
YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANON 

TUKIWEBINAARI: TEEMA DIGITAALINEN KAUPPA JA ASIAKASHANKINTA 

Ohjelma 30.9.2022 

klo 9.15–9.30 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus

opetusneuvos, yksikön päällikkö Marko Aaltonen, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus -

yksikkö 

klo 9.30–9.45 Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteen sisältö

opetusneuvos Minna Taivassalo, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus -yksikkö 

klo 9.45–9.50 Tauko 

klo 9.50–12 Verkkokauppa, digitaaliset liiketoimintamallit ja digitaalinen asiakashankinta 

sekä case-esimerkkejä 

digitaalisen kaupan asiantuntija Mika Syrenius, Northglow

Tauko välissä 5 min.
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Yrittäjyyden 

ammattitutkinnon 

perusteen sisältö

Opetusneuvos Minna Taivassalo, 

Opetushallitus Ammatillinen koulutus -yksikkö

Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden toimeenpanon 

tukiwebinaari: teema digitaalinen kauppa ja asiakashankinta



Yrittäjyyden ammattitutkinto

• Uusi tutkinto, joka on ollut voimassa 1.1.2022 lähtien. 

• Tutkinnon perusteissa on kiinnitetty erityistä huomiota digitaalisuuden 

hyödyntämiseen ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan liiketoimintaan.

• Tutkintoon on yhdistetty osaamista aiemmasta 

• yrittäjän ammattitutkinnosta ja yritysneuvojan erikoisammattitutkinnosta

• Tehty uudistus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön 

tutkinnonrakenteesta annetun asetuksen muutokseen.
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Uudistamisen lähtökohdat
• Työelämän ja yhteiskunnan tarpeet

• Erilaiset yrittäjyyden näkökulmat

• Vastuullinen yritystoiminta, digitaalisuus, yrityskaupat 

• Tutkintorakenneasetuksen muutos https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200542

• Kansallinen osaamisen viitekehys 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120 

• Osaamisperusteisuus 

• Tutkintorakenteen monipuolinen hyödyntäminen (liiketoiminnan ammatti- ja 

erikoisammattitutkinto) 

• Tutkinnon muodostumisen joustavuus 
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https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200542
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Taustaa: Projektiryhmä, sparrausryhmä ja 

kaikki asiasta kiinnostuneet

Projektiryhmä  

• Suomen yrittäjäopisto Oy: sanna.moller-aaltonen@syo.fi, 

paivi.makinen@syo.fi 

• Rastor-instituutti: kaija.lehtinen@rastorinst.fi

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: marjoriitta.kauppinen@gradia.fi 

• Opetushallitus (koordinointi): tuija.laukkanen@oph.fi 

Sparrausryhmä: Kutsuttiin noin 30 henkilöä erilaisista yrityksistä ja 

organisaatioista

Sparrausryhmältä toivottiin palautetta ja kehittämisehdotuksia työn edetessä 

Kaikki kiinnostuneet: 9.10.2020 info- ja ideointiwebinaari, webropol-kysely 

12/2020, lausuntokierros kevättalvi 2021 (lausuntopalvelu.fi)
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Kenelle tutkinto on tarkoitettu?

• Henkilöille, joiden tavoitteena on yrityksen perustaminen tai yrityksen 

ostaminen

• Henkilöille, jotka perustavat yrityksen tutkinnon suorittamisen aikana

• Henkilöille, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa eri tavoin.

Yritysneuvonnan osaamisala soveltuu erilaisissa yritysneuvontatehtävissä 

toimiville. Lisäksi on hyvä muistaa, että liiketoiminnan 

erikoisammattitutkinto sisältää osaamista, joka soveltuu vaativissa 

yritysneuvonnan tehtävissä toimiville.
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Yrittäjyyden ammattitutkinto

Pakollinen tutkinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

• toimia liiketoiminnan tehtävissä

• toimia asiakaspalvelutehtävissä

• arvioida ja kehittää omaa osaamistaan
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7547772/tutkinnonosat/7657840


Yrittäjyyden 

ammattitutkinto

Sisältää kolme osaamisalaa: 

• yritystoiminnan suunnittelun ja 

käynnistämisen osaamisala, 

• yritystoiminnan kehittämisen 

osaamisala sekä 

• yritysneuvonnan osaamisala. 
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Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan suorittaneella on 

osaamista arvioida edellytyksiään toimia yrittäjänä. Hän osaa laatia 

liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvät laskelmat sekä suunnitella tarvittavat 

yhteistyöverkostot. Opiskelija osaa kehittää liiketoimintaa vastuullisesti. Opiskelija osaa 

käynnistää yrityksen toiminnan ja kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan suorittaneella on osaamista kehittää 

liiketoimintaa analysoimalla yrityksen nykytilaa ja toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä 

tavoitteellisesti. Opiskelija osaa kehittää liiketoimintaa vastuullisesti. Hän hyödyntää 

verkostoja ja kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan.

Yritysneuvonnan osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä neuvontaosaamista ja 

liiketoimintaosaamista. Opiskelija osaa neuvoa yrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen 

liittyvissä asioissa. Hän ottaa neuvonnassa huomioon yritystoiminnan vastuullisuuden. 

Opiskelija markkinoi yritysneuvontapalveluja, verkostoituu monipuolisesti ja hyödyntää 

tehtävissään eri alojen asiantuntijoita. Opiskelija osaa kehittää omaa osaamistaan 

suunnitelmallisesti.
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Näkökulmia yritysneuvontaan

Yritysneuvojana voidaan toimia erilaisista lähtökohdista: 

• Aloittava yritysneuvoja

• Yrittäjänä toimiva yritysneuvoja

• Kokenut yritysneuvoja

• Yritysneuvonta on osa toimenkuvaa jne.

• Opiskelijalle voi soveltua yrittäjyyden ammattitutkinto, liiketoiminnan 

ammatti- tai erikoisammattitutkinto

• Tutkintojen muodostuminen mahdollistaa tutkinnon osien erilaiset ristiin 

valinnat
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Tutkinnon muodostuminen, uusia tutkinnon osia

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/75477

72/reformi/rakenne 

• Läpileikkaavina teemoina vastuullisuus ja 

digitaalisuus

• Uusia tutkinnon osia:

• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

• Työn organisointi ja johtaminen

• Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen

• Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen

• Yritysneuvonta
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Kaikki tutkinnon osat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7547772/reformi/rakenne
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7547772/tutkinnonosat


Ajankohtaista: Tutkinnon perusteista 

poikkeaminen Yrittäjyyden ammattitutkinnon 

tutkintoviennissä 

• Koulutuksen järjestäjät, joilla on lupa soveltaa tutkinnon perusteisiin tehtyä poikkeusta 

• Opetushallitus on päättänyt Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteisiin (OPH-1791-2021) 

tehdystä poikkeamisesta tilauskoulutuksessa tai Euroopan ulkopuolella järjestettävässä 

tutkintokoulutuksessa. Koulutuksen järjestäjä voi poiketa alla olevassa taulukossa 

esitettävin osin 15 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden mukaisista 

ammattitaitovaatimuksista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai 

olosuhteisiin taikka vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin seikkoihin.

• Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 62 §:n mukaisesti koulutuksen järjestäjä päättää 

tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti.

• OPH-1542-2022 

Tutkinnon_perusteista_poikkeaminen_Yrittäjyyden_ammattitutkinnon_tutkintoviennissä.pdf
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https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/perusteet/7547772/liitteet/da503fef-4671-45c7-a818-c108b57b50c8


• Ajankohta 30.11.2022 - 1.12.2022

• Paikka Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Tämän vuoden teemoja ovat mm:

• Eurooppalainen perusdigitaitojen viitekehys ja kansallinen digitaalisen 

osaamisen kuvaus (julkaistu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa)

• Digiosaamisen edistäminen

• Digivisio

• Oppimisanalytiikan hyödyntäminen

• Erityisopetuksen digipedagogiikka

• Erilaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja uuden osaamisen hankkimiseen

• Digitalisaation johtaminen
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Digioppimisen areena 2022 -

Arena för digitalt lärande 2022
Rohkeasti ja vaikuttavasti digipedaa

Ilmoittaudu mukaan ja lisätietoja
Digioppimisen areena 2022 - Arena för digitalt lärande 2022 | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/digioppimisen-areena-2022-arena-digitalt-larande-2022


Kiitos


