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Yrittäjän ammattitutkinto YAT 
alkaa Varsinais-Suomessa Turussa 26.10.2016.



Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on tämän tutkinnon kes-
kiössä. Työkaluna käytetään liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoi-
minnan kehittämisen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös 
omien liikkeenjohtotaitojen ja oman johtajuuden ja työhyvin-
voinnin kehittämiseen. Tutkinnossa on myös yrityksen toimin-
taan liittyviä valinnaisia osia, kuten esimerkiksi tuotteistami-
nen, henkilöstöhallinto, tuotannon hallinta, taloushallinto sekä 
myynti ja markkinointi. 

Sinulla on tutkinnon puitteissa mahdollisuus suunnitella ja 
toteuttaa yritykseesi liittyvä kehittämisprojekti. Se voi liittyä 
esim. yrityksen kasvuedellytyksiin, uusien työntekijöiden palk-
kaamiseen ja siihen liittyviin kannattavuuskysymyksiin tai netti-
sivujen kehittämiseen.

HYÖDYT JA TAVOITTEET
• työkaluja yrityksen strategiseen ja taloudelliseen 

ohjaamiseen
• keinoja asiakaspalvelun parantamiseen ja osaamista 

markkinointiin ja myyntiin
• osaamista yritystaloudessa, verotuksessa ja juridiikassa
• yrityskohtaista ohjausta
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
• osaamista liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja 

toteutukseen
• lisää tehokkuutta sisäiseen toimintaan
• Opetushallituksen perusteiden mukaisen virallisen 

näyttötutkinnon.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ
Yrityksen menestyminen rakennetaan strategisella suunnitte-
lulla tarkastelemalla yrityksen sisäistä tilaa sekä ulkoista maail-
maa. Erilaisten analyysien kautta kirkastetaan yrityksen liikeidea 
ja visio sekä päätetään yrityksen päämäärät ja toimenpiteet nii-
den toteuttamiseen. Tuloksena on liiketoimintasuunnitelma, jota 
toteutetaan valmennuksen aikana. 

VALMENNUS SOVELTUU
Aloitteleville yrittäjille, joilla on konkreettinen liikeidea.
Sukupolvenvaihdostilanteessa oleville yrittäjille/jatkajille.
Yrittäjille, joilla yrityksen suunta ei ole selkeä tai yritys on vai-
heessa, jolloin yrittäjä pohtii esim. yrityksen kasvattamista.
Pidempään yrittäjänä toimineille, jotka haluavat vahvistusta 
oman yrityksensä toimintaan. 

VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖ 
koulutuksessa käsitellään seuraavia aihealueita 
• Liiketoimintasuunnitelman tekeminen tai päivittäminen
• Yrityksen strategian suunnittelua ja toteuttamista
• Myynti ja markkinointi
• Yrityksen talous
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Yritysjuridiikka ja verotus.

YRITYSKOHTAINEN OHJAUS 
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen
Tutkintotilaisuuksien ohjaus

OPPIMISMENETELMÄT JA -MATERIAALIT
Työssä tapahtuvaa kehittymistä ja oppimista tukevat 1 päivän 
valmennusjaksot 1-2 kuukauden välein. Jaksojen välillä tehdään 
oppimistehtäviä liittyen oman työn ja yrityksen toiminnan kehit-
tämiseen. Valmennuksen aikana on ohjauskeskusteluja, joissa 
arvioidaan osallistujan henkilökohtaisten taitojen karttumista ja 
kehittämistöiden edistymistä yrityksen toiminnan vaatimusten 
ja tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten 
edellyttämällä tavalla.

Koulutuksen kesto on vajaa 2 vuotta ja se koostuu lähijak-
soista ja yrityskohtaisesta ohjauksesta sekä yrityskohtaisista 
välitehtävistä. 

Valmennus toteutetaan Turussa yhteistyössä Turun oppisopi-
mustoimiston kanssa 

Valmennuksen hinta: Tutkinto-ohjelma järjestetään oppisopi-
musrahoitteisena, opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.  

KOULUTUSPAIKKA
Turku

Hakuaika 15.8.–15.10.2016

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Marita Halme 
p. 050 4088 020, marita.halme@mi.fi
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MIF on Pohjoismaiden suurin liike-elämän kouluttaja. Tarjoamme Tieturin, Informatorin, Inforin, Johtamistaidon Opiston JTOn ja MIFin 
koulutuspalvelut kätevästi yhdestä paikasta. www.mif.fi 

Parasta koulutuksessa – osallistujien palautteita 
Yrittäjästä tosiyrittäjäksi • Käytännönläheinen, harjoitukset omasta yrityksestä • Erinomainen koulutus sille, joka haluaa 
päivittää tietonsa ja saada alan ammattilaiset käyttöönsä • Avasi silmät, kehitti itsetuntoa, opetti uusia näkökulmia, näytti 
miten voi kehittää yritystoimintansa • Mukava tapa tavata muita yrittäjiä ja luoda vuorovaikutusta verkostoitumisenkin 
kannalta • Sai liikkeelle systemaattisen kehityksen, suunnittelussa ja kaikessa yrityksen johtamiseen liittyvässä toimin-
nassa • Osaan pysähtyä miettimään yritysasioita uudella tavalla • Oma yrittäjäosaaminen on lisääntynyt valtavasti, var-
sinkin numeropuolella • Kirjallinen LTS, sen laatiminen ja esittäminen on sellainen hyödyllinen oppi, jota kyllä voi myydä 
eteenpäin • Jos vähänkään on jostain epävarmuutta tai kysymyksiä yrityksen toiminnasta, tämä on juuri oikea kurssi • Jos 
mietit onko tästä apua, olet tämän kurssin tarpeessa • Vanha kettukin voi oppia uutta!


