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Palveluiden ja tuotteiden uudistaminen 5 op
Kenelle?
Uusmaalaisille yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, koosta tai yritysmuodosta riippumatta. Koulutus sopii kuitenkin parhaiten mikro- ja
pienyrittäjille (yrityksen koko 1-50 henkilöä).
Mitä?
Koulutuksessa saat työkaluja yrityksesi palveluiden ja tuotteiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi innovatiivinen kehittämisprosessi, joka auttaa sinua kehittämään yritystäsi
tulevaisuussuuntautuneesti. Koulutuksen alussa yrittäjä valitsee yhden
kehittämisteeman jota kokeilee ja vie käytäntöön. Yrityksen kannalta
strategisesti merkittävän asian valinta lähtee yrityksen nykytilanteen
arvioinnista. Valintaan annetaan tukea koulutuksen alussa.
Koulutuksen jälkeen osaat
• viedä yritystäsi eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön
ja/tai muiden toimijoiden kanssa huomioiden tulevaisuuden näkökulmat.
• hyödyntää erilaisia ideointimenetelmiä osana uutta luovaa toimintatapaa. Osaat myös ruokkia luovuutta.
• hyödyntää erilaisia työkaluja yrityksen toimintaympäristön arviointiin, tulevaisuuden tarpeiden analysointiin, palvelumuotoiluun sekä
asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.
Miten?
Kymmenen viikkoa kestävä koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, webinaareja ja henkilökohtaista kehittämistehtävän ohjausta.
Lisäksi osallistujalla on mahdollisuus yrityksen tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyyn Metropolia ammattikorkeakoulun monialaisten
opiskelijaryhmien kanssa. Opiskelijat voivat olla apuna esimerkiksi
toimintaympäristön kartoittamisessa, hyvien käytänteiden vertailussa,
asiakassegmentoinnissa, palvelumuotoilussa, uuden palvelun testaamisessa tai markkinointisuunnitelman tekemisessä. Koulutuksen aikana
järjestetään ideatyöpaja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Milloin?
Syksyllä 2017: 18.8.-27.10.2017.
Ensimmäinen tapaaminen kasvotusten muiden yrittäjien kanssa:
pe 18.8. klo 8.30-11.00 (Vanha Viertotie 23).
Ensimmäinen kehittämistyöpaja opiskelijoiden kanssa:
to 7.9. klo 8.30-11.00 (Vanha Viertotie 23).
Viimeinen tapaaminen muiden yrittäjien kanssa kasvotusten:
pe 27.10. klo 8.30-11.00. (Vanha Viertotie 23).
Perjantaisin pidetään webinaareja ja työkohtaisia ohjauksia osallistujien
kanssa sovitusti.
Ilmoittautuminen syksyn 2017 koulutukseen:

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/19215/lomake.html
Tulevat koulutukset:
Keväällä 2018: tammi-maaliskuu
Syksyllä 2018: elo-lokakuu
Mihin yrittäjä sitoutuu?
Uuden luominen ja uudistaminen on antoisaa mutta vie aikaa. Varaa
aikaa koulutuksen ennakko- ja kehittämistehtävän tekemiseen. Jos
toivot opiskelijoiden kanssa yhteistyötä, varaa aikaa myös siihen.
Hinta: Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen on sitova.
Peruutusmaksu: mikäli peruutat kurssin viikkoa ennen (7 pv) kurssin
alkua, lähetämme sinulle 150 e peruutusmaksun.
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Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille hanke on
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke. Hankkeen
rahoittavana viranomaisena Hämeen ELY-keskus.

