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Yrittäjyyden
edelläkävijä
•Perustettu Kauhavalla 1968

•Valtakunnallinen aikuiskouluttaja

•Mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät, organisaatioiden ja 
yritysten henkilökunta, työnhakijat sekä yrityksen uudet 
työntekijät

•Ammatilliset tutkinnot, työvoimakoulutukset, 
maksullinen palvelutoiminta, hankkeet ja konsultointi

•Toimipaikat Kauhavalla, Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja 
Teuvalla

•Vuosittainen opiskelijamäärä n 4000

•Asiantuntijoita 80

•Koulutustoimintaa 70 paikkakunnalla



Koronaexit: verkkokoulutukset ja 
yrityskohtaiset sparraukset

SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO



Verkkokoulutukset

• Tunturi-Lapin yrityskoulutuskalenterista 
https://yrityskoulutuskalenteri.fi/ löytyy 
alueen yrittäjille tarjottavat maksuttomat 
verkkokoulutukset liiketoiminnan eri 
aihealueista

• Samalla kertaa voit ilmoittautua
useampaan koulutukseen

• Kesto klo 9-13 riippuen 
osallistujamäärästä

• Tallenne
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https://yrityskoulutuskalenteri.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/819f1a2e-b057-470d-b605-db3a7346a818?displayId=Fin2057853


Verkkokoulutusten teemat
• Tietoa ja toimintamalleja yrityksen 

myynnistä tai sukupolvenvaihdoksesta, 
18.9.2020 (tallenne saatavilla) 

• Tuloksenteon eväät, 1.10.2020 klo 9-13

• Liiketoiminnan 
suunnittelu/päivittäminen, 7.10.2020 klo 
9-13

• Pienyrityksen strategiatyö, 8.10.2020 klo 
9-13

• Strateginen osaamisen johtaminen, 
22.10.2020 klo 9-13

• Brändin ja sen arvon määrittely, 
5.11.2020 klo 9-13

• Löydä asiakkaasi, 12.11.2020 klo 9-13

• Tuotteista tehokkaasti, 19.11.2020 klo 9-
13

• Suunnittele markkinointisi, 20.11.2020 
klo 9-13

• Tilinpäätöksen lukutaito, 26.11.2020 klo 
9-13

• Menesty myynnissä, 1.12.2020 klo 9-13

• Työssäjaksaminen ja hyvinvointi,  
4.12.2020 klo 9-13

• Asiakaspalvelu, asiakaskokemusten 
hyödyntäminen ja myynti,  8.12.2020 klo 
9-13
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Yrityskohtaiset sparraukset

• Maksuttomat yrityskohtaiset 
sparraukset / ohjaukset 
• Valitse sparrauksen teema

• Yrityksen myynti/sukupolvenvaihdos TAI

• Liiketoimintasuunnitelma ja strategia

• Ilmoittaudu mukaan→ asiantuntija 
ottaa yhteyttä ja sovitte ajan

• Henkilökohtainen neuvonta 
etäyhteydellä asiantuntijan kanssa
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9b558dc2-d0a1-4ddd-af6c-28c02f42c7f7?displayId=Fin2093387


Mitä hyötyä?
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Koulutuksissa pääset kuulemaan ja oppimaan yrityksellesi tärkeistä 
aihealueista asiantuntijan alustamana, saat esittää kysymyksiä ja saat 
niihin vastauksia pitkän linjan asiantuntijoilta.

Yrityskohtaisissa sparrauksissa pääset keskustelemaan asiantuntijan 
kanssa etäyhteyden välityksellä kaksin valitsemastasi, yrityksellesi 
ajankohtaisesta aiheesta - saat neuvoja ja tuoretta tietoa

Asiantuntijan kanssa käytävä keskustelu kestää n. 2 tuntia ja hän ohjaa
sinua/yritystäsi eteenpäin



Miten pääsee mukaan?

• Voit ilmoittautua Tunturi-Lapin yrityskoulutuskalenterissa useaan 
koulutukseen sekä yhteen yrityskohtaiseen sparraukseen

• Lisätietoja ja ilmoittautuminen myös: 
https://www.syo.fi/koulutukset/aikuiskoulutus/yrittajyys/koronaexit-
koulutukset-tunturi-lapissa

• Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Ulla-Mari Leivo / Suomen Yrittäjäopisto
050 342 9307

ulla-mari.leivo@syo.fi
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https://yrityskoulutuskalenteri.fi/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.syo.fi%2Fkoulutukset%2Faikuiskoulutus%2Fyrittajyys%2Fkoronaexit-koulutukset-tunturi-lapissa&data=02%7C01%7Culla-mari.leivo%40syo.fi%7C7ed59259e62144ee10c808d861342e51%7Ced337969a9d649ec83f419b2c04ee71e%7C1%7C0%7C637366224028051164&sdata=l36RImtnEZ9jy4038EyM1ajOED2%2BVOGFncUbFEAdfXY%3D&reserved=0
mailto:ulla-mari.leivo@syo.fi


Kiitos ☺
NÄHDÄÄN KOULUTUKSISSAMME!


