Markkinointiviestintä – liiketoiminnan ammattitutkinto
ENT. MARKKINOINTIVIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO
Tutkinto

860 €

Markkinointiviestintään suunnattu liiketoiminnan ammattitutkinto
valmentaa sinut markkinointiviestinnän ammattilaiseksi. Tutkinnossa
osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla
alan työpaikka. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit aloittaa
opinnot joustavasti.

Arvostettu markkinoinnin tutkinto
Kasva markkinointiviestinnän ammattilaiseksi opiskelemalla itsellesi
tutkinto. Opit hoitamaan markkinointiviestinnän projekteja
suunnitelmallisemmin ja monipuolisemmin, ja seuraamaan
markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta. Koulutuksen
avulla tehostat samalla organisaatiosi markkinointiviestinnän
prosesseja ja kehität asiakaskokemusta.
Ammatillisessa tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Koulutus
räätälöidään sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.
Opintojen sisältöjä suunniteltaessa huomioidaan omat nykyiset
työtehtäväsi. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen
ja opiskeluun Rastor-instituutin ohjaajalta.
Koulutus soveltuu markkinoinnin tai markkinointiviestinnän parissa
työskenteleville ja alan perustiedot hallitseville.
Tämän tutkinnon jälkeen voit myöhemmin syventää markkinoinnin
osaamistasi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnolla tai MJDtutkinnolla.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kursseihin sisältyy
aikataulutettuja valmennusosioita etäyhteydellä sekä itsenäistä verkkoopiskelua oman opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan.

Kysy lisätietoja

Tarja Vikström
osaamispäällikkö
040 573 0905
tarja.vikstrom@rastorinst.ﬁ

Minna Jurvelin
osaamispäällikkö
050 471 1491
minna.jurvelin@rastorinst.ﬁ

Kysy mahdollisuutta
maksuttomaan
oppisopimukseen

Koulutuksen kesto
12 kk

Verkko

26.11.2021

Lue lisää

Verkko

28.1.2022

Lue lisää

Verkko

20.5.2022

Lue lisää

Verkko

23.9.2022

Lue lisää

Verkko

25.11.2022

Lue lisää

Koulutuksen sisältö
Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Laajuus

Tutkinnon henkilökohtaistaminen
Koulutus käynnistyy verkkotapaamisella sinulle nimetyn ohjaajan kanssa.
Tapaamisen tuloksena on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen
suunnitelma eli sinulle räätälöity henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa
huomioidaan aiempi osaamisesi ja omiin työtehtäviisi liittyvät
osaamistarpeet. Yhteisessä startti-infossa saat lisää tietoa opiskelusta ja
tutkinnon suorittamisesta.
Aloituksen jälkeen saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea tutkinnon
opiskeluun aina omien tarpeittesi mukaan
verkkomateriaaleihin perehtymällä
henkilökohtaisissa verkkotapaamisissa ohjaajasi kanssa
pyytämällä ohjaajaltasi palautetta materiaaleihin tai muuhun
tutkintoon liittyvään.

KAIKILLE YHTEISET TUTKINNON OSAT

1. Markkinointiviestinnän toimeksianto
Tutkinnon osa sisältää yhden laajan kurssin, jossa on 5
verkkokoulutuspäivää, verkkomateriaaleja ja pohdintatehtäviä sekä 2
oman organisaatiosi markkinointiviestintään liittyvää tehtävää, joihin saat
asiantuntijalta palautteen.
Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus -kurssi
Kurssi alkaa verkko-opiskelulla. Perehdyt itseopiskeltavilla verkkoluennoilla
markkinointiviestinnän viitekehykseen ja keskeisiin käsitteisiin ja reﬂektoit
omaa osaamistasi pohdintatehtävissä.
1. verkkokoulutuspäivä: Markkinointiviestinnän suunnittelu 15.2.2022 klo
9–12.30
osaat tehdä toimivan brieﬁn
osaat laatia hyvän markkinointiviestinnän suunnitelman.
Päivän jälkeen laadit johonkin organisaatiossasi ajankohtaiseen
markkinointiviestinnän tehtävään toteutussuunnitelman, jota voit
hyödyntää myös osana tutkinnossa tehtävää näyttöä.
2. verkkokoulutuspäivä: SEO 8.3.2022
Tutustuminen hakukoneoptimointiin ja trendeihin
Tekninen SEO
Sisällön merkitys ja nykyisen kysynnän selvittäminen
Sisältöjen optimointi ja linkitykset
3. verkkokoulutuspäivä: Analytiikka 31.3.2022
Google Analytics käyttöliittymä ja perusraportit
Tavoitteiden määrittely ja toteuttaminen
Google Tag Managerin hyöty seurannassa
Raportointi ja Google Data studion perusteet
4. verkkokoulutuspäivä: Somemarkkinointi 25.4.2022
Keskeisten some-kanavien viimeisimmät päivitykset ja
algoritmimuutokset
Mainonta viestinnän tukena: miten julkaista tehokkaasti kiinnostavaa
sisältöä
Onnistumisen mittaaminen
5. verkkokoulutuspäivä: Sisällöt 12.5.2022
Monikanavainen visuaalinen viestintä ja sisällöt
Videot ja kuvat somessa
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Tutkinnon suunniteltu kesto on
12 kk. Siihen sisältyy enintään 7
koulutuspäivää etäyhteydellä
sekä itsenäistä verkkoopiskelua. Koulutuspäivien
määrä vaihtelee yksilöllisen
opiskelusuunnitelman ja
kurssivalintojesi mukaisesti.
Tutkinnon laajuus on 150
osaamispistettä.

Tapahtumat ja livestriimit markkinoinnin keinoina.
Kurssin lopuksi toteutat suunnitelmasi mukaisen markkinointiviestinnän
toimeksiannon ja raportoit tulokset.

2. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Tutkinnon osa sisältää itseopiskeltavia verkko-opintoja, jotka
aikataulutetaan opiskelusuunnitelmaasi parhaiten sopiviksi yhdessä
ohjaajasi kanssa.
Organisaatio ja toimintaympäristö
Kurssilla perehdyt organisaatioiden kannattavan toiminnan periaatteisiin,
analysoit oman organisaatiosi toimintaympäristöä ja kilpailutilannetta sekä
perehdyt keskeisiin talouden tunnuslukuihin.
Kurssitehtävä auttaa näytön toteuttamisessa.

Asiakaspalvelun ja työlainsäädännön verkkokurssi
Kurssilla käydään läpi mm. markkinointiviestintään ja kuluttajansuojaan
liittyvän lainsäädännön perusteet. Itseopiskeltava materiaali sisältää
videoita ja harjoituksia, joita voit tehdä omassa tahdissa. Kurssi on auki 3
kk ja voit itse valita, milloin opiskelet sen.

Työelämän kirjoitustaidot -verkkokurssi
Kurssi keskittyy kirjalliseen työelämäviestintään sekä kielenhuoltoon.
Itseopiskeltava materiaali sisältää verkkoluentoja ja harjoituksia sekä 2
palautettavaa tehtävää, joihin saat ammattilaisen palautteen. Kurssi on
auki 3 kk ja sen voi opiskella oman aikataulun mukaan.

Vuorovaikutustaidot ja esiintyminen -verkkokurssi
Kurssilla saat vahvistusta ja vakuuttavuutta esiintymiseen sekä esitysten
pitämiseen. Itseopiskeltava materiaali sisältää verkkoluentoja ja
harjoituksia, ja sen voi opiskella oman aikataulun mukaan.

VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Valitaan yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

1. Asiakaskokemuksen kehittäminen ja
palvelumuotoilu
Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu -kurssi
verkkokoulutuspäivä 27.10.2021
verkkomateriaaleja ja harjoituksia
palautettava tehtävä, käytännöllinen harjoitus omaan työhön
sovellettuna.
Kurssin käytyäsi
tunnet erilaisia asiakasymmärryksen menetelmiä
tunnet ja osaat suunnitella asiakastiedon keräämisen ja valita
mittarit
osaat palvelumuotoiluprosessin ja keskeisiä menetelmiä
osaat laatia palvelupolun ja käyttää sitä jonkin oman organisaatiosi
palvelun kehittämiseen
osaat ideoida ratkaisuehdotuksia ja suunnitella testauksen sekä
pilotoinnin.

2. Tapahtumatuotanto
Onnistunut tapahtuma -kurssi
verkkokoulutuspäivä 26.10.2021
verkkomateriaaleja
palautettava tehtävä: oma tapahtumatuotannon käsikirja.
Kurssin käytyäsi
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ymmärrät tapahtuman eri vaiheet: ennen, aikana, jälkeen
osaat suunnitella ja toteuttaa tapahtuman osana
markkinointiviestintää
osaat tehdä jälkimarkkinointia.

3. Projektinhallinta
Projektinhallinta-kurssi
verkkokoulutuspäivä 21.10.2021
verkkokurssi, jonka opiskelet loka-joulukuussa 2021
palautettava tehtävä: Oman projektin suunnittelu ja toteutus.
Kurssin käytyäsi
tunnet projektinhallinnan osa-alueet
osaat suunnitella ja toteuttaa projektin
tunnet erilaisia projekteissa käytettäviä työkaluja ja osaat valita
niistä sopivat omaan projektiisi.

Koulutuksen suorittaminen
Liiketoiminnan ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa
tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen
perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Henkilökohtainen tutkintopolkusi valitaan sen
mukaisesti, mitä työtehtäviä pääset omalla työpaikallasi tekemään.
Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit,
joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu henkilökohtaisesta
tutkintopoluistasi, sekä siitä, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.
Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu liiketoiminnan
ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Tutkinnon rakenne
Liiketoiminnan ammattitutkinto, markkinointiviestinnän osaamisala
Kaikille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Markkinointiviestinnän osaamisala:
Markkinointiviestinnän toimeksianto
Valinnaiset tutkinnon osat:
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
Projektinhallinta
Tapahtumatuotanto

Katso usein kysytyt kysymykset ammatillisista tutkinnoista.
Katso usein kysytyt kysymykset oppisopimuksesta.

Maksu ja ehdot
Osallistumismaksu sisältää tutkinnon suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija
osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.
Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta.
Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).
Osallistumismaksu 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 wwwsivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.
Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde)
anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).
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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.

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.

www.rastorinst.ﬁ

