
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta    

21.11.2022 - 30.4.2024 Oulu



Organisaation vaikuttava vastuullisuus läh-
tee sisältä – ihmisistä ja heidän osallisuuden 
kokemuksistaan kestävämmän tulevaisuu-
den tekemisessä. Vastuullinen liiketoimin-
taosaaminen vastaa asiakkaiden lisään-
tyviin odotuksiin – omaa henkilökuntaa 
unohtamatta.

HYÖTYJÄ

• Opit rakentamaan kestävää tulevaisuutta huomioiden
asiakkaat, henkilökunnan, talouden sekä ympäristön

• Saat tietoa ja vahvistusta vastuulliseen liiketoimintaan
vaikuttavista tekijöistä

• Saat käytännön tason työkaluja omaan kehittämistyöhön

OSALLISTUJANA SAAT LISÄKSI

• Läpileikkauksen vastuulliseen  liiketoimintaan vaikutta-      
vista tekijöistä,
• Ohjausta ja tukea kehittämistyön toteuttamiseen,
• Osaamista viedä suunnitelmat käytäntöön,
• Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia,
•  Opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen 
sekä
• Ammattitaitosi kehittämistä tukevan 
koulutuskokonaisuuden.
KOHDERYHMÄ

Tutkinto soveltuu julkisella, yksityisellä ja kolmannella 
sektorilla työskenteleville henkilöille, jotka työssään halu-
avat kehittää organisaation toimintaa vastuullisuuden 
näkökulmasta.

Työtehtävät voivat olla esim. johtoportaassa, työnjoh-
dossa, asiantuntijatehtävissä, laatu-, turvallisuus- ja ympä-
ristötehtävissä sekä ohjaaja- ja kouluttajatehtävissä.

Koulutukseen osallistuvat kehittävät omaa osaamistaaan 
ja organisaation prosesseja ja toimintatapoja vastuulli-
suusnäkökuma keskiössä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

- Vastuullisen liiketoiminnan lähtökohdat
- Prosessien johtaminen
- Projektijohtaminen
- Sosiaalisesti kestävä työelämä
- Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta
- Läpinäkyvä brändi
- Vastuullisuusviestintä

Ohjelma sisältää 12 koulutuspäivää. Koulutuksessa hyödyn-
netään digitaalisia, oppimista tukevia menetelmiä.

KOULUTUSPAIKKA JA AIKA 

Koulutus toteutetaan 21.11.2022 - 30.4.2024 välisenä 
aikana Oulun Teknologiakylässä.  Osa koulutuspäivistä  
järjestetään etätoteutuksina. 

Tule suorittamaan arvostettu tuotekehitystyön erikois-
ammattitutkinto ja kehittämään omaa ammattitaitoasi 
sekä organisaatiosi toimintaa. Osoita osaamisesi omassa 
työssäsi!

HINTA 

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena,  
jolloin opiskelijamaksu OSAO:n alueella on 250 eur     
koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.  
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

SATSAA MENESTYKSEEN - HAE MUKAAN 
VIIMEISTÄÄN 3.11.2022

www.mif.fi/mif-tutkinnot tai mari.peitsara@mif.fi

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
 Vastuullinen liiketoiminta

 Vastuullinen yritys tekee enemmän kuin laki määrittelee!    

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/




