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Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto:  
Lean Master kehitysohjelma – palvelumuotoilua ja jatkuvaa parantamista alkaa 
tammikuussa. Ilmoittautuminen käynnissä! 

Haluatko vahvistaa osaamistasi tuotteiden, palveluiden ja 
toimintatapojen kehittämisessä? Haluatko oppia Lean-menetelmiä, 

hyödyntää palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen 
ajattelutavan? Onko sinulla halua ja rohkeutta lähteä kehittymään 

organisaatiosi sisäiseksi kehittäjäksi? 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (Tkeat) suorittamalla saat uusia näkökulmia ja 
käytännön työkaluja oman työsi ja organisaatiosi tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen 

kehittämiseen.  

 

Ohjelma rakentuu 
- suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä 

oppimisesta 
- koulutuksesta verkossa ja 

koulutuspäivissä 
- tuotekehitystyön erikoisammatti-

tutkinnon suorittamisesta omassa 
työssä näytöin. 

Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Sitoudut 
henkilökohtaisesti suunniteltuun, noin 18 kk 
mittaiseen työskentelyyn. Koulutuspäivien 
lisäksi on hyvä varata aikaa itsenäiseen 
työskentelyyn, tehtävien tekemiseen ja 
näyttöjen suorittamiseen.  

TKEAT-valmennus koostuu 
- Opiskelijan osaamistarpeen mukaan 

valituista koulutuspäivistä (max 13 pv) 
- Verkkotyöskentelystä  
- Yksilö- ja vertaisryhmätehtävistä 

verkossa ja koulutuspäivissä 
- Kirjallisuudesta 
- Tutkinnon suorittamisen ohjauksesta ja 

näyttöjen toteuttamisesta omassa 
työssä 

 

Koulutuksen toteuttaa Stadin ammatti- ja 
aikuisopisto yhteistyössä Management Institute 
of Finland MIF Oy:n kanssa. 

Miten opin työssä? 
Työelämässä oppimisen tueksi valitset itsellesi 
työpaikkaohjaajan, joka voi olla oma esimies 
tai joku muu kehittämistyötä tekevä, 
esimerkiksi tämän tutkinnon aiemmin 
suorittanut henkilö. Työpaikkaohjaaja toimii 
yleensä myös yhtenä osaamisen arvioijana 
tutkinnossa. Koulutusohjelma vaatii paitsi 
osallistujalta myös työpaikkaohjaajalta aikaa ja 
panostusta onnistuakseen. Ilman 
oppimiskumppanuutta tämä prosessi ei ole 
mahdollinen. Tietoa työpaikkaohjaajasta 
kysytään jo ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mitä pitäisi osata? 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon 
suorittamisen edellytyksenä on, että sinulla on 
mahdollisuus tehdä omaan ja oman 
organisaatiosi työhön liittyvää kehittämistä tai 
toimit jonkun kehitysryhmän jäsenenä tai 
vetäjänä.  
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On tärkeää, että keskustelet 
koulutukseen hakeutumisesta etukäteen 
esimiehesi kanssa sekä tutustut tutkinnon 
perusteisiin:  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esit
ys/3397334/reformi/tiedot 

Tutkinnon sisältöä tulee peilata omiin työ- ja 
niihin liittyviin kehitystehtäviin, koska 
osaamistasi arvioidaan työpaikalla näiden 
kriteerien näkökulmasta.  
 

 
Opintojen aikataulu  

Koulutuksen haku käynnistyy 25.10. ja kestää 17.11. saakka.  

Haun sulkeuduttua hakijoiden esitiedot käydään läpi; varmistetaan työtehtävien sopivuus 
tutkintoon sekä tarkistetaan esimiehen puolto ja perustelut. Alustavat opiskelijavalinnat tehdään 
18.11. Valintaprosessissa ovat mukana Sirpa Katajalaakso Stadin ammatti- ja aikuisopistosta, 
Harri Usmi MIFistä.  

Tuloksista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Alustavasti valituille lähetään oppisopimuksen 
alkukartoitus, joka on osa opintojen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). 
Vastausaikaa on 24.11. saakka. Kun alkukartoitus on palautunut, hakijalle varataan 
henkilökohtainen haastatteluaika henkilökohtaistamista varten, jossa täydennetään 
alkukartoitusta, varmistetaan tutkinnon soveltuvuus ja tehdään varsinainen valinta koulutukseen.  

Tutkintokoulutuksen ohjelma on tiedotteen viimeisellä sivulla. Pienet muutokset aikatauluihin ja 
sisältöihin ovat mahdollisia.  

Ilmoittautuminen  
Täytä tietosi 17.11.2019 mennessä tämän linkin kautta: 
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx. Painamalla ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten” 
pääset täyttämään tietoja. Käyttäjätunnuksia ei tarvita! 
1. Valitse ”Tavallinen/ Virkamies” ja paina ”Jatka”. 
2. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Sirpa Katajalaakso, koulutustarkastaja” 
3. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti, kuvaa mm. työtehtäviäsi, jotka mahdollistavat oman 

ammattialasi tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kehittämisen. Työkokemus lisätään 
”Lisää uusi”-linkistä.  

4. Kohtaan ”Maksaako työnantaja tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle palkkaa?” vastaa 
KYLLÄ 

5. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää 
6. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään merkitse alustavasti valitsemasi 

tutkinnon osat: 
a. Pakollinen tutkinnon osa: Proaktiivinen kehittäminen 
b. Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan alustavasti 2 kpl) 
• Brändin rakentaminen tulee kyseeseen, kun haluat oppia rakentamaan brändiä ja 

tekemään brändimäärityksiä organisaatiosi strategian mukaisesti  

https://eperusteet.opintopolku.fi/%23/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/%23/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
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• Innovaattorina toimiminen tulee kyseeseen, kun haluat oppia tekemään omaan 
toimintaasi liittyvää jatkuvaa parantamista ja toisten ihmisten sitouttamista ja 
motivointia toiminnan yhteiseen kehittämiseen. 

• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä tulee kyseeseen, kun haluat oppia 
suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintatapojen asiakaslähtöisiä 
kehitystoimenpiteitä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. 

• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa tulee kyseeseen, kun haluat oppia 
tuotteistamaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita tai palveluita ja analysoimaan 
tuotekehityksen taloudelliset vaikutukset. 

 Mikäli työtehtäväsi eivät liity brändin rakentamiseen tai uusien tuotteiden ja 
palveluiden tuotteistamiseen, suosittelemme valitsemaan valinnaisiksi 
tutkinnonosiksi: Innovaattorina toimiminen ja Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä.  

 
7. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä 

8. Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut. 

Esimiehen puolto 

Lähetä esimiehellesi oheinen linkki, johon hän voi kirjata puollon koulutuksellesi sekä perustelut 
valinnalle. Mainitse, että linkki toimii parhaiten Google Chrome –selaimessa.  
Linkki   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6znUNaCP1kKJvHrL3El_MO6VSNZjoRtLuIDrze3_Xx
BUNDBJNFlZVlkyNERDSkFGRDE1SjVWV1VBUC4u 
 
 

Lisätietoja  

• Harri Usmi, harri.usmi@mif.fi, +358 50 532 5387 (koulutuksen ja tutkinnon sisältö) 
• Koulutustarkastaja Sirpa Katajalaakso, p. 040 505 4538, sirpa.katajalaakso@hel.fi 

(oppisopimusasiat) 
 
LEAN MASTER - TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO  
 
Ohjelman alustavat ajankohdat ja sisällöt:  

9.1.2020 Orientaatio kehittämiseen. Toimintaympäristön muutokset. Ohjelman käytännöt ja 
tavoitteet. Oppisopimusten allekirjoittaminen ja tutkinnon suorittaminen.  

 
Maaliskuu 2020 Kehittämisen ajattelutapa ja vuorovaikutus. Ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen. 

Osallistavien menetelmien käyttäminen. 
 

Huhtikuu 2020 Johdanto lean-ajatteluun. Asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteet. Jatkuva 
parantaminen. Pienten askelten kehittäminen.  

 
Toukokuu 2020 Nykytilanteen kuvaaminen. Systemaattinen ongelmanratkaisu. Ongelman määrittely ja 

analysointi. Prosessin nykytilanteen kuvaaminen.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6znUNaCP1kKJvHrL3El_MO6VSNZjoRtLuIDrze3_XxBUNDBJNFlZVlkyNERDSkFGRDE1SjVWV1VBUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6znUNaCP1kKJvHrL3El_MO6VSNZjoRtLuIDrze3_XxBUNDBJNFlZVlkyNERDSkFGRDE1SjVWV1VBUC4u
mailto:harri.usmi@mif.fi
mailto:sirpa.katajalaakso@hel.fi
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Kesäkuu 2020 Suorituskyvyn mittaus ja visualisointi. Visuaalinen johtaminen. Tavoitetila-ajattelu ja 

tulevan tilan kuvaaminen.  

 
Elokuu 2020 Palvelumuotoilun perusteet. Asiakaskokemuksen merkitys. Palvelumuotoilun 

suunnitteluprosessi. Asiakas- ja käyttäjäymmärryksen hankinta. 
 
Lokakuu 2020  Palvelumuotoilun menetelmät niiden soveltaminen. Asiakastiedon hyödyntäminen. 

Asiakkaan osallistaminen ideointiin ja kehittämiseen. 
 
Joulukuu 2020 Palvelukonseptointi. Palvelujen tuotteistaminen. Asiakaskokemus ja brändi. Oman 

tavoitemielikuvan määrittely. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen. 
 
Tammikuu 2021 Jatkuva parantaminen. Päivittäisjohtaminen. Organisaation suunnan johtaminen. Uusien 

kehittämismallien käyttöönotto.  

 
Helmikuu 2021 Ryhmän johtaminen ja kulttuurin muutos. Kehittämiskulttuurin rakentaminen. Osallistava 

kulttuurin muutos. Myönteisen muutosenergian vahvistaminen. Dialogiset menetelmät. 
 
Maaliskuu 2021 (2 päivää) Kehittämismessut. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden tulosten esittely. Oman 

kasvutarinan kertominen. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Opitun soveltaminen 
käytäntöön. KUTSUTILAISUUS!  

 
Huhtikuu 2021 Kertaus ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Mitä opin, mitä saimme aikaan? 

Jatkotoimenpiteiden suunnittelu.  
 
Kesäkuu 2021 Päätösjuhla ja todistusten jako!   

 

Mikäli ohjelmaan hakeutuu henkilöitä, jotka haluavat tämän ohjelman aikana tehdä erityisesti 

kyberturvallisuuteen liittyvää kehitystyötä, tulee MIF tarjoamaan heille erillistä koulutus- ja 

valmennussisältöä erikseen sovittavalla tavalla. 


	Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto:
	Lean Master kehitysohjelma – palvelumuotoilua ja jatkuvaa parantamista alkaa tammikuussa. Ilmoittautuminen käynnissä!

