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#TUNNISTETTAVAMUUTOS

KOULUTUS- JA URAPALVELUT



Tavoitteemme on olla Suomen halutuin valtakunnallisesti pai-
kallinen työelämän uudistaja vuoteen 2024 mennessä. Pitkän 
menestyksemme tae, työmme tuloksellisuus ja erinomainen mai-
neemme markkinoilla, ovat edelleen toimintamme ytimessä. 
Työmme on intohimoammatti ja uskomme, että jokaisella asiak-
kaallamme on mahdollisuus onnistua työelämässä. 

Asiakaslupauksemme Tunnistettava muutos tarkoittaa, että mei-
dän avullamme asiakkaidemme tekemä työ muuttuu. Keskitym-
me palveluissamme käytännönläheisyyteen, jolla vaikutamme 
asiakkaamme arjen työn tekemiseen ja löydämme yhdessä hei-
dän kanssaan suunnan uudenlaiselle tekemiselle. Lisäksi haluam-
me rakentaa pohjaa työelämän menestystarinoille tarjoamalla 
osaavia muutoksentekijöitä menestysnälkäisille organisaatioille.
Yli 160 vuoden kokemus työelämän uudistamisesta antaa erin-
omaiset lähtökohdat jatkaa tätä työtä tulevaisuudessakin!

Toni Berkowits
Toimitusjohtaja, Rastor-instituutti

Jokaisella on 
mahdollisuus 
onnistua 
työelämässä

Toni Berkowits, Toimitusjohtaja

Rastor-instituutti
numeroina

90 %
4.2/5
8000
300
50
100
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Palvelumme 
yksilöille ja yrityksille

Koulutus- ja urapalvelut yksilöille
Työelämän murros myllää työn sisältöjä ja osaamistarpeita. Ainoa keino pärjätä 
tulevaisuuden työelämässä on oman osaamisen uudistaminen. Palvelumme on 
suunniteltu työurasi eri vaiheisiin eli olipa tarpeesi uudistua nykyisessä työssäsi, 
laajentaa osaamistasi tai edetä työurallasi, voimme auttaa sinua matkallasi.

Meillä voit kehittää osaamistasi monipuolisesti. Käytössäsi on laaja kirjo koulutuk-
sia aina taloudesta markkinointiin ja myynnistä johtamiseen.  

Avullamme onnistut pääsemään täysin uudelle uralle, sillä valikoimastamme löy-
tyy uravalmennuksia sekä palveluita alanvaihtajille. Työttömille työnhakijoille tar-
joamme rekrytointiin tähtääviä palveluita, joiden avulla yhdistämme osaavat 
muutoksentekijät ja menestysnälkäiset organisaatiot. 

Yritysten kasvun vauhdittaminen
Yrityksille tarjoamamme kasvuohjelmat sekä valmennukset tähtäävät liiketoimin-
nan haasteiden ratkaisemiseen ja organisaatioiden tavoitteiden saavuttamiseen. 
Aikaansaamme tunnistettavan muutoksen muun muassa organisaation toiminta-
tavoissa, osaamisessa sekä asiakastyössä aina sen hetkisen tarpeenne mukaan. 
Autamme kaikissa eteen tulevissa muutostilanteissa, olipa kyse toimintamallin 
muutoksesta tai vaikkapa organisoitumiseen ja henkilöstöresursseihin liittyvistä 
muutospaineista. 

Rekrytoivat palvelumme vauhdittavat tavoitteidenne toteutumista tuomalla am-
mattilaistason muutoksentekijöitä organisaationne kasvun mahdollistajaksi.

Tutustu palveluihimme rastorinst.fi



Koulutuksen avulla opin asiat nopeammin 
ja uskalsin ottaa laajemman asiantuntijaroolin.
TERHI VILKMAN
Talouspäällikön tutkinnon opiskelija 

Koulutuksessa opittu tietotaito ei jäänyt pelkästään 
teoria-asteelle, vaan sitä pääsi heti käyttämään ja 
näyttämään työsuorituksissa.
JUHA MOILANEN
Työteknikon koulutusohjelman opiskelija

Sain itsevarmuutta hakea tiimipäällikön paikkaa ja pystyin 
hyödyntämään harjoituksia suoraan uudessa roolissani.
PAULA TIIKKAINEN
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelija

Työurallani avautui aivan uusi sivu. 
Sain unelmatyöpaikan viestintäassistenttina.
TARU MANSIKKA
SoMe Manager F.E.C -rekrytoivan koulutuksen opiskelija
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4 Henkilöstön valmennus on 
vahvistanut liiketoimintamme 
tuloksellisuutta ja markkina-
arvoamme palveluntuottajana. 
Opiskelu on myös lisännyt 
henkilöstömme työn tekemisen 
intoa ja paloa.
KATRI VÄÄNÄNEN
Asiakkuusjohtaja, Tribedo Oy
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Asiakaskokemuksen valmen-
nuksella osallistettiin koko 
henkilöstö asiakaskokemuksen
rakentamiseen. Syntyi oivalluksia, 
joiden avulla asiakaslupausta 
on helppo toteuttaa arjen työssä.
PINJA SUONPÄÄ
Asiakkuuspäällikkö, Asuntosäätiö
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Asiakkaidemme          
tunnistettava muutos

6 Asiakkaat osaavat vaatia yhä 
parempaa palvelua, joten 
kehitämme myyjiemme asiakas-
ymmärryksen ja ratkaisumyynnin 
taitoja sekä luontevampaa 
argumentointia.
MIKA RUOKONEN
Asiakkuus- ja kehitysjohtaja, 
Caverion Suomi Oy



ESPOO
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KUOPIO
Microkatu 1, 70210 Kuopio
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TURKU
Junakatu 9, 20100 Turku

rastorinst.fi 
p. 010 473 61 (vaihde)
koulutuspalvelut@rastorinst.fi


