
Oletko haaveillut yrittäjyydestä, mutta et vielä ole  
uskaltanut tarttua mahdollisuuteen? Onko sinulla  

liikeidea mielessä, mutta sen potentiaali epäilyttää?

Meillä on sinulle ratkaisu – Ideasta Yritykseksi - 
valmennus*, jossa kokenut ja osaava valmentaja- 

tiimimme auttaa kehittämään liikeideaasi  
kohti yrityksen perustamista!

*Valmennukseen voivat osallistua JAMKin, Jyväskylän yliopiston  
ja Gradian opiskelijat, tutkijat ja henkilökunnan jäsenet.

ONNISTUA  YRITTÄJÄNÄ!

PARANNA  MAHDOLLISUUKSIASI 

saat selvyyden, onko 
ideassasi liiketoiminta- 

potentiaalia

tutustut muihin liike- 
ideansa kanssa pohtijoihin

saat konkreettisen 
suunnitelman liikeideasi 

pohjalta

saat yritysideallesi 
tukea ja sparrausta 

valmentajilta

saat monipuolista ja  
hyödyllistä palautetta 

ideastasi

saat selkeitä työkaluja 
sekä malleja arvioida 

uusia liikeideoita

saat konkreettisen 
suunnitelman liikeideasi 
pohjalta, jolla voit hakea 

esim. starttirahaa 

saat 5 opinto- tai  
15 osaamispistettä

8  SYYTÄ  HAKEA  IDEASTA  YRITYKSEKSI  -VALMENNUKSEEN!  



hiot tuote- tai  
palveluideaasi

valmistelet liiketoiminta-
suunnitelman osia

suunnittelet myyntiä & 
markkinointia

kartoitat potentiaalisia 
asiakkaita

luot alustavat  
kannattavuus- ja  

kassavirtalaskelmat

kartoitat omia  
vahvuuksiasi yrittäjänä

selvität  
markkinatilannetta

harjoittelet liikeideasi 
esittämistä

Valmennuksen tarkat sisällöt ja painotukset määräytyvät aina ryhmän  
liikeideoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, joten voit olla varma, 

että saat juuri sitä tukea itsellesi ja ideallesi, mitä tarvitset!

KONKREETTISIA  TOIMENPITEITÄ  KOHTI  YRITTÄJYYTTÄ!
MITEN  PÄÄSET  MUKAAN

TUTUSTU  VALMENTAJIIN TARKEMMIN  TÄÄLLÄ!

VALMENNAMME  YRITYSUNELMISTASI  TOTTA!

PASI  TERÄVÄINEN MARI  HAKKARAINEN
MARJORIITTA  

KAUPPINEN JUHA  SIPILÄ
HENNA-LIISA 

MALJONEN

RIKU  OJANPERÄ ESSI  SILVENNOINEN MATTI  MIESKOLAINEN LIISA  MARIN MIKKO  KESKINEN

http://yritystehdas.fi/tiimi/
https://hubs.la/H0Bn59M0


JÄIKÖ  KYSYTTÄVÄÄ?
Ota   yhteyttä  oppilaitokseksi  yhteyshenkilöön!

SUVI  SALMINEN MARI  SUORANTA PETRIKKI  TUKIAINEN

suvi.salminen@jamk.fi mari.suoranta@jyu.fi petrikki.tukiainen@gradia.fi

MITEN  PÄÄSET  MUKAAN

 IDEASTA  YRITYKSEKSI  -VALMENNUKSEEN?

1. Valitse sinulle paras valmenusvaihtoehto!

• 10 viikon valmennus suomeksi 
Kokoontumiset n. 1 krt/vko etänä ja livenä

• 10 viikon valmennus englanniksi 
Kokoontumiset n. 1 krt/vko etänä ja livenä

• Lukuvuoden kestävä valmennus suomeksi  
Kokoontumiset n. 1 krt/kk

• 5 viikon kesävalmennus suomeksi 
Kokoontumiset n. 2 krt/vko

• Digitaalinen valmennus suomeksi 
Suorita valmennus omien aikataulujesi mukaan  
kokonaan verkossa

2. Tsekkaa  seuraavat  aloituspäivämäärät  yritystehdas.fi

3. HAE  MUKAAN  MATKALLE  KOHTI  YRITYSUNELMIEN  TOTEUTUMISTA!

VALMENNAMME  YRITYSUNELMISTASI  TOTTA!

https://hubs.la/H0Bn59W0
https://hubs.la/H0Bn9pV0

