
Suorita liiketalouden

perustutkinto (merkonomi) 

yrittäjän oppisopimuksella

Kehitä itseäsi. 

Kehitä yritystäsi. 

Verkostoidu. 

Menesty.

Koulutus on rahoitettu.

Tutkintomaksu on 58 €.



Hyödyttää sekä yrittäjiä että työsuhteessa oleviaJätä yhteystietosi ja pyydä lisätietoja: www.educo.fi/lahti2017

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Aika: Koulutuksen starttipäivä on 15.6.2017 mutta elokuussakin 
voi vielä ehtiä mukaan.

Paikka: Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti. 
Järjestävät: Koulutuskeskus Salpaus ja Educo Valmennustalo

Lisätietoa koulutuksesta: Educo Valmennustalo, 
Lars Fredriksson, p. 044 584 0018, lars.fredriksson@educo.fi

mailto:lars.fredriksson@educo.fi


Onko hinnoittelu kohdallaan?

Yritystoiminnan kehittäminen

Verotusasiat ovat vaikeita

Aikaa on liian vähän!

Talouden mittarit puuttuvat.

Arkea….jota haluamme koulutuksella parantaa

Asiakaspalvelu paremmaksi.

Muodollinen pätevyys puuttuu.



•On rohkea ja selkeä liikeidea, jota toteutetaan kurinalaisesti.
•Tarjotaan selvä hyöty asiakkaille.
•Yleiskulut ovat pieniä.
•Myyntitavoitteet ovat asetettu.
•Raportointi –ja seurantajärjestelmä on luotu.
•Jakelutie on lyhyt (ei isoja varastoja).
•Tuote / palveluvalikoima on järkevä.
•Kohderyhmä tunnetaan.
•Asiakashankinta ja asiakkuuksien hallinta on kunnossa.
•Markkinointia toteutetaan säännöllisesti ja järkevästi.
•Ajanhallinta on kunnossa.

Onko sinulla menestyvä business?

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi



•Kaupallinen 2. asteen tutkinto.
•Yrittäjän tai työntekijän oppisopimuksella
•Noin 35 koulutuspäivää ja n. 2,5 vuotta.
•Henkilökohtainen koulutussuunnitelma.
•Mentori tukena.
•Työssä oppiminen 80%.
•Työssä näyttäminen.
•Tutkintomaksu 58 €.

Virallinen merkonomin tutkinto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi



Hyödyttää sekä yrittäjiä että työsuhteessa olevia

Millaiselle yrittäjälle koulutus saattaa soveltua?

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

•Olet päätoiminen yrittäjä (vähintään 25 h / viikossa) tai työsuhteessa.

•Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus.

•Et tarvitse mitään erityistä koulupohjaa.

•Sinulla voi (ei täydy) olla suoritettuna erilaisia ammatillisia ja 2. toisen asteen tutkintoja.

•Haluat parantaa yritysosaamista eri osa-alueilla.

•Haluat työllistää itsesi yritystoiminnalla kannattavasti.

•Haluat kehittää itseäsi ja yritystäsi.

•Haluat suorittaa virallisen merkonomin tutkinnon.

•Haluat kouluttautua käytännönläheisesti, ilman oppikirjoja,

tenttejä ja testejä. 

Koulutus soveltuu myös työsuhteessa oleville.



Hyödyttää sekä yrittäjiä että työsuhteessa olevia

Miksi tämä on hyvä tapa kouluttautua ja

saada kaupallinen pätevyys sekä tutkinto?

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

•Koulutus keskittyy asioihin joista on aitoa hyötyä yritystoiminnassa.

•Sovellat ja teet asioita oman yrityksesi eteen.

•Saat henkilökohtaista ohjausta opintoihin. 

•Asiat kerrotaan helposti, ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti.

•Yrittäjä on usein yksin haasteineen. Koulutuspäivillä pääset vaihtamaan

mielipiteitä toisten yrittäjien kanssa, verkostoidut ja saat uutta virtaa sekä ideoita.

•Tutkinto suoritetaan koulutuksen aikana, tekemällä oman yritystoimintasi

pyörittämiseen liittyviä tehtäviä ja näyttämällä osaaminen.



Poimintoja sisällöstä

Myyntityö ja asiakaspalvelu

• Myynti – ja neuvottelutaitojen kehittäminen

• Mistä löydän ostavia asiakkaita?

• Asiakastietoja hallinta

• Miten suunnittelen tehokkaan myyntikampanjan?

• Asiakkaan ostokäyttäytyminen ja ostomotiivit

• Erilaisille asiakkaille myyminen

• Myynnin portaat käytännössä

• Tarvekartoitus ja kaupan clousaaminen

• Argumentointi ja vastaväitekäsittely

Mainonta ja markkinointi

• Miten löydän uusia asiakkaita?

• Sissimarkkinoinnin keinot

• Mainoskampanjan suunnitteleminen

• Sosiaalisen median hyödyntäminen

• Tuottavat kotisivut

• Mainosvälineet ja niiden hyödyntäminen

• Kohderyhmät ja suoramainonta

• Tuotteistus – paketointi - hinnoittelu

Talous ja kannattavuus

• Miten saan liiketoiminnasta entistä

tuottavampaa?

• Talouden suunnittelu ja seuranta

käytännössä

• Tuloslaskelma ja tase tutuiksi

• Kateajattelu

• Yritysverotus

• Budjetointi

Atk -taidot

• Projektinhallintatyökalut

• Työvälineohjelmistot

• Tiedostonjakopalvelut

• Sähköiset kalenterit

• Työtä helpottavat ilmaisohjelmat

• Word, PowerPoint, Excel

• Ym.

Opi toisilta ja verkostoidu!

Koulutukseen osallistuu 20-25 pääosin 

eri alojen yrittäjää. Mukana on aina 

myös muutama, jotka suorittavat 

tutkinnon työntekijänä.

Näin isossa ryhmässä verkostoitumisen 

tuomat hyödyt näkyvät myös toisilta 

oppimisena.



Kouluttajat

•Kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat.

Siksi lähestymiskulma on käytännönläheinen ja omaan

kokemukseen perustuvaa.

•Saat käyttösi huippuammattilaiset.
•MYYNTI

•MARKKINOINTI

•SOSIAALINEN MEDIA

•TALOUS

•VEROTUS

•ATK –TAIDOT

•VUOROVAIKUTUS

Hyödynnä huippukouluttajien osaminen!



Kokenut yrittäjä mentoriksi

Mentorointi

Mentorin tehtävä lyhyesti

Oppisopimuskoulutuksessa mentorointi on tapa  auttaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää pääsemään 

asettamaansa tavoitteeseen. Mentorin tehtävänä on omalla kokemuksellaan auttaa mentoroitavaa kehittämään 

toimintaansa opiskelijana / yrittäjänä sekä kannustaa ja antaa puolueetonta / korjaavaa palautetta.

•Opiskelijalla täytyy olla kokeneempi yrittäjä mentorina. Mentorina voi toimia esimerkiksi toinen yrittäjä. Moni 

yrittäjä on valinnut mentorikseen oman kirjanpitäjän.

•Mentorin tehtävä on arvioida opintojesi etenemistä 3-4 kertaa vuodessa sekä kannustaa ja antaa palautetta.

•Mentoriyritys saa työssä oppimisen arviointia vastaan koulutuskorvausta. 

•Mentorin voi hankkia omasta yrittäjäverkostosta tai Educon kautta eli teemme myös mentorointia maksutta.

•Työsuhteessa olevalla mentorina toimii työpaikkaohjaaja, joka usein on oma esimies.



Koulutuksen toteuttavat

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi


