
Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on kehittää itselleen yritysidea ja suunnitella 
liiketoiminta sen pohjalta. Opiskelija voi myös ryhtyä  
ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi opintojen aikana.

Kohderyhmä

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat (Yritystoiminnan  
suunnittelu 15 osp) sekä Ammatti- tai erikoisammattitut-
kintoa suorittavat opiskelijat, joiden tutkinnon perusteissa 
on valinnainen tutkinnon osa, Yrittäjyys (vanhat tutkinnon 
perusteet) tai joiden tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon 
osan, Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (uudet tutkinnon 
perusteet)

Opetusjärjestelyt

Suoritetaan esihautomotyyppisenä valmen-
nuksena. Toteutus tapahtuu ryhmävalmen-
nuksena teemakohtaisissa valmennuspäivissä 
ja -klinikoissa, verkko-ohjauksena/ verkko-
opiskeluna sekä yksilövalmennuksena tavoit-
teena toteuttamiskelpoinen realistinen liike-
toimintasuunnitelma. Valmennuksen/ ohjauk-
sen eteneminen on hyvin yksilökohtaista.

Lisätiedot

Lehtori Jarkko Savijoki, puh. 050 4083 387 
Opettaja Pirjo Ervasti-Saksala, puh. 050 4400 868
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 11.10.2019 mennessä  
http://urlshortbot.com/19na
 

Koulutuksen sisältö

Liikeidean hahmottaminen ja liiketoiminta- 
suunnitelman laatiminen  
• oman osaamisen tuotteistaminen
• liiketoimintaympäristön kartoittaminen
• liikeidea ja toiminta-ajatus, tuotteet/ palvelut
• laatu 

Myyntityö ja markkinointi
• markkinointisuunnitelma ja -toimenpiteet
• markkinatilanne ja kilpailijat
• asiakkuudet ja hinnoittelu
• verkkomarkkinointi 

Talous
• kirjanpito

• budjetointi ja kannattavuus
• hinnoittelu 
• talouden hallinta
• rahoitus 

Sidosryhmä verkostoituminen
• sidosryhmät

• verkostoituminen
• yhteistyö

• vakuutukset 

Yrityksen perustamistoimenpiteet
• yritysmuodot
• yrityksen perustamistoimenpiteet
• luvanvaraisuus
• riskien hallinta

www.kktavastia.fi

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU | perustutkinto 
YRITTÄJYYS | ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Ilmoittaudu 
11.10.2019 
mennessä!

http://urlshortbot.com/19na


TEEMA AJANKOHTA OPETTAJA

Orientaatio ja ideointi pe 25.10.2019  8.10 - 14.30 Pirjo Ervasti-Saksala 
Jarkko Savijoki

Liikeidean kehittely  
- oman osaamisen tuotteistaminen

 
pe

 
1.11.2019

 
8.10 - 13.00

Minna Ylieskola 
Jarkko Savijoki

Asiakaskohderyhmä ja asiakkuudet pe 15.11.2019 8.10 - 13.00 Anu Lehtinen

Myynti, markkinointi ja markkinointisuunnitelma pe 22.11.2019 8.10 - 13.00 Seija Satokaski

Verkkomarkkinointi ja imago pe 13.12.2019 8.10 - 13.00 Esko Hentilä
Leila Vuorijärvi

Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös pe 17.1.2020 8.10 - 13.00 Tuula Katajisto

Kustannuslaskenta, budjetointi ja hinnoittelu pe 24.1.20120 8.10 - 13.00 Jarkko Savijoki

Yhtiömuodot, verotus ja arvonlisävero pe 7.2.2020 8.10 - 13.00 Tuula Katajisto

Juridiikka yrittäjille, kuluttajansuoja, tuotevastuu ja 
riskit

pe 14.2.2020 8.10 - 13.00 Jarkko Savijoki

Sidosryhmät / verkostoituminen to 5.3.2020 8.10 - 13.00 Minna Ylieskola

- yritysvierailu, uusyrityskeskus ja tilitoimisto / 
pankki

toteutetaan yhdessä 
Hämeen uusyritys-

keskuksen kanssa

Henkilökohtainen ohjaus / tiimiohjaus sovitaan 
erikseen

Pirjo Ervasti-Saksala 
Jarkko Savijoki

talousklinikat  
Esa Hiltunen

Näytön ajankohta huhti- 
toukokuu

sovitaan  
erikseen

www.kktavastia.fi

Aikataulu ja opettajat

Luokkatila   A3023  
Opettajien yhteystiedot >  kktavastia.fi/yhteystiedot

https://www.kktavastia.fi/yhteystiedot/aakkosittain/a/

