
Opetusalan palveluiden ja toimintatapojen asiakas- ja 

opiskelijalähtöinen kehittäminen on koulutusreformin 

vaikutusten myötä entistäkin tärkeämpää. 

Opiskelijat/asiakkaat tarvitsevat heille sopivaa palvelua 

oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja juuri heille 

sopivimmilla tavoilla. Asiakaskokemus määrittelee lopulta 

onnistumisen!

Haluatko oppia Lean-menetelmiä, hyödyntää 

palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen 

ajattelutavan? 

Proaktiivinen kehittäminen

Brändin rakentaminen

Innovaattorina toimiminen

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Tule kehittämään osaamistasi 

tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa!
19.3.2021 – 17.3.2022



Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinnon 
koulutuskokonaisuus oppisopimuksena 
koostuu

- Suunnitellusta ja ohjatusta 
työelämässä oppimisesta.

- Työelämässä oppimisen tueksi valitset 
itsellesi työpaikkaohjaajan/ mentorin, 
joka voi olla oma esimies tai joku muu 
kehittämistyötä tekevä, esimerkiksi 
tämän tutkinnon aiemmin suorittanut 
henkilö. Hän seuraa kehittymistäsi ja 
tukee sinua opintojen yhdistämisessä 
työtehtävissäsi.

- Annamme lisätietoja 
työpaikkaohjaajan/mentorin roolista

- Työpaikkaohjaaja/ mentori voi toimia 
myös yhtenä tutkinnon (näyttöjen) 
arvioijana.

- Koulutusohjelma vaatii paitsi 
osallistujalta myös työpaikkaohjaajalta 
aikaa ja panostusta onnistuakseen. 
Ilman oppimiskumppanuutta tämä 
prosessi ei ole mahdollinen. 

- Tietoa työpaikkaohjaajasta/ mentorista 
kysytään jo ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

- Oppisopimuskoulutus koostuu 
osaamistarpeesi mukaan valituista 
yhteisistä koulutuspäivistä sekä muista 
osaamisen hankkimisen tavoista sekä 
ohjaustapaamisista ja näyttöjen 
toteuttamisesta omassa työssä.

Koulutuksen aloituksen edellytykset

- Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinnon suorittamisen 
edellytyksenä on, että Sinulla on 
mahdollisuus tehdä omaan ja oman 
organisaatiosi työhön liittyvää 
kehittämistä tai toimit jonkun tiimin 
jäsenenä tai vetäjänä koulutuksen 
aikana ja on halu pätevöittää omaa 
osaamistasi kehittämisen parissa.

- On tärkeää, että keskustelet 
koulutukseen hakeutumisesta 
etukäteen esihenkilösi kanssa. Tämä 
on ehdoton edellytys koulutukseen 
osallistumiseen.

Seuraava startti 19.3.2021 

Koulutuksen arvioitu kesto n. yksi vuosi

Koulutus on suunnattu
- Koulutusohjelma soveltuu erityisen 

hyvin opetusalalle
- kehittämistyötä tekeville henkilöille 

toimialasta riippumatta
- voit toimia joko julkisella tai yksityisellä 

sektorilla

Koulutus tarjoaa 
- Lisäoppia ja työkaluja kehittämistyöhön
- Kokonaisvaltaista kehittämistyöhön 

liittyvää ymmärrystä
- Mahdollisuuden kehittää omaa 

osaamista ja taitoja sekä osallistaa muita 
tiimin jäseniä kehitystyöhön mukaan 
erilaisten menetelmien ja käytännön 
kokeilujen kautta.

- Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa 
kokemuksia

Koulutuksen järjestäjänä toimii Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto yhteistyössä  
Management Institute of Finland (MIF 
Oy) kanssa



Hakeutuminen tuotekehitystyön EAT:n

oppisopimuskoulutukseen viimeistään 14.2.2021 mennessä:

Hakulomakkeen täyttäminen

1. Ilmoittaudu osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx

2. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”

3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Margit Gasbarra, koulutustarkastaja”

4. Oppisopimuskoulutus, johon haet: ”Tuotekehitystyön EAT”

5. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi” –linkistä.

6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä.

7. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään kirjoita perustelut, miksi 

haet tähän koulutukseen ja kuittaus siitä että esihenkilö puoltaa osallistumistasi 

tähän koulutusohjelmaan. Lisäksi merkitse alustavasti (tarkentuvat HOKS-

keskustelussa) valitsemasi valinnaiset tutkinnon osat (2 kpl), jotka voidaan 

valita seuraavista: 

Brändin rakentaminen 

Rakennetaan mainekuvaa määrittävät asiat osana organisaation 

strategiaa. Brändimääritykset näkyvät viestinnässä, toimintatavoissa ja 

tuotteissa/palveluissa. Tuotetaan visuaalinen ja viestinnällinen aineisto, 

osallistetaan eri tasot brändin rakentamiseen.

Innovaattorina toimiminen

Toimitaan kehittäjän mielellä, otetaan haasteista vastaan, ylitetään 

rohkeasti rajoja. Kokeillaan uusia ideoita ketterin menetelmin. Edistetään 

kokeilukulttuurin laajenemista organisaatiossa, toimitaan verkostoissa. 

Arvioidaan ja parannetaan tuloksia.

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Tehdään asiakaskokemusta parantavia palvelupolkuja. Tehdään aineisto, 

jossa palvelupolku kuvattu ja ohjeistettu visuaalisesti tms. Tuotetaan ja 

testataan ideoita palvelumuotoilun menetelmiin.

Tuotteistaminen tuotekehitystyössä

Suunnitellaan. Paketoidaan ja kokeillaan uutta tuotetta/palvelua helposti 

ostettavaksi tai levitettäväksi. Hinnoitellaan kannattavasti tai lasketaan 

talousvaikutukset. Valitaan modernit digitaaliset markkinointikanavat ja 

myyntiargumentit.
Tutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset:

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/3397334/rakenne

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

https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx


Haku- ja oppisopimusprosessi
A. Haun päätyttyä koulutuksen järjestäjä käy hakijoiden 

tiedot läpi ja varmistaa työtehtävien soveltuvuuden 
valittuihin tutkinnon osiin. 

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa 
kaikille hakijoille. Valituille lähetetään oppisopimuksen 
sähköinen alkukartoitus, joka on osa opintojen 
henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa 
(HOKS). 

C. Henkilökohtaiset HOKS tapaaminen/keskustelu 
järjestetään Teamisin kautta. MIF Oy:n kouluttaja sopii 
kanssasi keskusteluajan. Huom! Alkukartoitus tulee olla 
tehtynä ennen tapaamista, alkukartoitus toimii 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnittelun 
pohjana.

D. Oppisopimuksen allekirjoituspäivä sovitaan 
oppisopimustoimen taholta.

Lisätietoja
Koulutustarkastaja Margit Gasbarra (hakeutuminen ja 
oppisopimusasiat) Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
oppisopimuspalvelut margit.gasbarra@hel.fi, 050 322 6860

Kouluttaja Katriina Tuomi (tutkinnon ja koulutuksen sisältö) 
MIF Oy, katriina.tuomi@mif.fi, 044 270 0610

mailto:margit.gasbarra@hel.fi
mailto:johanna.salminen@mif.fi

