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Haluatko siivittää organisaatiosi inno-
vointia ja luoda työhösi kehittämis-
myönteisen ilmapiirin? Jatkuva muu-
tos edellyttää osallistamista, motivoin-
tia ja innostuksen johtamista. 

Näin toimimalla edistetään yrityksen menestystä, henkilös-
tön tyytyväisyyttä, jaksamista sekä parannetaan asiakkai-
den kokemusta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tiimiraken-
teiden kehittäminen, yhteistyön lisääminen yli yksikkörajo-
jen, tiedonkulun parantaminen tai innovaattoritoiminnan 
lisääminen. 

Koulutuksessamme osallistujana kehität organisaatiosi toi-
mintatapoja ja prosesseja samalla osallistaen henkilöstöä 
kehittämiseen – asiakasta ymmärtäen, kustannustehok-
kaasti, ketterästi ja laadukkaasti. Koulutuksessa työväli-
neinä yhdistetään leanin ja palvelumuotoilun parhaat puo-
let ja opittavilla menetelmillä otetaan jatkuvan parantami-
sen kulttuuria käytäntöön. Jo pienilläkin kehittämisteoilla 
voi saada aikaan isoja parannuksia!

KENELLE TUTKINTO SOVELTUU? 
Koulutus soveltuu alasta riippumatta kaikkiin tehtäviin, 
joissa on mahdollisuus tehdä organisaation kehittämistyötä, 
kuten palveluiden tai toimintamallien kehittämistä ja uudis-
tamista, tiimien toiminnan kehittämistä, työhyvinvoinnin tai 
kommunikaation parantamista. Koulutus sopii erinomaisesti 
esimerkiksi kuntien ja uusien hyvinvointialueiden johto-, 
esihenkilö-, tiiminvetovastuu- tai kehittämistehtävissä toi-
miville kuten myös yksityisen ja kolmannen sektorin kehit-
tämistehtävissä toimiville. 

Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, kun samasta organi-
saatiosta osallistuu useampi henkilö – näin varmistetaan 
samaan suuntaan kehittäminen ja kehittämistyö saa vah-
vemman perustan. 

TUTKINTOKOULUTUS 25.5.2023–30.11.2024
Koulutuksessa suoritetaan Tuotekehitystyön erikoisammat-
titutkinto, jossa yksi tutkinnon osa tulee Johtamisen ja yri-
tysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta. 

Vastuullisena koulutuksenjärjestäjänä toimii koulutuskun-
tayhtymä OSAO.

KOULUTUKSEN HYÖDYT
• Kehityt ja kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi

prosesseja.
• Saat avuksi lean- ja palvelumuotoilutyökaluja ja

menetelmiä toimintojen ja johtamisen kehittämiseen.
• Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä.
• Saat valmiuksia ja osaamista tiimien toiminnan ja

vuorovaikutuksen kehittämiseen.
• Sinulla on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia.
• Saat ammattitaitosi kehittämistä tukevan koulutus-

kokonaisuuden sekä Opetushallituksen virallisen
tutkinnon ja todistuksen.

KOULUTUSPAIKKA JA KOULUTTAJAT 
Oulu, Linnanmaan Technopolis, Teknologiantie 1. 
Kouluttajina toimivat MIFin arvostetut kouluttajakumppanit.

HINTA JA HAKEUTUMINEN
OSAO:n opiskelijamaksu oppisopimuskoulutuksena on 
250 €. Hakuaika päättyy 4.5.2023.

Varmista ajantasainen kehittämisosaamisesi ja tule meille 
suorittamaan arvostettu Tuotekehitystyön erikoisammattitut-
kinto. Osoita osaamisesi omassa työssäsi, kehitä ammattitai-
toasi ja pätevöidy ammatissasi! 

Lisätiedot: 

Liisa Hienonen 
p. 050 471 3004, liisa.hienonen@mif.fi

Virpi Pietikäinen
p. 050 477 4446, virpi.pietikainen@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: Liisa Hienonen, p. 050 471 3004
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