
Haluatko vahvistaa osaamistasi tuotteiden, palveluiden ja 
toimintatapojen kehittämisessä? Haluatko oppia parantamaan 
asiakasymmärrystäsi, perehtyä palvelumuotoilun menetelmiin 

ja oppia tuotteistamisen prosessin työstämällä omaa 
kehityshankettasi?

Proaktiivinen kehittäminen| Brändin rakentaminen| 
Innovaattorina toimiminen | Palvelumuotoilu 
tuotekehitystyössä | Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Palvelumuotoilu ja vaikuttava 

viestintä terveydenhoitoalalle

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

3.6.2020–30.6.2021



Koulutuskokonaisuus oppisopimuksena koostuu
- Suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta. 

- Osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä sekä 

muista osaamisen hankkimisen tavoista

- Ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä

Koulutuksen toteuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto yhteistyössä Rastor-

Instituutin 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. Nimetty työpaikkaohjaaja seuraa 

kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen yhdistämisessä työtehtäviisi. 

Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös yhtenä osaamisen arvioijana 

tutkinnossa. Koulutusohjelma vaatii paitsi osallistujalta myös 

työpaikkaohjaajalta aikaa ja panostusta onnistuakseen. 

Koulutuksen aloituksen edellytykset
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, 

että sinulla on mahdollisuus tehdä omaan ja oman organisaatiosi työhön 

liittyvää kehittämistä tai toimit jonkun kehitysryhmän jäsenenä tai vetäjänä. 

Tutustu tutkinnon perusteisiin 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot ja 

keskustele koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esimiehesi kanssa.

Alustavat koulutuspäivät ja aikataulu:
• 3.6.2020 Johdanto koulutukseen ja kehityshankkeen valitsemiseen 

• Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys tutkimus ja asiantuntijatyössä

• Projektityöskentely: strategiset valinnat ja toimintamallit

• Projektin johtaminen

Sekä maksimissaan seitsemän valinnaisiin tutkinnon osiin liittyvää 

koulutuspäivää toteutettuna 4/2021 mennessä. Teemoina mm. 

• Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

• Digiajan asiakas

• Terveystaloudelliset vaikutukset 

• Palvelumuotoilun toteuttaminen 

• Vaikuttava viestintä 

• Asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen ja 

• Asiantuntijaosaamisen viestintä ja markkinointi

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot


Hakeutuminen koulutukseen 17.4.2020 mennessä:

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

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

3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Arja Baroli, 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. Kohtaan ”Maksaako työnantaja tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle 

palkkaa?” vastaa KYLLÄ

8. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää

9. Perustele lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään, miksi haet 

tähän koulutukseen. Lisäksi merkitse alustavasti valitsemasi valinnaiset

tutkinnon osat (2 kpl), jotka voidaan valita seuraavista: 

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2 kpl)

• Brändin rakentaminen tulee kyseeseen, kun rakennat brändiä ja teet 

brändimäärityksiä organisaatiosi strategian mukaisesti

• Innovaattorina toimiminen tulee kyseeseen, kun teet omaan 

toimintaasi liittyvää jatkuvaa parantamista ja toisten ihmisten 

sitouttamista ja motivointia toiminnan yhteiseen kehittämiseen.

• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä tulee kyseeseen, kun 

suunnittelet ja toteutat toimintatapojen asiakaslähtöisiä 

kehitystoimenpiteitä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa tulee kyseeseen, kun 

tuotteistat ja kaupallistat uusia tuotteita tai palveluita ja analysoit 

tuotekehityksen taloudelliset vaikutukset.

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

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


Haku- ja oppisopimusprosessi
A. Haun sulkeuduttua hakijoiden esitiedot käydään läpi; varmistetaan 

työtehtävien sopivuus tutkintoon sekä tarkistetaan esimiehen puolto.

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa kaikille 

hakijoille. Alustavasti valituille lähetetään oppisopimuksen sähköinen 

alkukartoitus, joka on osa opintojen henkilökohtaista osaamisen 

kehittämissuunnitelmaa (HOKS). 

C. Kun alkukartoitus on palautunut, hakijalle varataan henkilökohtainen 

haastatteluaika henkilökohtaistamista varten, jossa on mahdollisuus 

täydentää alkukartoitusta, varmistetaan tutkinnon soveltuvuus ja 

tehdään varsinainen valinta koulutukseen. HOKS-keskustelut 

pidetään viikoilla 20 ja 21. 

D. Oppisopimus allekirjoitetaan 3.6.2020 Orientaatiopäivässä.

Lisätietoja
Koulutustarkastaja Arja Baroli (hakeutuminen ja oppisopimusasiat)

arja.baroli@hel.fi, 040 648 4704

Liiketoimintapäällikkö Tuomo Talvitie  (tutkinnon ja koulutuksen sisältö)

Tuomo.talvitie@rastorinst.fi, 040 669 4148 

mailto:arja.baroli@hel.fi
mailto:eerika.kokkonen@rastorinst.fi

