
Tehosta toimintaasi ja palvele paremmin uusien 
digitaalisten ratkaisujen avulla!

Digitaalisten palveluiden kehittäjä
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

5.10.2022 - 29.2.2024 Ylivieska



Digitalisaatio mahdollistaa sekä paremman 
palvelun että tehokkaammat sisäiset  
prosessit ─ jopa yhtä aikaa. Hyppää 
mukaan tulevaisuuden junaan jo tänään! 
Valitse ja kehitä parhaat palvelut digitali-
saatiota hyödyntäen organisaatiosi tulevai-
suuden varmistamiseksi.

Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistujista tuoteke- 
hityksen ammattilaisia, joilla on kyky luoda ja kehittää orga- 
nisaatioille uusia digitaalisia ratkaisuja. Heillä on osaamista 
ja näkemystä toimia erilaisissa kehittämisprojekteissa. He 
hyödyntävät monipuolisesti sekä asiakastietoa että tekno- 
logiaymmärrystä palveluiden kehittämisessä. 

KEHITYSOHJELMAN HYÖDYT

- Saat konkreettista apua ja työvälineitä digitaalisen
palvelun kehittämiseen.

- Opit tuotekehitys- ja palvelumuotoilumenetelmiä,
joita voit soveltaa jatkuvan kehittämisen periaatteella
organisaatiossasi

- Viet läpi kehittämisprosessin, jossa suunnittelet ja
toteutat valitsemasi kehittämistyön hyödyntäen saamiasi
työkaluja ja asiakaskokemusta.

OSALLISTUJANA SAAT EM. ASIOIDEN LISÄKSI

- Ammattitaitosi kehittämistä tukevan
koulutuskokonaisuuden.

- Todistettavasti toimivia käytännön tason työkaluja, jotka
auttavat hahmottamaan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

- Osaamista kehittämisprojektien johtamiseen
- Tukea ja ohjausta kehittämistyön toteuttamiseksi.
- Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
vertaisryhmässä muiden kanssa.

- Opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen
sekä mahdollisen stipendin.

Lisätiedot:  
Mari Peitsara, p. 050 305 3999 
mari.peitsara@mif.fi

Virpi Pietikäinen, p. 050 477 4446 
virpi.pietikainen@mif.fi
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Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Digitaalisten palveluiden kehittäjä

5.10.2022 - 29.2.2024  

Me  MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työelämässä 
korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa. Mahdollisia oppi-
misreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

KOHDERYHMÄ

Kehitysohjelma soveltuu eri alojen asiantuntijoille, jotka 
haluavat työssään rakentaa ja kehittää digitaalisia pal- 
veluita tai parantaa olemassa olevia palveluita entistä 
asiakaslähtöisemmiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 
Kehitysohjelma soveltuu yksityisen, kolmannen sektorin 
ja julkisen puolen organisaatioissa työskenteleville sekä 
yrittäjille. Osallistujalla tulee olla mahdollisuus toiminnan 
kehittämiseen osana omaa työtään.               

AIKA JA PAIKKA 

5.10.2022 - 29.2.2024  
Kulttuurikeskus Akustiikka, Ylivieska 

HINTA 

Toteutus oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä JEDU:n 
kanssa koulutus on maksuton.  

REFERENSSIT  

Kehitysohjelma perustuu tuotekehitystyön erikois-
ammattitutkintoon, jonka pohjalta MIF on kehittänyt 
toimivia ja tämän päivän kysyntään vastaavia koulutus-
konsepteja, kuten suositun Lean Master -koulutuksen. 
Koulutusten tuloksena on tehty tuotekehitysprojekteja, 
joilla on edistetty organisaation tapaa toimia ja 
asiakkaiden tyytyväisyyttä.

SATSAA MENESTYKSEEN - 
HAE MUKAAN VIIMEISTÄÄN 21.9.2022
www.mif.fi/mif-tutkinnot


