
Data-analytiikka liiketoiminnassa – tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinto, Espoo

 Tutkinto

Integroi data-analytiikka osaksi liiketoimintaa ja päätöksentekoa!
Koulutuksessa opit data-analytiikan työkalut sekä selvität
hyödyllisimmät data-analyysin käyttökohteet organisaatiossasi.
Koulutuksen jälkeen hallitset palvelumuotoilun menetelmät
integroidaksesi data-analyysin osaksi liiketoimintaa ja koko
organisaation tekemistä.

Data-analytiikalla kannattavampaa liiketoimintaa ja
asiakasarvoa!

Digitaalisessa toimintaympäristössä on tarjolla loputon määrä dataa,
mutta data hyödyttää vain, jos sen tulokset yhdistetään suoraan
liiketoiminnan kipupisteisiin, strategisiin tavoitteisiin ja mittareihin.

Koulutuksessa luot asiantuntijoiden ohjauksessa organisaatioosi data-
analytiikkajohtoisen liiketoimintamallin. Tavoitteena on, että data-
analyysin tulosten perusteella todella kehitetään toimintaa, mikä
tuottaa asiakasarvoa ja parantaa liiketoiminnan tulosta.

Opit data-analytiikan ja tiedolla johtamisen menetelmistä, datan
visualisoinnista sekä mittariston määrittelystä. Oivallat käytännön
esimerkkien kautta, millaisiin ongelmiin, tavoitteisiin ja tilanteisiin data-
analytiikan työkalut voivat tarjota ratkaisun.

Lisäksi opit palvelumuotoilun menetelmät, joilla varmistat, että uusi
liiketoimintamalli palvelee parhaiten organisaatiotasi ja sen asiakkaita.
Opit mm. yhteiskehittämisen ja ketterän kehittämisen menetelmät
sekä Design Thinking -filosofian ja työkalut. Kehität liiketoimintamallia
erilaisten Canvas-työkalujen avulla.

Koulutus sopii mm. data-analyytikoille sekä liiketoimintaa kehittäville
asiantuntijoille, kehittämispäälliköille ja keskijohdolle. 

Kysy lisätietoja

Tuomo Talvitie
liiketoimintapäällikkö

040 669 4148
tuomo.talvitie@rastorinst.fi

1590 €
Kysy mahdollisuutta

maksuttomaan
oppisopimukseen

Maksa joustavasti sinulle sopivissa
erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto
10 kk

Koulutuspäivät
9

Ilmoittaudu viimeistään
1.9.2021

Espoo 29.9.2021 Valittu

tel: 040 669 4148
mailto:%20tuomo.talvitie@rastorinst.fi
https://www.rastorinst.fi/tietoa-opiskelusta/oppisopimuskoulutus/
https://www.rastorinst.fi/tietoa-opiskelusta/opiskelumaksut/opn-rahoitus-rastor-instituutin-koulutuksille/
https://www.rastorinst.fi/koulutus/data-analytiikka-liiketoiminnassa-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät

29.9.2021, 20.10.2021,
26.1.2022, 16.2.2022,
27.4.2022, 18.5.2022,
28.6.2022, loput
koulutuspäivät ilmoitetaan
myöhemmin

Laajuus

Tutkinnon laajuus on 180
osaamispistettä.
Tutkintokoulutuksen kesto
määräytyy henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman
perusteella.

Koulutus koostuu innostavista monimuotoisista koulutusosioista sekä
koulutuksen aikana tehtävästä kehityshankkeesta. Etäopiskelun aikana ja
oman kehityshankkeen eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien
sisältöjä omaan työhösi. 

Koulutuksen aikana suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.   
  
1. koulutuspäivä 
Johdanto data-analytiikkaan 

Mitä data-analytiikka on 
Millaisia data-analyyttisia ongelmia on ja miten ne ratkaistaan  
Yleiskatsaus menetelmiin ja työkaluihin 

   
2. koulutuspäivä 
Asiakaslähtöinen kehittäminen ja tavoitteet  

Oman kehittämistyön käynnistäminen 
Asiakaslähtöinen kehittäminen 
Palvelumuotoilun perusteet 
Palvelumuotoilun menetelmät 

  
3. koulutuspäivä 
Strategiset valinnat ja liiketoimintamallit 

Strategiset valinnat ja menetelmät  
Liiketoimintamallit: Business Model Canvas ja Lean Canvas

  
4. koulutuspäivä 
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 

Prosessin kuvaus 
Asiakasprofilointi ja sidosryhmäkartta 
Asiakaspolkua parantavat ja palvelupolkua uudistavat ehdotukset 
Palvelupolun kuvaus, blueprinttaus, diagrammit 

  
5. koulutuspäivä 
Data-analytiikka ja kilpailuetu 

Miten analytiikalla tuetaan strategisia tavoitteita? 
Datavision muodostaminen 
Yleiskatsaus analytiikan mahdollistajiin   
Data-analytiikan integroiminen osaksi liiketoimintaa 
Oman organisaation liiketoimintamallin päivittäminen 

  
6. koulutuspäivä 
Mittarit ja raportointi 

Miten liiketoimintatavoitteita mitataan? 
Miten mittarit määritellään? 
Mittareiden muodostaminen datan avulla (esim. SQL) 
Visualisointi (esim. Tableau, PowerBI) 

  
7. koulutuspäivä 
Palvelumuotoilun toteuttaminen 

Palvelun testaus käyttäjätiedon pohjalta palvelumuotoilun
menetelmin 
Jatkuva parantaminen 
Palvelupolun kuvaus 

  
8. koulutuspäivä 
Työpaja 
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Kokonaiskuva koulutuksen teemoihin 
Päivitetyn liiketoimintamallin ja data-analytiikan visualisointi 

  
9. koulutuspäivä 
Uuden prosessin lanseeraaminen 

Paketointi 
Jalkauttaminen 
Jakelukanavat 
Kohderyhmät 
Myyntiargumentit 

  
 

Koulutuksen suorittaminen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto,
jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen
perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. 

Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit,
joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä
tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi. 

Tutkinnon rakenne  
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, 180 osp 

Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. 

Pakollinen tutkinnon osa:  

Proaktiivinen kehittäminen, 90 osp 

Suositellut valinnaiset tutkinnon osat:  

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 45 osp 
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, 45 osp 

  
Kysy myös muista valinnaisista tutkinnon osista Rastor-instituutin yhteyshenkilöltä. 

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu
tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen
sivuilla: ePerusteet  
  
Katso usein kysytyt kysymykset ammatillisista tutkinnoista.  
 

Maksu ja ehdot

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta.
Opiskelija maksaa vain koulutuksen opiskelijamaksun. Opiskelijamaksu sisältää tutkinnon
suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Opiskelijamaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen
alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen
mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-
sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde)
anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14
vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos
osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 %  koulutuksen hinnasta.

Rastor-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.

Koulutus on mahdollista opiskella oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen hinta
määräytyy oppisopimustoimistossa. Rastor-instituutin oppisopimuskoulutus on maksutonta. Kysy
meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot
https://www.rastorinst.fi/tietoa-opiskelusta/usein-kysyttya/nayttotutkinnot-ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/


Oppisopimus

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. 

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla:

alan työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa tutkintoon
kuuluvat näytöt
työaika vähintään 25 tuntia viikossa
työnantajasi suostumus ja tarve kouluttamiseen
työnantajasi valmius osallistua kouluttamiseen työpaikallasi
työpaikaltasi nimetty ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja.

Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken
ikäisille. 

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella

1. Kysy työnantajasi tarve ja suostumus oppisopimuskoulutukseen. Varmista myös, että
työnantajasi on valmis osallistumaan kouluttamiseen työpaikalla (työpaikkaohjaaja).

2. Ilmoittaudu koulutukseen. Valitse ilmoittautumislomakkeen maksuvaihtoehdoissa: "Haen
oppisopimuskoulutukseen".

3. Otamme sinuun yhteyttä ja selvitämme mahdollisuutesi oppisopimukseen.
4. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
5. Solmimme työnantajasi ja sinun kanssasi oppisopimuksen. 

Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöltä!

Lue: Usein kysyttyä oppisopimuskoulutuksesta.

Kouluttajat

Erkka Niemi, tietojärjestelmätieteen tohtori, rahoitusekonomi, liikkeenjohdon konsultti 

Yli 20 vuoden käytännön kokemus kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina
ja pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä 
Ydinosaamista teknologia- ja henkilöstöstrategia suunnitelmasta käytäntöön 
Vahva talousosaaminen - aina uran alkuvaiheen tilinpäätösanalyyseistä ylimmän johdon
liiketoimintatiedon kehityshankkeisiin 

Sanna Wester, KTM, Tuotteistamisen ja liiketoiminnan kehittäjä 

Yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista ja liikkeenjohdosta 
Asiakkuudet, asiakasymmärrys ja sen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä 

Kati Haikola-Mehtälä, Toinen Toimisto Oy, Toimitusjohtaja, Palvelumuotoilija, kouluttaja 

Pitkä kokemus asiakaskokemuksen kehittämisestä ja kouluttamisesta  

www.rastorinst.fi

https://www.rastorinst.fi/tietoa-opiskelusta/usein-kysyttya/oppisopimus/
https://www.rastorinst.fi/

