
TUOTEKEHITYSTYÖN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO 

Onnistu työnantajana
Paranna työnantajamielikuvaa kehittämällä  

organisaatiosi rekrytointiprosessia ja työhyvinvointia 
24.5.2023–21.5.2024 | verkkokoulutus



Onko työpaikallasi vaikeuksia pitää tai 
saada vakituista työvoimaa? Ovatko 
rekrytointitaidot päivittämättä? Tuo-
tekehitystyön erikoisammattitutkinto 
ammattiylpeys -koulutukseen osallis-
tuvat osoittavat osaamisensa työhönsä 
liittyvän työhyvinvoinnin kehittämis-
projektin kautta.

Työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan merkittäviä sekä 
yksilö-  että organisaatiotason vaikutuksia. Yksilötasolla 
hyvinvoiva työntekijä on tuottelias ja tuloksellinen. Hän on 
myös motivoitunut ja sitoutunut työpaikkaansa. Motivoitu-
neet ja tyytyväiset työntekijät ovat tuotteliaita ja heillä on 
vähemmän sairauspoissaoloja. Hyvinvoivassa työyhteisössä 
on myös vähemmän vaihtuvuutta. Hyvinvoiva työyhteisö 
näkyy ja tuntuu ulospäin. Se synnyttää ja vahvistaa positii-
vista työnantajaimagoa, mikä lisää kiinnostusta työnhakijoi-
den keskuudessa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Huonosti toimivat prosessit kuormittavat henkilöstöä ja 
heidän hyvinvointiaan. Lean-filosofia ja sen menetelmät 
auttavat sinua hahmottamaan ja selkeyttämään proses-
seja paremmin. Tutustut  rekrytointiprosessiin, työhyvin-
voinnin osa-alueisiin ja työyhteisön ja toimintatapojen 
kehittämiseen. Valmentava johtaminen ja toimeenpanon 
taito, volitio, tarjoavat sinulle uusia tapoja edistää työyh-
teisösi hyvinvointia ja tavoitteita. Koulutuksessa on 11 
koulutuspäivää. 

KENELLE TUTKINTO SOVELTUU?
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -koulutus sovel-
tuu kaikille toimialoille, esihenkilöille ja lähiesihenkilöille 
sekä asiantuntijoille, joilla on mahdollisuus omassa työs-
sään kehittää rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin prosesseja. 
Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisen, kolman-
nen tai julkisen sektorin organisaatioissa. 
Rungon koulutukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisam-
mattitutkinto, joka on virallinen tutkinto.

HYÖTYJÄ
• Opit hyödyntämään Lean -menetelmiä prosessien 

kehittämiseen
• Opit ymmärtämään kaikkia työhyvinvoinnin alueita ja 

huomioimaan ne työyhteisössäsi
• Saat käytännön työkaluja työyhteisön ja toimintatapojen 

kehittämiseen
• Opit toimeenpanon taitoa
• Opit miten valjastaa oma henkilöstö tukemaan 

positiivistä työnantajaimagoa
• Pääset verkostoitumaan samojen haasteiden kanssa 

työskentelevien kanssa

TEEMAT
• Lean menetelmät ja työkalut
• Työnantajamielikuva
• Ammattiylpeys
• Rekrytointiprosessi
• Työhyvinvointi
• Työyhteisön kehittäminen
• Valmentava johtaminen
• Itsensä johtaminen

KOULUTUSPAIKKA 
Verkkokoulutus

HINTA JA HAKEUTUMINEN
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, 
mikäli edellytykset täyttyvät. Opiskelijamaksu 250 €. 
 
Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 5.5.2023 saakka. 

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