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26.1.2023 Viertola, Laukaa



Miltä sinun yrityksesi huominen näyttää?



Sammon Takojat

❖ Sammon Takojat valmennusohjelmia on  toteutettu    
vuodesta 2007 alkaen.

❖ Ohjelman on läpikäynyt/käynnissä
• 35 ryhmää eri paikkakunnilla ympäri Suomen.
• yli 600 yrittäjää/kehittäjää.

❖ Sammon Takojat valmennusohjelmat toteutetaan 
yhteystyössä Länsirannikon Koulutus Oy/WinNovan kanssa.

❖ Sammon Takojat on Warwicco Team Oy:n rekisteröity 
tuotemerkki. www.sammontakojat.fi

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon 
valmennusohjelmat:

1) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (kesto 1 v.)

2) Tuotteistamisen, palvelumuotoilun, brändin 
rakentamisen ja innovaattorina toimimisen              
osatutkinnot (kesto n. ½ v.)

http://www.sammontakojat.fi/


Sammon Takojat tuotteistamis -valmennuksen tavoitteet

➢ Kehität yrityksesi tuotteita ja palveluja, paketoit ne helposti ostettavaksi ja myytäväksi. 

➢ Opit kaupallistamaan ja hinnoittelemaan palvelusi asiakaslähtöisesti ja tuottamaan palvelut 
kannattavasti. 

➢ Valmennuksessa kehitetään myös yhdessä Laukaan alueen yhteistä ”pöhinää” Sanna Jylängin 
avustuksella.

➢ Saat tukea kanssaopiskelijoilta sekä valmentajilta tuotteistamisen läpivientiin ja sen johtamiseen. 



❖ Valmennuspäivissä jaetaan kokemuksia,            

synnytetään uutta ajattelua ja uusia                   

ratkaisuja käytännön haasteisiin. 

❖ Valmennuksessa tärkeää on valmentava                             

ja sparraava työskentely sekä osallistujien               

keskinäinen verkostoituminen. 

❖ Valmennus toteutetaan yhden ja kahden päivän 

lähijaksoina ja ne pidetään maatilamatkailupaikoissa 

tms.

❖ Valmennuksen aikana suoritat omien ja yrityksesi 

tarpeiden mukaisesti tuotekehitystyön erikois-

ammattitutkinnon tutkinnonosan; tuotteistaminen 

tuotekehitysprosessissa.

Valmennus perustuu aikuisoppijoille 

sopiviin tiimioppimisen menetelmiin. 



Tuotteistamisen tavoitteet

Tuotteistamisen tavoitteena on muokata 
palveluista/tuotteista ja/tai niiden yhdistelmistä 
ratkaisuja asiakkaiden tunnistettuihin nykyisiin ja/ 
tai tunnistettuihin tarpeisiin. 

➢ Ratkaisut voivat olla hyvinkin perinteisiä, mutta 
yhä useammin ne sisältävät aivan uusia 
Liiketoimintamahdollisuuksia. 

➢ Ne voivat olla esimerkiksi palveluiden ja 
tuotteiden koko elinkaarelle ja erityisesti myös 
huomioiden käytönjälkeisen tulevaisuuden koko 
raaka-aineista-valmistukseen-jakeluun-
loppukäyttäjän/asiakkaan kautta uudelleen 
kierrätyksen ketjuun. 



Miksi kannattaa tuotteistaa?

✓ Onnistunut tuotteistaminen ratkaise asiakkaan tarpeen, joka lisää myyntiä ja kannattavuutta.

✓ Tuotetta/palvelua on helppo myydä ja asiakkaan ostaa. 

✓ Myyjät onnistuvat työssään ja ostajan on helpompi ymmärtää vaikeaselkoinenkin palvelu.

✓ Hyvä asiakaskokemus saa asiakkaat puhumaan toisilleen ja saat lisää asiakkaita.



Tuote/palvelu... 

• on uusi.

• on ollut markkinoilla jo pidempään mutta 
sitä ei ole uudistettu/ päivitetty.

• ei (enää) luo lisäarvoa asiakkaalle tai ei 
vastaa asiakkaan tarpeisiin.

• tuottaminen tehotonta ja/tai voittoa 
tuottamatonta: 
syinä esim. kankea tuotantoprosessi tai 
hinnoiteltu väärin sen asiakkaalle   
tuottamaan arvoon nähden.

• sisältää enemmän osaamista,                               
kuin asiakas ymmärtää.

Tuotteet/palvelut, jotka kaipaavat/ 
tarvitsevat tuotteistamista



Sammon Takojat 36/Tuotteistaminen, Laukaa

Valmennus muodostuu kahdeksasta valmennuspäivästä ja käytäntöön 
soveltamisesta omassa yrityksessä. 

Lähipäivien moduulit ja aikataulu 

1. Orientaatio ja tuotteistamisen suunnittelu (1 pv)  22.2.2023

2. Tuotteistaminen ja paketointi (2 pv) 28.-29.3.2023

3. Hinnoittelu ja taloudelliset vaikutukset (1 pv) 19.4.2023

4. Kaupallistaminen (2 pv) 16.-17.5.2023 

5. Tuotteistamissuunnitelmien esittelyt (2 pv) 17.-18.8.2023

Valmennus on suunnattu kaikille tuotteita ja palveluja kehittäville Laukaalaisille 
tai Laukaassa toimiville yrityksille.

Lue lisää valmennusohjelman sisällöistä: Winnova/Sammon takojat -valmennus

https://winnova-plus.solenovo.fi/education/app/applicationgo?educationId=6190270392


Opiskelijan maksettavaksi tulevat lisäksi vain 
valmennusjaksoihin liittyvät matka, ruokailu- ja 
majoituskustannukset. 

Yrittäjän oppisopimukseen tarvitset mentorin, 
joka on tukena koko tuotteistamismatkan ajan ja 
voi toimia myös arvioijana tutkinnon 
suorittamisessa. Mentorin voit valita itse omasta 
verkostostasi tai Hyvä Diili-mentoripankista: 
https://mentoripankki.recit.fi/fi/mentorihaku

Hakeutuminen valmennukseen

Oppisopimuksella valmennus on maksuton 
ja oppisopimusta haetaan Winnovasta. 

Hakuaika 31.1.2023 asti.

Hakeutuminen valmennukseen 
osoitteessa www.winnova.fi/hakemus

https://mentoripankki.recit.fi/fi/mentorihaku
http://www.winnova.fi/hakemus


Tervetuloa mukaan yhteiselle oman Sammon 

taontamatkalle…

Lisätietoja valmennuksesta 

Sammon Takojat/ 

Tuotepäällikkö, Team Coach 

Margit Vanha-aho

p. 040 7424 725

margit.vanha-aho@sammontakojat.fi

Laukaan kunta/Yritysasiantuntija

Sanna Jylänki 

p. 040 152 4922

sanna.jylanki@laukaa.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Winnova/Lehtori 

Riitta Kaunisto

p. 044 4557 709

riitta.kaunisto@winnova.fi

mailto:margit.vanha-aho@sammontakojat.fi
mailto:sanna.jylanki@laukaa.fi
mailto:riitta.kaunisto@winnova.fi
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