
30.1.—9.6.2023 (verkkokoulutus) 

• Koulutuksessa on 1-2 koulutuspäivää viikossa. Halutessasi voit osallistua 
osaan koulutuspäivistä lähitoteutuksena Kuusamossa.  

• Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa suoritetaan 
Yrittäjyyden ammattitutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja 
käynnistäminen. 

Miksi kannattaa lähteä mukaan? 

• Koulutus valmentaa sinua hiomaan yritysideasi menestyväksi liikeideaksi, 

laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja aloittavan yrittäjän laskelmat. 

Tiedät, miten yritys perustetaan ja toiminta käynnistetään.  

• Koulutuksen päättyessä sinulla on tehtynä  mahdollisen rahoituksen ja 

starttirahan hakemiseen suunnitelmat ja laskelmat.  

Koulutussisältö 

• Menestyvä ja kestävän kehityksen mukainen liikeidea 

• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 

• Aloittavan yrityksen laskelmat 

• Rahoitus 

• Markkinointi ja myynti 

• Yritysmuodot  

• Yrityksen perustamisen toimet 

• Yritystoiminnan verotus 

• Liiketoiminnan riskit 

• Digitalisaation huomiointi liiketoiminnassa 

Kohderyhmä 

Koulutus sopii henkilölle, jolla on 

oma yritysidea ja hän haluaa 

selvittää, millä tavalla se 

kannattaa toteuttaa. Sopii myös 

kevytyrittäjyyden tarkasteluun. 

 

Hinta  

Tutkinnon osa 150 € 
(arvonlisäveroton koulutuspalvelu)  

Oppisopimuskoulutuksena 

maksuton. Oppisopimus 

mahdollinen yrittäjälle ja 

yrityksessä työssä olevalle. 

 

Hakeutuminen  

Hae sähköisesti osoitteessa 

www.ksak.fi  

Haku päättyy 13.1.2023.  

 

Kysy lisää  

Anita Saarela-Myllylä 

040 505 6319  

anita.saarela-myllyla@ksak.fi 

Toimisto 

info@ksak.fi 

YRITTÄJÄVALMENNUS: 

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU JA 

KÄYNNISTÄMINEN 

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus 

Airotie 2b 

93600 Kuusamo 

040 860 8949 

info@ksak.fi, www.ksak.fi 



KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

YRITTÄJYYS 

• Tutkinnon osan sisältö ja suorittaminen 

• Opiskelussa käytettävät järjestelmät 

• Yritysidean vaatima osaaminen ja yrittäjän 
ominaisuudet 

• Liiketoimintasuunnitelman kokonaisuus 

 

LIIKEIDEAKOKONAISUUS 

• Asiakastarpeet ja asiakasryhmät 

• Tuotteistaminen 

• Brändiin luominen, yrityskuva 

• Kestävää tulevaisuutta rakentava liiketoiminta 

 

YRITYSMUODOT JA YRITYKSEN 

PERUSTAMINEN 

• Eri yritysmuodot ja kevytyrittäjyys 

• Yrityksen perustamistoimenpiteet 

 

ALOITTAVAN YRITYKSEN LASKELMAT JA 

TALOUDEN HOITO 

• Kannattavuuslaskelma, kustannusrakenne 

• Hinnoittelu, myynnin määrä 

• Investoinnit, rahoitus 

• Yrittäjän sosiaaliturva 

• Laskutus ja maksut 

• Yhteistyö tilitoimiston kanssa 

• Starttiraha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMIALA, KILPAILUTILANNE 

• Toimialan tilanne, kilpailija-analyysi 

• Liiketoiminnan riskit 

• Verkostoituminen  

• Digitalisaatio toimialalla 

 

MYYNTITYÖ 

• Asiakaspalvelu ja myyntityö 

• Liikekirjeet 

• Vakuuttava yritys / tuote-esittely 

• Digi myynnissä 

 

MARKKINOINTI 

• Markkinoinnin suunnittelu 

• Käytännön markkinointitoimet 

• Digimarkkinointi 

 

TILINPÄÄTÖS JA YRITYKSEN VEROTUS 

• Tuloverotus ja arvonlisäverotus 

• Tilinpäätöksen lukutaito 

 

 

 

Yrittäjyyden ammattitutkinto:  

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 

Koulutuspäivät tiistaisin ja/tai torstaisin 9.30—15 tai 12-14 (etänä tai lähinä).  


