Tule hiomaan suunnittelemasi
yrityksesi liikeideaa ja
rakentamaan omaa yrittäjyyttäsi

Pirkanmaalaiset polut

yrittäjyyteen
> Aloituspäivä 28.8.2017
> Koulutuksessa on neljä vaihtoehtoista opintopolkua,
joiden päättymispäivät ovat 22.9., 6.10., 3.11. ja 18.12.2017.
> Työvoimakoulutus
Hakuaika päättyy 14.8.2017
Valinnat 16.8.2017
Koulutusnumero: 673467
> Haku: www.te-palvelut.fi
> Koulutuspaikka: TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere
Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on melko valmis
liikeidea ja vahva tahto lähteä yrittäjäksi heti koulutuksen
jälkeen.

Koulutuksen Infotilaisuus

Tekemällä oppii | www.takk.fi

ma 19.6.2017 klo 13–14.30
Pirkanmaan TE-toimisto, kokoustila Patruuna
os. Pellavatehtaankatu 25, Tampere
Tervetuloa!

Lisävalmiuksia

tuotteiden ja palvelujen
kehitykseen, markkinointiin
ja verkostoitumiseen.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen valtatie 15
TAMPERE

www.takk.fi

Pirkanmaalaiset polut yrittäjyyteen 2017
Koulutuksen kohderyhmä

Hakeutuminen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota aloittavalle yrittäjälle valmiudet
yritystoimintaan. Yritystoiminnassa tarvittavien perusasioiden lisäksi opiskelija saa lisävalmiudet tuotteiden ja palvelujen kehitykseen,
markkinointiin ja verkostoitumiseen.

Koulutuksen infotilaisuus Pirkanmaan TE-toimistossa ma 19.6.2017
klo 13–14.30 kokoustila Patruuna, Pellavatehtaankatu 25, Tampere
Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla
www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Toteutustapa

Lisäksi hakijan on toimitettava ennen hakuajan päättymistä kuvaus
liikeideasta sekä Oma Yritys-Suomi (https://oma.yrityssuomi.fi) -palvelussa tehty yrittäjätesti sähköpostitse osoitteeseen hiomo@takk.fi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa sovitaan koulutuksen aihealueet ja koulutuksen kesto. Opetus on päiväaikaan tapahtuvaa lähi- tai verkko-opetusta sekä ohjattua
etätyöskentelyä. Lähi- ja verkko-opiskelun lisäksi aikaa on varattava
etäpäivien aikana työstettäviin oman liiketoiminnan suunnitteluun
liittyviin etätehtäviin.
Verkko-opetus on koulutuksessa merkittävässä roolissa ja opiskelija
saa tukea kouluttajilta verkko-opetukseen. Opiskelijaa kannustetaan
testaamaan tuotteitaan tai palveluitaan koulutuksen aikana esimerkiksi osuuskunnan tai laskutuspalvelun kautta.

Liikeidean kuvauksesta tulee selvitä seuraavat asiat:
1. Mitä tuotteita tai palveluja tuleva yritys tarjoaa mitkä ovat
yrityksen asiakaskohderyhmät?
2. Kuvaus, missä vaiheessa liiketoiminnan suunnittelu on ja
yritystoiminnan suunniteltu aloitusajankohta.
3. Yrittäjän osaaminen suhteessa liiketoimintaan
(esim. työkokemuksen, koulutuksen tai harrastustoiminnan
kautta hankittu osaaminen).

Opiskelijalla on mahdollisuus saada koko koulutuksen ajan sparrausta
eri aihealueiden asiantuntijoilta. Koulutuksen aikana on osalla opiskelijoista mahdollisuus suorittaa yrittäjän ammattitutkinto tai osatutkinto.

Lopullinen valinta koulutukseen tehdään hakemusten ja pyydettyjen
liitteiden perusteella.

Koulutuksen sisältöalueet:

Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

• Toiminnan suunnittelu
• Tuotteistaminen
• Yrityksen juridiikka ja riskienhallinta
• Yrityksen markkinointi
• Yrityksen talous

Kustannukset
Lisätietoja hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saa
Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Ota yhteyttä,
niin kerromme lisää!

• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ohjatusti

Kouluttaja Sirpa Heikkinen, puh. 044 7906 146
Sihteeri Birgit Aikio, puh. 044 7906 422

• Yritystoiminnan käynnistäminen

s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

• Syventävä kehittämisprojekti

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi

