
YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINTO 

Käytännönläheinen yrittäjyyden ammattitutkinto 
soveltuu henkilöille, jotka suunnittelevat yritystoimin-
nan aloittamista lähitulevaisuudessa. Tutkinto soveltuu 
yrittäjille, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa. 

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena yhdessä Savonia 
ammmattikorkeakoulun sekä Business Center Pohjois-Savon 
kanssa Kuopiossa Savilahden kampuksella. 

Yrittäjyyden ammattitutkinto on 150 osaamispistettä. 
Tässä koulutuksessa on tarjolla kaksi osaamisalaa: 
• yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 
• yritystoiminnan kehittäminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen orientaatio on 23.8.2023. Koulutuksessa on 
lähiopetusta mm. seuraavista aiheista:
• Oman idean rakentaminen
• Myyntitaidot ja myyntityö
• Talouden hoitaminen
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Digi-tehokkuutta liiketoimintaan
• Asiakaskokemuksesta kilpailuetu
• Tuloksellinen itsensä johtaminen
• Yritystoiminnan kehittäminen

Lähiopetusta on 1 -2 krt/kk; viimeinen lähiopetuskerta on 
maaliskuussa 2024.

Koulutuksen aloitusinfo on 1.6.2023 klo 17.00. 

ASIANTUNTIJASPARRAUSTA 

Business Center Pohjois-Savon asiantuntijat tarjoavat opiskeli-
joille sparrausta koulutuksen aikana vähintään kaksi kertaa 
tai opiskelijan tarpeen mukaan. 

HINTA

Koulutuksen hinta on 250 €. 

Jos olet päätoiminen yrittäjä, voit opiskella ja suorittaa 
tutkinnon oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus 
on Savon ammattiopistossa maksuton. 

KYSY LISÄÄ 

Satu Andersin, tutkintovastaava
Puh. 044 785 8663 
satu.andersin@sakky.fi

Maire Rönkkö, tutoropettaja
Puh. 044 785 8699
maire.ronkko@sakky.fi

Petri Lehtoranta, suunnittelija
Puh. 044 785 8613
petri.lehtoranta@sakky.fi 

HAE

WWW.SAKKY.FI/YRAT 
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KEHITÄ YRITYSIDEAA TAI YRITYSTOIMINTAA
ASIANTUNTIJOIDEN OHJAUKSESSA 

http://www.sakky.fi/yrat
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Opiskelija- ja yrittäjäreferenssi

Opettajat
Marja Kauppinen, KTM/MBA

Marja toimii Business Center Poh-
jois-Savossa yrittäjyysasiantunti-
jana, yrittäjyysopintojen kehittäjänä 
sekä Savonia-ammattikorkeakoulun 
opettajana. Marjalla on vahva stra-
tegiaosaaminen yrityksen kaikissa 
elinkaaren vaiheissa. Marja on 
hankkinut osaamisensa yrittäjänä ja 
yritysten kehittämispalveluissa 
monialaisesti.

Tiina Kuiri, YAMK 

Tiina toimii Savonia-ammattikorkea-
koulussa myynnin- ja markkinoinnin 
opettajana sekä kouluttaa erilaisia 
organisaatioita digitaalisen myyn-
nin ja markkinoinnin pariin. Tiinalla 
on vahva kokemus myynnistä ja 
markkinoinnista ruohonjuuritasolta 
johtamiseen. Tiina on hankkinut 
osaamista myynnin ja markkinoin-
nin käytännön tekemisessä ja johta-
malla eri suuruisia organisaatioita. 

Matti Laitinen KTM/
Organisaatiopsykologia

Matti valmentaa alku- ja kasvuvai-
heessa olevia yrityksiä uuden liike-
toiminnan rakentamisessa, luovuu-
dessa, palvelumuotoilun sovelta-
misessa omaan liiketoimintaan ja 
markkinointiin. Matti toimii  
Savonia-ammattikorkeakoulun 
opettajana yrittäjyyden ja innovaati-
oiden kaupallistamisessa. Matilla on 
vahvaa kokemusta yrittäjyyden val-
mennustoiminnasta, sidosryhmä-
työstä ja on rakentanut yhteistyössä 
Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaa-
tiokasvatuksen strategiaa.

Markku Liukkunen, KTM 

Markku on Savon ammattiopiston 
liiketalouden lehtori. Markulla on 
pitkäaikainen kokemus kumppanuu-
desta pienyrittäjän elämän eri vai-
heissa niin yrittäjänä kuin ammatti-
tutkinnon kouluttajana. Markku on 
taloushallinnon ja verotuksen asian-
tuntija. Hän on toiminut yritysten 
hinnoittelun, perustamis- ja kannat-
tavuuslaskelmien sparraajana.

Maire Rönkkö, KTM

Maire on Savon ammattiopiston 
liiketalouden lehtori. Mairella on 
pitkäaikainen taloushallinnon ja 
yrittäjyyden opettajakokemus Poh-
jois-Savon alueen eri oppilaitoksissa. 
Mairella on myös useamman vuo-
den kokemus itsenäisenä yrittäjänä 
toimimisesta. Opetuksen lisäksi on 
ollut myös yrittäjyyden edistämistoi-
menpiteitä Business Center Poh-
jois-Savossa. 

Harri Holopainen KTM

Harri on Business Center Poh-
jois-Savossa innovaatioasiantuntija. 
Harrin vahvuuksia ovat idean ensi-
vaiheiden muodostaminen, liikei-
dean kirkastaminen ja laajat 
verkostot oppilaitoksien 
suuntaan. Lisäksi myynnin 
ja asiakaspalvelun 
erilaiset projektit 
ovat vahvuuksia. 

Johanna Tolonen, yrittäjä

Suosittelen Savon ammattiopiston 
yrittäjyyden ammattitutkintoa kai-
kille, jotka suunnittelevat yritystoi-
minnan aloittamista tai haluavat 
kehittää omaa yritystä. 

Itse aloitin opiskelut, kun olin juuri 
aloittanut yrittäjänä. Sain koulutuk-
sesta lisää varmuutta tekemiseen ja 
sillä oli tosi iso merkitys minulle. 

Sain lähikoulutuspäivistä itselleni työpäivän jälkeen virtaa ja 
vertaistukea. Koulutus oli minulle voimauttava kokemus.  

Henkilökohtaisessa ohjauksessa sain lisää ideoita ja neuvoja 
oman yritykseni kehittämiseen. 

Onnellinen iho tarjoaa esteettisen hoidon, medikaalisen 
hoidon ja kauneudenhoidon palveluita Kuopiossa. Johanna 
on kosmetologi ja sairaanhoitaja. Tutustu Johannan yrityk-
seen, www.onnellineniho.fi  

http://www.onnellineniho.fi

