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Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
suuntautumiseksi?

• Noin 70% yrityksistä (pk-seutu/ Etelä-
Suomi) ovat luonteeltaan…:
• Palveluyrityksiä!

• Palvelun kehittäminen ym. palveluun 
liittyvät teemat koskettavat lähes kaikkia 
yrityksiä, esim. Posti; voimakas 
palvelukehitys!

• Suuntautumisessa korostuvat myös 
asiakassuhteiden 
kehittäminen/markkinointi ja myynti
• Asiakassuhteet ja asiakaskokemus ovat 

yrityksen keskeisiä voimavaroja
• Myynti tarjoaa hyviä uravaihtoehtoja 

(vaativa B2B –myynti)!



Suuntautumisen fokus:

1. Palvelumyynti 2. Asiakkuuksien
kehittäminen

3. Palvelukehitys, -
protoilu ja -
markkinointi
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Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet:  
osaamistavoitteita & tehtävänimikkeitä:

• Asiakkuuksien kehittämiseen liittyvät 
kompetenssit
• CRM/ tietojärjestelmäosaaminen
• Asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, markkinointiassistentti, markkinointipäällikkö

• B2B –palvelumyyntiin liittyvät kompetenssien 
kehittäminen
• B2B –myynnin/ asiantuntijapalvelumyynnin tehtävät, myyntipäällikkö, 

myyntitiimin vetäjä, ym.

• Palveluiden laaja-alaiseen kehittämiseen 
liittyvät kompetenssit
• Palvelumuotoiluosaaminen, palvelukehitys, -protoilu
• Palvelumuotoilija, palvelun kehityskonsultti, digipalvelujen kehittäjä, chat-tiimin vetäjä, 

palvelumyyjäym.

• Digitaaliset myyntikanavat: Verkkokauppa osaaminen 
(valinnaiset opintojaksot, eCommerce Mill); Verkkokaupan 
kehittäjä, verkkokauppias, verkkokauppamanager, ym.



PA1. 
”Runkomoduuli” 

15op
Markkinoinnin ja 

viestinnän johtaminen

• Markkinoinnin ja 
viestinnän tutkimus 
(5)

• Palvelujen 
markkinoinnin 
suunnittelu (5)

• Luova suunnittelu –
Krea Creative (5)

Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet -suuntautuminen 

PA 3 (10op)
Asiakkuuksien
johtaminen
• Asiakaskäyttäytymi

nen (5)
• Asiakkuuksien

johtaminen  ja 
tietojärjestelmät (5) 

PA 2 (10op) 
Palvelusuunnittelu 
ja -myynti
• Palvelujen 

tuotteistaminen ja 
palvelumuotoilu  
(5)

• BtoB myyntityö ja 
myynnin 
johtaminen (5)

PA 4 (10op)
”Palvelukehittämö -
Service Mill”
• Palveluprototyypit 

ja 
lanseeraausmarkki
nointi (5)

• Palvelubrändit ja 
monikanavaiset 
palvelumallit (5)

PA5  
Valinnaiset 
opintokoknaisuudet

eCommerce Mill
(15op)
- Verkkokauppa 

liiketoimintamallina 
(5op)

- Global eCommerce
Business (5cr)

- Verkkokaupan 
lainsäädäntö (5op)

Muita valinnaisia, mm.
- Marketing Competence
Management (6op)
- Messut ja näyttelyt 

(5op)Markkinointi ja viestintä -suuntautuminen

Sisältä ja tekeminen opintojaksoilla



• Ympäristö mahdollistaa 
palveluliiketoiminnan laaja-alaisen 
kehittämisen:

• Verkkokaupan kehittäminen
• Palveluiden ostamisen analyysit
• Chat –palveluiden testaus & 

kehittäminen 
• Kilpailun analyysi

• Voidaan tehdä harjoituksia useilla 
opintojaksoilla
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Lab-ympäristöt oppimistiloina: eComLab (6202) 

• Taustalla hanke 
jossa autetaan 
Suomalaisia 
verkkokauppa –
yrityksiä 
kansainvälistym
ään

• Mukana 20 
yritystä



Opintojaksojen projekteja 
& tekemisiä
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2018 - 2019 kehitysprojekteja 
opintojaksoilla:

Uusien palvelujen innovointi,
Case: Niemi

Taksi applikaation kehityshanke, miten 
tilaan taksin vaivattomasti? Case 
LähiTaksi

Ruoan verkkokaupan ensiostojen 
lisääminen, palvelujen markkinointi

One Plus: tapahtumamarkkinoinnin 
suunnittelu

Keittiö 
tuoteryhmän 
palvelu- ja 
myyntimalli



Menossa: ”BeAware Apps” palvelun 
markkinoinnin suunnittelu + palvelukehitys

Tulossa: ”Uuden palveluliiketoiminnan 
kehittäminen: case Abloy”
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Tarkoituksena löytää ratkaisuja esim. 
verkkokaupan haasteisiin 



Palautetta 
Tapahtumamarkkinointi & palvelukehitys 
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Palveluliiketoiminta & 
asiakkuudet
yhteistyötahoja

11



12


	Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
	Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet suuntautumiseksi?�
	Slide Number 3
	Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet:  osaamistavoitteita & tehtävänimikkeitä:
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Opintojaksojen projekteja & tekemisiä
	Case: Palvelun kehittämistä & muotoilua: palvelukonseptit ja -protot 
	Slide Number 9
	Palautetta �Tapahtumamarkkinointi & palvelukehitys 
	Slide Number 11
	Slide Number 12

