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      LUONNOS 3 

YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINTO (150 osp) 

Kolme osaamisalaa:  

- yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 
- yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 
- yritysneuvonta. 

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELUN JA KÄYNNISTÄMISEN OSAAMISALA 

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen (pakollinen tutkinnon osa) 

Arvioida ja kehittää omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä 

Opiskelija osaa 

 arvioida yritystoiminnassa edellytettyä osaamista ja omaa osaamista 
 kehittää ammatillista osaamistaan (tiedot, taidot, oma jaksaminen/työhyvinvointi) 
 päättää yrittäjäksi ryhtymisestä (henkilökohtaiset hyödyt ja riskit) 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 

Opiskelija osaa 

 täsmentää liikeidean (brändi)  
 arvioida toimintaympäristöä (tulevaisuusnäkökulma, verkostoyhteistyön selvittäminen), kilpailija-

analyysi, markkina-analyysi; toimintaympäristön analyysi 
 suunnitella liiketoiminnan eri osa-alueet (asiakkaat, myynti, markkinointi, tuotanto) ja talouden, 

(suunnitella toiminnot ja resurssit kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti) 
 kartoittaa tarvittavat resurssit 
 tunnistaa riskit ja varautua niihin 

Digitalisaation liiketoimintamerkityksen arvioiminen  

Opiskelija osaa 

 selvittää toimialalla hyödynnettäviä digitalisaation mahdollisuuksia (verkkokauppa-alustat, 
kassajärjestelmät jne.) 

 selvittää digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä tieto- ja kyberturvallisuusasioita 
 arvioida digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnan eri osa-alueilla (ml some-kanavat) 
 päättää digitalisaation hyödyntämisestä asiakkuuksien hallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa, 

talouden hallinnassa, tuotannossa, henkilöstöasioissa ja johtamisessa 

Yritystoiminnan käynnistämiseksi tarvittavat toimenpiteet 

Opiskelija osaa  

 tehdä yritystoiminnan käynnistämiseksi tarvittavat toimenpiteet (sopimukset, luvat jne) 
 käynnistää liiketoiminnan edellyttämät osa-alueet 
 järjestää taloushallinnon ja rahoituksen  
 viestiä liiketoiminnastaan kirjallisesti ja suullisesti eri tilanteissa 
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Kriteereihin mukaan mm.: 

- toimii laatutavoitteiden, kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti 
- käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia sekä digitaalisia 

palveluja 
- noudattaa toimialaan ja työhönsä liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita 
- toimii vuorovaikutustilanteissa suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä?? 

(muotoilu mietittävä) 
- noudattaa tietosuoja- ja salassapitosäädöksiä 
- noudattaa työturvallisuusohjeita ja toimii ergonomisesti 
- tuntee työsuojelun käytännöt omalla toimialalla 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xxx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xxx 

 

YRITYSTOIMINNAN ANALYSOINNIN JA KEHITTÄMISEN OSAAMISALA 

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (pakollinen tutkinnon osa) 

Arvioida ja kehittää omia edellytyksiään toimia yrittäjänä 

Opiskelija osaa 

 arvioida yritystoiminnassa edellytettyä osaamista ja omaa osaamista 
 kerätä palautetta toiminnastaan ja osaamisestaan 
 kehittää ammatillista osaamistaan (tiedot, taidot, oma jaksaminen/työhyvinvointi) 

Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen 

Opiskelija osaa 

 analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia, kilpailija-analyysi, markkina-analyysi; 
toimintaympäristön analyysi 

 arvioida omaa liiketoimintaa (tulevaisuusnäkökulma) 
 tehdä päätöksiä ja asettaa tavoitteita liiketoiminnan kehittämiseksi 

Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen 

Opiskelija osaa 

 suunnitella toiminnan (asiakkaat, myynti, markkinointi, tuotanto) ja talouden tavoitteiden 
mukaisesti, (suunnitella toiminnot ja resurssit kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti) 

 kartoittaa tarvittavat resurssit 
 tunnistaa riskit ja varautua niihin 
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Digitalisaation liiketoimintamerkityksen arvioiminen  

Opiskelija osaa 

 selvittää toimialalla hyödynnettäviä digitalisaation mahdollisuuksia (verkkokauppa-alustat, 
kassajärjestelmät jne) 

 selvittää digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä tieto- ja kyberturvallisuusasioita 
 arvioida digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnan eri osa-alueilla (ml some-kanavat) 
 päättää digitalisaation hyödyntämisestä asiakkuuksien hallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa, 

talouden hallinnassa, tuotannossa, henkilöstöasioissa ja johtamisessa 

Yritystoiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet 

Opiskelija osaa 

 valinta, priorisoida ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 
 resursoida tarvittavat toimenpiteet 
 arvioida toimenpiteiden tuloksia ja tehdä tarvittavia muutoksia 

 

Kriteereihin mukaan mm.: 

- toimii laatutavoitteiden, kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti 
- käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia sekä digitaalisia 

palveluja 
- noudattaa toimialaan ja työhönsä liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita 
- toimii vuorovaikutustilanteissa suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä? 
- noudattaa tietosuoja- ja salassapitosäädöksiä 
- noudattaa työturvallisuusohjeita ja toimii ergonomisesti 
- tuntee työsuojelun käytännöt omalla toimialalla 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xxx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

Yrityksen saattaminen myyntikuntoon (yrityskaupat) myös yhdeksi näkökulmaksi näyttöön. 
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KAIKILLE OSAAMISALOILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

Työn organisointi ja johtaminen  

Itsensä johtaminen 

Opiskelija osaa 

 suunnitella ajankäyttöään ja priorisoida tehtäviään erilaisissa tilanteissa 
 ratkaista yritystoimintaan liittyviä ongelmia  
 kehittää vuorovaikutustaitojaan 
 huolehtia työhyvinvoinnistaan ja työssä jaksamisestaan 

Työn suunnittelu ja organisointi 

Opiskelija osaa 

 määritellä vastuut ja jakaa työtehtävät  
 suunnitella ja järjestää tarvittavat resurssit  
 toimia verkostoissa ja hyödyntää erilaista asiantuntijuutta 

Työn organisoinnissa tarvittavien muutosten toteuttaminen 

Opiskelija osaa 

 ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia 
 reagoida suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti muutoksiin 
 kehittää työn organisointiratkaisuja ja vuosisuunnittelua. 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

Myynti ja markkinointi 

Opiskelija osaa 

 suunnitella myyntiä ja markkinointia  
 toteuttaa myyntiä ja markkinointia 
 arvioida ja kehittää myyntiä ja markkinointia 

 

Kriteereihin mukaan mm. näitä: 

- kohderyhmien täsmennys: asiakasymmärrys, tarpeet, ostokäyttäytyminen, 
kanavavalinnat/digitaaliset mahdollisuudet 

- laatii markkinoinnin suunnitelman (ml myyntitoimenpiteet) 
- määrittelee toimenpiteet, resurssit, vastuut, budjetin 
- esim. tavoite uusasiakashankinta, mitkä toimenpiteet? 
- markkinointi- ja myyntiprosessin suunnittelu (myyntiosaaminen, myyntiprosessin 

hahmottaminen, tavoitteellinen myynti, myyntikeinot- ja kanavat- kanavakohtainen myynnin 
suunnittelu: mitä, miten, missä), asiakaspalvelun laadulliset tavoitteet ja toimintatavat  
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- markkinointisuunnitelman toteuttaminen / toimeenpano 
- asiakaspalvelu ja viestintä (sisäiset, ulkoiset) 
- toteuttamisen johtaminen (verkostot, yhteistyökumppanit) 
- määritellä seurannan tavat ja mittarit (nimeäminen ja määrittely)  
- esim. näkyvyyden mittarit / digimarkkinointi 
- tuloksellisuuden arviointi 
- tulokset suhteensa tavoitteisiin (määrä ja laatu) 
- markkinoinnin hinta versus tuotot 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen  

Opiskelija osaa 

 tunnistaa asiakastarpeet ja sen pohjalta kehitettävän palvelun tai tuotteen  
 kehittää palvelua tai tuotetta yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa 
 tehdä kehittämiseen liittyvät kannattavuuslaskelmat (ml. hinnoittelu) 
 toteuttaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet 
 kerätä palautetta ja arvioida edelleen kehitettyä palvelua tai tuotetta 

 

Kriteereihin mukaan mm. näitä: 

- asiakasymmärrys (tarpeet, ostokäyttäytyminen), nykytilanteen analysointi 
- (palvelupolku näkökulmana tuotteistamisessa, uusi tuote/palvelu tai olemassa olevan 

kehittäminen) 
- osaa määritellä tuotteelle/palvelulle arvolupauksen 
- tuote- / palveluelementtien kuvaus (miten viestii / sanoma) 
- osaa suunnitella ja käynnistää tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosessin (pilotointi) 
- tuotteen/palvelun arviointi) asiakasnäkemyksen/sidosryhmänäkemys kartoittaminen 

(asiakkaan osallistaminen), hyöty ja lisäarvo asiakkaalle (kriteerit, ei liian tiukkaa rajausta)  
- ekologisuus ja eettisyys 
- lainsäädäntö (toimiala)  
- patentit, tuotesuojaus 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx  
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Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen  

Opiskelija osaa 

 suunnitella yrityksen taloutta ja sen hallinnointia eri aikajänteillä 
 seurata ja arvioida yrityksen taloudellisen tilanteen kehittymistä 
 tehdä tarvittavat kannattavuus- ja rahoituslaskelmat erilaisiin markkinatilanteisiin 
 tehdä tarvittavat toimenpiteet yrityksen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

Kriteereihin mukaan mm. näitä: 

- nykytilan analysointi, tunnuslukujen analysointi (vertailu alan yrityksiin/arviointi 
rahoittajan/tilitoimiston kanssa) (ymmärrys lukujen taakse, mikä vaikuttaa mihinkin ja mitä 
tarkoittaa käytännön liiketoiminnassa) 

- rahoitus, investoinnit (pidempi aikajänne laskelma), varautuminen riskeihin  
- kannattavuuden arviointi (ml hinnoittelu) 
- talouden suunnittelu (budjetointi) 
- talouden seuranta 
- tulevaan varautuminen, ennakointi 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

Tuotannon kehittäminen  

Opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa tuotanto- tai palveluprosessin 
 arvioida tuotanto- tai palveluprosessin kehittämistarpeita 
 kehittää tuotanto- tai palveluprosessia. 

 

Kriteereihin mukaan mm. näitä: 

- koneet, laitteet, tilat 
- materiaalivirrat, varastointi 
- logistiset järjestely, tuotannon suunnittelut 
- tuotannon seurannan tunnusluvut  
- tuotannon kustannukset 
- tuotannon kannattavuuden raja-arvot  
- prosessin sujuvuus (läpimeno) 
- lisäarvo asiakkaalle 
- asiakkaan osallistaminen? 
- laatu ja laadunhallinta 
- digitalisaatio  
- ekologisuus 
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ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

Liiketoiminnan digitalisointi  

Opiskelija osaa 

 suunnittelee ja toteuttaa liiketoiminnan digitalisoinnin 
 arvioida yrityksen digitalisoinnin kehittämistarpeita 
 kehittää yrityksen digitalisaatiota 

Kommentit: 

Liiketoimintasuunnitelma uudestaan digitalisoinnin näkökulmasta 

Toimialan digitalisaation tilanne ja mahdollisuudet 

Digitalisaation käytettävyys, tarpeellisuus ja hyödyllisyys (näkyvyys, toiminnan tehokkuus, 
kustannustehokkuus) liiketoimintaan 

 

ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

Verkkokauppa (kombinaatio olemassa olevista tutkinnon osista) 

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685456/reformi/tutkinnonosat/4735076  
o https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685454/reformi/tutkinnonosat/4790346 
o https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6902591/reformi/tutkinnonosat/6903163  

 

Opiskelija osaa 

 verkkokaupan suunnittelu (vertailu, vaihtoehdot yms) 
 verkkokaupan perustaminen 
 verkkokaupan markkinointi 
 verkkokaupan kehittäminen 

 

Kriteereihin mukaan mm. näitä: 

- toimia verkkokaupankäynnin eri työvaiheissa 
- hyödyntää analytiikkaa verkkokaupankäynnin onnistumisen tulkinnassa  
- tuottaa sisältöä verkkokauppaan 
- palvella asiakkaita verkkokaupassa  
- verkostoitua, tehdä asiakashankintaa ja markkinointia 
- seurata digitaalisen kaupan kehittymistä ja kehittää verkkokauppaa. 
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ARVIOINTI (HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT): xx 

AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT (NÄYTTÖ): xx 

 

YRITYSNEUVONNAN OSAAMISALA  

Neuvontatehtävissä toimiminen, pakollinen tutkinnon osa (geneerinen tutkinnon osa, joka soveltuisi eri 
toimialoille) 

 Asiakaslähtöisen neuvonnan suunnittelu 
o asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja neuvontatarpeen selvittäminen  
o neuvonnassa tarvittavan tiedon hankkiminen ja analysointi 
o neuvontaan liittyvän materiaalien laatiminen 
o neuvontaan liittyvien verkostojen ja asiantuntijapalveluiden selvittäminen 

 Asiakaslähtöisen neuvonnan toteuttaminen 
o neuvontatilanteet, viestintä ja yhteistyö 
o luoda ja hoitaa asiakkuuksia suunnitelmallisesti 
o kertoa asiakkaalle kartoituksen tuloksista  
o keskustella asiakkaan kanssa erilaisista toimintavaihtoehdoista 
o sopia asiakkaan kanssa etenemisestä  

 Neuvontatyössä onnistumisen arviointi ja osaamisen kehittäminen 
o kerätä palautetta neuvontatehtävissä onnistumisesta 
o laatia suunnitelma neuvontaosaamisen kehittämiseksi 
o arvioida ja kehittää neuvontaosaamistaan  

 

Kriteereihin mukaan mm.: 

- neuvontamenetelmien hallinta, vuorovaikutustaidot 
- toimii laatutavoitteiden, kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti 
- käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia sekä digitaalisia 

palveluja 
- noudattaa toimialaan ja työhönsä liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita 
- toimii vuorovaikutustilanteissa suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä? 
- noudattaa tietosuoja- ja salassapitosäädöksiä 
- noudattaa työturvallisuusohjeita ja toimii ergonomisesti 
- tuntee työsuojelun käytännöt omalla toimialalla 

 

Pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnissa (näyttö) otetaan huomioon sekä yrittäjät 
että yritysneuvojat. 

Vaativissa yritysneuvontatehtävissä toimivalle soveltuisi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon 
suorittaminen: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540526 . Tämä ei edellyttäisi erillistä 
yritysneuvonnan osaamisalaa, vaan tavoitteena olisi asiantuntijuuden kasvattaminen esim. 
taloushallinnossa tai henkilöstöhallinnossa, johon tutkinto tarjoaa mahdollisuuden. Tutkinnon suorittaneen 
osaamiskuvaukseen lisättäisiin ”neuvonta” (kts alla keltaisella lisäys). 
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Tutkinnon suorittaneen osaaminen: Tutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan 
asiantuntija, neuvonta - tai esimiestehtävissä. Hänellä on hyvää liiketoimintaosaamista ja hän verkostoituu 
ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän 
käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. 
Hän seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä 
omaa osaamistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten 
tutkinnon osien mukaan. 

Kaikkiin osaamisaloihin valinnaisena: Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 

 


