
Vaikuttavaa kasvua

   
 
 
 
KUTSU KEHITTÄMÄÄN  
  
 
Hyvä yrittäjä ja yrityksen kehittäjä  
 
Maailma, viestintä, ajattelutapa sekä tarpeet muuttuvat yhä nopeammin. Kilpailijat 
kehittävät uusia ratkaisujaan. Jos tuotteen tai palvelun kilpailukyky pääsee rapau-
tumaan, on taitavakin myyntityö tuomittu epäonnistumaan. Kilpailukyvyn kehittä-
minen on siksi yrittäjän tärkeimpiä tehtäviä.  
 
Syys-lokakuussa Espoossa käynnistyy kaksi erilaista kilpailukyvyn parantamiseen 
tähtäävää Ideasta markkinoille-koulutusta: 
 

- DIGITAALISEN TUOTTEEN KEHITTÄMINEN (esim. nettipalvelut, digituotteet) 
- PALVELUTUOTTEEN KEHITTÄMINEN (palvelutuotteiden muotoilu ja tuotteistaminen) 
 
Koulutuksen toteuttaa Rastor Oy. Koulutuksen järjestämisestä ja kustannuksista 
vastaa Omnian oppisopimustoimisto. Yritykselle/osallistujalle kumpikin koulutus 
maksaa täten vain tutkintomaksun 58 €. Koulutuksen todellinen hinnastohinta olisi 
4700 €. 
 
Yrittäjälle tästä koulutuksesta tekee erityisen hyvin soveltuvan se, että valmentau-
tuminen tapahtuu työn ohessa. Jos Sinä ja/tai valitsemasi yrityksen avainhenkilö 
voitte omistaa yhden koulutuspäivän 1,5 kuukaudessa 1,5 vuoden ajan yrityksesi 
kehittämistyöhön, ovat lähtökohtanne valmennukseen kunnossa. Kehitystyöhön 
omassa yrityksessä kuluu tämän lisäksi tietenkin oma tarpeellinen aikansa.  
 
Tuloksena valmennuksesta ja kehittämistyöstä yritys saa uutta kilpailukykyä – uu-
sia tuotteita, tuotteistettuja palveluita sekä suunnitelmallisuutta myynnin ja markki-
noinnin organisointiin. 
 
Oheisessa kutsukirjeessä kerrotaan to 25.8. tietoiskutilaisuudesta, jossa nämä 
molemmat Ideasta markkinoille -koulutukset esitellään. 
 
Perehdyttyäni näiden koulutusohjelmien sisältöön voin lämpimästi suositella näitä 
kaikille, jotka vastaavat yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan kehittämisestä.    
  
Tervetuloa tutustumaan ideasta markkinoille -koulutuksiin!  
 
 
Ystävällisin terveisin                                         

  
 
Erkki Pärssinen 
toimitusjohtaja 
Espoon Yrittäjät 
erkki.parssinen@espoonyrittajat.fi 
puh.  050 411 1104 

Hyvä yrittäjä – liiketoimintasi 
uusi aika alkaa tuotekehityksestä!
Rastorin tuote- ja palvelukehityskoulutuksessa pääset innovoimaan 
parhaiden asiantuntijoiden ohjauksessa kaupallisesti kannattavia 
tuotteita ja palveluja. Kulmakivenä on yrityksen oma kehittämishanke, 
jota osallistuja vie eteenpäin opiskelun aikana.

Suosittelen lämpimästi tuote- ja palvelukehityskoulutusta liiketoiminnan 
kehittämisestä vastaaville esimiehille, yrittäjinä toimiville sekä yritysten 
tuote- tai palvelukehitystehtävissä työskenteleville. Koulutuksessa 
suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Kiinnostuitko liiketoimintasi kehittämisestä? Valitse itsellesi sopivin 
koulutusvaihtoehto: rastor.fi/tuote-ja-palvelukehityskoulutus.

Tervetuloa mukaan oivaltamaan uutta!

Ystävällisin terveisin

Erkki Pärssinen

toimitusjohtaja, Espoon Yrittäjät
erkki.parssinen@yrittajat.fi

RASTOR.FI/TUOTE-JA-PALVELUKEHITYSKOULUTUS



LEAN tuotekehitys – tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinto
Keskity kehittämisessä olennaiseen ottamalla haltuun LEAN-
ajattelun perusperiaatteet! Asiakaslähtöisyys ja kehittämisen oikea-
aikaisuus ovat tämän koulutuksen hyötyjä. Opit toteuttamaan 
kehitysprojekteja hallitusti ja ketterästi.

KOULUTUKSEN TEEMOJA: 
• Johdanto Lean-filosofiaan • Design-thinking ja palvelumuotoilu
• Tuotekehitysmenetelmät • Lean ja jatkuva parantaminen
• Leanin soveltaminen käytäntöön • Tuotteistaminen ja lanseeraus
• Asiakaslähtöinen kehittäminen • Taloudelliset vaikutukset

DigiSome – tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinto
Poimi digimarkkinoinnin tehokkaimmat menetelmät omaan 
käyttöösi! Koulutuksessa opit kehittämään tuotteiden 
tai palveluiden myyntiä ja liiketoimintaa suunnitelmallisesti 
sekä vahvistamaan yrityksen brändiä systemaattisesti.

KOULUTUKSEN TEEMOJA: 
• Brändin rakentaminen ja digitaaliset kanavat • SEO – Google Analytics
• Tuotekehitysprosessit ja projektin hallinta • Tuotteistaminen
• Sisältöstrategia ja videomarkkinointi • LinkedIn ja Twitter
• Facebook ja Instagram • Verkkokauppa

TUTUSTU: RASTOR.FI/TUOTE-JA-PALVELUKEHITYSKOULUTUS

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – 
tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Tule oivaltamaan, miten houkutteleva tuote tai palvelu syntyy 
ja kuinka se saadaan myyntikuntoon! Yritys hyötyy eniten silloin, 
kun osallistuja on motivoitunut kehittämään entistä parempaa. 
Koulutuksen kulmakivenä on yrityksen oma kehittämisidea.

KOULUTUKSEN TEEMOJA: 
• Kehitysnäkymät ja tavoitteet • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
• Toimintaympäristön analysointi • Palvelumuotoilun toteuttaminen
• Projektin suunnittelu ja johtaminen • Hinnoittelu ja taloudelliset vaikutukset
• Palvelumuotoilun prosessi • Palvelun lanseeraus

TUTUSTU: RASTOR.FI/TUOTE-JA-PALVELUKEHITYSKOULUTUS

TUTUSTU: RASTOR.FI/TUOTE-JA-PALVELUKEHITYSKOULUTUS

Pääkouluttajat

Tiina Zilliacus 
Yrittäjä | Neuvonantaja | Startup-sijoittaja
Tiina on sarjayrittäjä ja businessenkeli, jolla on yli 20 vuoden kokemus 
digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Tiina toimii neuvon-
antajana, sparraajana ja vauhdittajana suurten ja pienten yhtiöiden 
digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehitystiimeille.

Sanya Saarinen 
Somestrategi | Digisisällöntuottaja | Somesoppa®-kouluttaja
Sanya yhdistää käytännönläheisesti strategian, johdonmukaisen 
tekemisen sekä tärkeimpien somekanavien hyödyntämisen 
pienyrittäjän näkökulmasta. Sanyan utelias luonne, jatkuva opiskelu 
ja hyvät tekniset digitaidot tarjoavat mielenkiintoisen koulutus-
kokonaisuuden.

Juuso Markkanen 
Yrittäjä | Yritysneuvoja | MBA
Juusolla on kouluttajana pitkä kokemus yritystaloudesta, myynnistä, 
asiakaspalvelusta sekä tuote- ja palvelukehityksestä. Hän kannustaa 
osallistumaan koulutukseen ja haastamaan samalla oma ajattelu-
tapa. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla uudet kilpailuedut ja liike-
ideat ovat tarpeen. 

Sanna Wester 
Yrittäjä | Vuokrajohtaja | Konsultti
Sanna on kokenut markkinoinnin, asiakaskokemuksen ja johtamisen 
ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus useilta toimialoilta. 
Hän on päässyt näkemään markkinoinnin maailmaa asiakkaan, mainos- 
ja mediatoimiston sekä median näkökulmasta.

LISÄTIETOJA: Tuomo Talvitie, 
p. 040 669 4148, tuomo.talvitie@rastor.fi

Koulutus alkaa 6.2.2019
Sijainti Espoo
Hinta 0 €, oppisopimus

Hinta valtion tukemana 1 590 €.

LISÄTIETOJA: Tuomo Talvitie, 
p. 040 669 4148, tuomo.talvitie@rastor.fi

Koulutus alkaa 15.2.2019
Sijainti Espoo
Hinta 0 €, oppisopimus

Hinta valtion tukemana 1 590 €.

LISÄTIETOJA: Tuomo Talvitie, 
p. 040 669 4148, tuomo.talvitie@rastor.fi

Koulutus alkaa 4.4.2019
Sijainti Espoo
Hinta 0 €, oppisopimus

Hinta valtion tukemana 1 590 €.


