisopimuskoulutuksesta ei tule osal-
listumis-/ilmoittautumismaksua osallistujalle/työpaikalle.

Lisätietoa oppisopimuksesta, www.sakky.fi/oppisopimus 
tai Kirsi Tikkunen
puh. 044 785 8753  
kirsi.tikkunen@sakky.fi

HAKEMINEN

Lisätietoja koulutuksesta ja sähköinen haku 
www.sakky.fi/yat 
www.sakky.fi/koulutushaku

LISÄTIETOA

Pertti Puustinen
puh. 044 785 8686
pertti.puustinen@sakky.fi 

Markku Liukkunen
puh. 044 785 4926
markku.liukkunen@sakky.fi 
 

VAIN KEHITTÄMÄLLÄ LIIKETOIMINTAASI 
MENESTYT

Kaikki, mitä teet yrittäjän ammattitutkinnossa, teet
oman yrityksesi hyödyksi. Koulutus on tavoitteellista ja
käytännönläheistä. Kouluttajina toimivat ammattitaitoi-
set yrittäjäkouluttajamme, joiden lisäksi saat tueksesi 
muut tutkinnossa mukana olevat.

VARMISTA YRITYKSESI KILPAILUKYKY
JA KANNATTAVUUS

Yritysten toimintaympäristö ja kilpailutilanteet muuttu-
vat yhä nopeammin. Päivittämällä liikeideasi ja kilpailue-
tusi ajanmukaisiksi varmistat yrityksesi toiminnan jatku-
vuuden.

Yrittäjän ammattitutkinto suoritetaan henkilökohtaisen
suunnitelman mukaisesti, mikä takaa sen, että saat juuri 
sinun yrityksesi kehittämiseen soveltuvaa täsmäkoulu-
tusta.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖJÄ OVAT MM:.

• Oma liikeidea
• Hinnoittelu, kannattavuus ja rahoitus
• Liiketoimintasuunnitelman rakentaminen/
 päivittäminen
• Yrityksen talouden hoitaminen ja veroasiat
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