
TUOTEKEHITYSTYÖN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO 
Nuorten hyvinvoinnin kehittäjä

 
Kohtaa, ymmärrä, ennakoi – paranna palveluja asiakaslähtöisesti  

30.3.2023–30.9.2024 | Kemi-Tornio 



Nuorten elämänhallintaan ja mielen-
terveyteen liittyvät ongelmat ovat 
lisääntyneet. Havaitaanko haasteet 
ajoissa ja ohjataanko nuori oikeiden 
palveluiden piiriin oikeaan aikaan? 

Ennakointi ja proaktiivinen, moniammatillinen toiminta 
nuorten palveluiden kehittämisessä on entistä tärkeämpää.  
Koulutuksessamme yhdistetään leanin ja palvelumuotoilun 
parhaat puolet prosesseista asiakaskokemukseen. 

Varmista ajantasainen kehittämisosaamisesi ja tule meille 
suorittamaan arvostettu tuotekehitystyön erikoisammatti-
tutkinto. Osoita osaamisesi omassa työssäsi, kehitä ammat-
titaitoasi ja pätevöidy ammatissasi. 

KENELLE TUTKINTO SOVELTUU? 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu kaikkiin 
tehtäviin, joissa on mahdollisuus tehdä palvelun, tuotteen 
tai toimintamallin kehittämistä. Opiskelu ei vaadi esihenki-
löasemaa. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla julki-
sessa, kolmannen sektorin tai yksityisessä organisaatiossa.

Koulutus sopii lasten ja nuorten parissa toimiville henki-
löille eri sektoreilla: esim. opinto-ohjaajille, jopo- tai muille 
opettajille, koulunkäynninohjaajille, nuoriso- ja harrasteoh-
jaajille sekä nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille. 

TUTKINTOKOULUTUS 30.3.2023–30.9.2024
MIF järjestää yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa 
Kemi-Tornion alueella nuorten hyvinvointiin ja kohtaa-
miseen liittyvän koulutuksen, jossa osallistujat kehittävät 
organisaationsa toimintatapoja ja prosesseja samalla osal-
listaen organisaationsa henkilöstöä kehittämiseen – asia-
kasta ymmärtäen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 
Lean-kehittämisellä ja palvelumuotoilun menetelmillä ote-
taan jatkuvan parantamisen kulttuuria käytäntöön.

Rungon koulutukselle antaa Tuotekehitystyön erikois-
ammattitutkinto, TKEAT. Koulutus toteutetaan oppisopi-

muskoulutuksena, ja se on opiskelijalle maksuton. Koulu-
tuksen vastuullisena järjestäjänä toimii Ammattiopisto 
Lappia.

KOULUTUKSEN HYÖDYT
• Saat avuksi lean- ja palvelumuotoilun työkaluja ja 

menetelmiä projektien läpiviemiseen ja kehittämiseen.
• Kehityt ja kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi 

prosesseja, sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen 
kehittäjä.

• Saat valmiuksia vuorovaikutustaitoihin ja osaamista 
ryhmätyötaitoihin.

• Saat mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia, 
tukea kehittämistyöhön: teoriaa, menetelmiä, käytännön 
kokeiluja.

• Saat Opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksen osakokonaisuudet ovat (12 lähipäivää +  
digitaaliset oppimista tukevat menetelmät):
1. Johdanto yhdessä kehittämiseen
2. Kehittämisen menetelmät
3. Proaktiivinen hyvinvoinnin kehittäminen nuorten parissa
4. Jatkuvan parantamisen kehittämiskulttuuri

KOULUTUSPAIKKA JA KOULUTTAJAT 
Kemi-Tornion alue, osa päivistä pidetään luokassa ja osa 
etäyhteydellä. Näistä ilmoitetaan erikseen.

Kouluttajina toimivat MIFin arvostetut kouluttajakumppanit.

HINTA JA HAKEUTUMINEN
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on osallistujalle maksu-
ton. Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 12.3.2023 saakka. 

Lisätiedot: 

Anne-Mari Salminen 
040 667 0773, anne-mari.salminen@mif.fi

Sirpa Tulimaa  
050 408 8039, sirpa.tulimaa@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: Anne-Mari Salminen, 040 667 0773
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