
PALVELUNTUOTTAJA

VOISIKO TÄMÄN TEHDÄ ETÄNÄ?

LÄHIPALVELUSTA
ETÄPALVELUKSI

Yrityksesi palvelusta jokin osa tai kokonaan voi olla toteutettavissa etäpalveluna.
Etäpalveluksi muuttaminen toimii poikkeusaikojen lisäksi erinomaisesti muulloinkin,

sillä silloin ei sinua eikä asiakkaitasi rajoita esimerkiksi maantieteellinen sijainti. 

Suomen Videokoulutus Oy on
etäkoulutuksen ammattilainen.
Pienenä yrityksenä tunnemme
yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän
mahdollisuudet. Meiltä saat

henkilökohtaisen kumppanuuden
yrityksesi kehittämiseen. Haluamme,

että onnistut!



MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ?

Yhteissuunnittelun pohjalta, teemme suunnitelman:
 

- palvelun myynnistä ja toteutuksesta etäpalveluna
-  olemassa olevien palvelutuotteiden mahdollisuuksista siirtää toteutettavaksi ja myytäväksi

verkossa
- mahdollisista uusista palvelutuotteista, joita voi yrityksen nykyisellä osaamisella on

mahdollista tuoda etäpalveluksi
- etäpalvelun myynti- ja markkinointikanavista ja yhteyksistä asiakkaisiin

- konkreettisen  toteutustavan etäpalvelulle, markkinoinnille, laskutukselle ja
asiakaspalautteen hankkimiselle 

 
Lisäksi perehdytämme palvelun tuottamiseen verkossa (1 pvän ajan). Perehdytyksessä

koulutamme:
- etäyhteyden teknisen valmistautumisen

- materiaalin latauksen
- reaaliaikaisen lähetyksen aloittamisen

- mahdollisen tallennuksen (erikseen myytäväksi tuotteeksi)
- tyypillisimpien teknisten ongelmien ennakoinnin ja 

- asiakasohjauksen
 



Tuuli Tarukannel
- aloitti yksinyrittäjänä 1.1.2015

- ei mikään bittinikkari, vaan
poimii tekniikan

mahdollisuudet ja opettelee
välttämättömän (joka on usein

hyvin vähän)
- kehittää uusia palveluita
asiakaskunnan tarpeisiin

 
 
 

KEITÄ ME OLEMME?

MITÄ  OLEMME TEHNEET YHDESSÄ MUIDEN KANSSA?
Asiakkainamme koulutuspalvelujen tarjoajana on ollut usean vuoden ajan
esimerkiksi Kumula, Specia, Viestintä Oy, Tulevaisuus ja Vaikuttava Yritys

Oy. Kumulalle ja Specialle olemme suunnitelleet ja yhteistyössä toteuttaneet
verkkokoulutus- ja tallennepalvelun. Lisäksi olemme suunnitelleet ja

toteuttaneet JHL:n verkkokursseja ja webinaareja sekä toteuttaneet Jyty:n
kanssa verkkokurssia yhteistyössä vuosina 2016-2020. Teemme

koulutusyhteistyötä HAUS:in sekä Snellman-kesäyliopiston kanssa, joista
jälkimmäisen kanssa toteutamme syksyn aikana digiosaamista lisääviä

verkkokoulutuksia heidän Dikata-hankkeensa puitteissa. Vuosina 2015-2018
toimimme myös FCG.n kumppanina webinaareissa ja nyt koronakriisin
aikana, olemme todella nopealla aikataululla olleet suunnittelemassa ja

toteuttamassa muunmuassa Jytyn, Hankintajuristien sekä Levillä toimivan
joogayrittäjän palvelujen siirtämistä etäkoulutusalustalle.

Henri Yli-Salomäki
- suunnittelee, kehittää,
markkinoi ja myy uusia

tuotteita
- etsii tekniset ratkaisut

kaikkeen, mitä olemme tähän
asti keksineet pyytää

 
 

Pirjo Ala-Hemmilä 
- suunnittelee, markkinoi ja myy

uusia tuotteita
- ideoi ja kehittää uusia
palveluita ja tuotteita
- etsii mahdollisuudet
- käyttää tekniikkaa

apuvälineenä ja kun ei tiedä,
mitä juuri teki, kysyy Henriltä

 
 


