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Hyvät digitaaliset palvelut ovat toi-
mintanne paras käyntikortti! Lähde 
kehittämään digitaalisia palveluita ja 
varmista tulevaisuuden kilpailukyky 
organisaatiossasi. 

Tehosta toimintaasi ja palvele paremmin uusien digitaalis-
ten ratkaisujen avulla! Digitalisaatio parantaa prosesseja ja 
virtaviivaistaa asiakkaiden käyttäjäkokemusta. 

HYÖDYT JA TAVOITTEET 
• 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.

• Nopeutat T&K-toimintaa, hyödykkeiden lanseerausta ja 
kehität kilpailukykyäsi markkinoilla.

Kehitysohjelman tavoitteena on kasvattaa osallistujista 
tuotekehityksen ammattilaisia, joilla on kyky luoda ja kehit-
tää organisaatioille uusia, erityisesti digitaalisia ratkaisuja. 
Osallistujille kertyy osaamista ja näkemystä toimia erilai-
sissa kehittämisprojekteissa sekä toimia ketterän kehittämi-
sen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi osallistujat pääsevät 
syventämään asiakasymmärrystä ja nykyaikaista teknolo-
giaymmärrystä uusien palveluiden sekä toimintatapojen 
kehittämisessä.

KOULUTUS SOPII SINULLE, JOKA
• toimit asiantuntijatehtävissä ja haluat työssäsi rakentaa 

sekä kehittää digitaalisia palveluja
• haluat parantaa olemassa olevia palveluita entistä 

asiakaslähtöisemmiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen
• työskentelet yksityisen, kolmannen sektorin tai julkisen 

puolen organisaatiossa tai toimit yrittäjänä 
• pystyt kehittämään toimintaa osana omaa työtäsi.

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME
• kokeneiden asiantuntijoiden vetämiä workshop-päiviä
• oppimista ohjatusti omassa työssä
• inspiroivia tapausesimerkkejä
• todellisia tilanteita simuloivia harjoituksia
• reflektointia muiden osallistujien kanssa
• orientaatiotehtäviä
• sosiaalista ja kokemuksellista oppimista pienryhmä 

työskentelynä

Kehitysohjelma perustuu tuotekehitystyön erikoisammat- 
titutkintoon, jonka pohjalta MIF on kehittänyt toimivia
ja tämän päivän kysyntään vastaavia koulutuskonsep- 
teja, kuten suositun Lean Master -koulutuksen. Koulu- 
tusten tuloksena on tehty tuotekehitysprojekteja, joilla 
on edistetty organisaation tapaa toimia ja asiakkaiden 
tyytyväisyyttä.

KOULUTUSPAIKKA 
Oulu

HINTA JA HAKEUTUMINEN
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, 
mikäli edellytykset täyttyvät, jolloin se on pääosin maksu-
ton. Opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen 
järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten 
haussa. 
 
Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 15.2.2023 saakka. 

Lisätiedot: Pirkko-Liisa Summanen,  
050 539 7637, ext-pirkko-liisa.summanen@mif.fi

Petri Runtti, 050 598 3382, petri.runtti@mif.fi

Oppisopimuskyselyt: Essi Kangasniemi,  
050 593 3090, essi.kangasniemi@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/

SATSAA MENESTYKSEEN – HAE MUKAAN NYT! 

Soita ja kysy lisää: Pirkko-Liisa Summanen, 050 539 7637
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