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Tule suorittamaan arvostettu tuotekehitystyön erikoisammatti-
tutkinto. Osoita osaamisesi omassa työssäsi. Tule kehittämään 
ammattitaitoasi ja organisaatiosi toimintaa. 

Asiakaslähtöinen ja lean –ajattelutapaa hyödyntävä prosessien 
ja toimintatapojen kehittäminen lisää organisaation kilpailu-
etua kiristyvässä kilpailutilanteessa. Koulutuksessa opiskel-
laan leanin, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiä 
ja niiden soveltamista elintarviketeollisuuden jatkojalostuksen 
toiminnoissa

KENELLE TUTKINTO SOVELTUU?
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, 
jotka toimivat elintarviketeollisuudessa yrittäjinä asiantunti-
joina tai esihenkilöinä.

TUTKINTOKOULUTUS
MIF järjestää yhteistyössä Esedun oppisopimuspalveluiden 
kanssa elintarviketeollisuudelle suunnatun LeanMaster -kou-
lutuksen. Koulutuksessa osallistujat, henkilöstöä osallistaen, 
kehittävät omaa osaamistaan, organisaation prosesseja ja toi-
mintatapoja. Lean-kehittäminen ja palvelumuotoilun menetel-
mät auttavat sinua rakentamaan jatkuvan parantamisen kult-
tuuria organisaatioosi. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, TKEAT, antaa rungon 
koulutukselle.

HYÖTYJÄ
• Opit lean- ja palvelumuotoilumenetelmiä omien projektiesi ja       
 hankkeitesi läpiviemiseen ja kehittämiseen. 
• Saat käytännön tason työkaluja, jotka auttavat hahmottamaan
   prosessin nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä helpottamaan 
   päivittäisjohtamista.
• Opit hahmottamaan poikkeamien ja hukkailmiöiden   
   merkityksen liiketoiminnalle.
• Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä.
• Asiakaslähtöisen ajattelun kehittäminen.
• Saat valmiuksia vuorovaikutustaitoihin ja osaamista  
   ryhmätyötaitoihin.

 
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksen osakokonaisuudet ovat 12 lähipäivää + digitaali-
set oppimista tukevat menetelmät:
1. Johdanto kehittämiseen
2. Kehittämisen menetelmät 
3. Kehittämisen soveltaminen
4. Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus 
5. Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

OSALLISTUJANA SAAT
• osaamista viedä suunnitelmat käytäntöön
• tukea kehittämistyöhön: teoriaa, menetelmiä, käytännön kokeiluja
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
• lisää prosessien ja palvelujen kehittämistaitoja
• opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen
• ammattitaitosi kehittämistä tukevan koulutuskokonaisuuden.

KOULUTTAJAT
Kouluttajina toimivat MIFin arvostetut asiantuntijat.

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena. Lähijaksot pide-
tään ESEDUn/MIFin järjestämissä tiloissa Mikkelissä.

HINTA JA HAKEUTUMINEN
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin ehto-
jen täyttyessä, se on osallistujalle maksuton. 

Hakeutuminen koulutukseen www.esedu.fi/oppisopimus ja 
”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten” 
Lisätiedot: Tapani Rytkönen, oppisopimuskoordinaattori, 
puh. 040 305 6610, tapani.rytkonen@esedu.fi

Lisätiedot: 
Petri Hytönen, p. 050 439 5322  
petri.hytonen@mif.fi 
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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 oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

Soita ja kysy lisää: Petri Hytönen, p. 050 439 5322


