TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
OPPISOPIMUKSELLA
Opiskele tuotekehitystyön ja tiimivalmennuksen erityisosaajaksi!

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (180 osp) sopii hyvin mm. opettajille, esimiehille ja
projektipäälliköille, jotka toimivat tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut omaa valmiudet kehittää ja uudistaa
oman ammattialansa tuotteita, palveluja ja toimintamalleja, sekä toimia innovaattorina
omassa organisaatiossaan.
Tässä Etelä-Savoon räätälöidyssä oppisopimuskoulutuksessa tutkintokoulutus tapahtuu
Tiimimestari-valmennuksena, jolla saavutetaan sekä tuotekehitystyön että tiimivalmennuksen
osaaminen. Kaikkia koulutukseen osallistuvia yhdistävänä punaisena lankana on EteläSavon yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen.
Tiimimestari-valmennus on käytännönläheistä ja vahvasti yhdessä muiden osallistujien
kanssa toteutuvaa koulutusta. Se perehdyttää sinut tiimioppimisen menetelmiin ja
tiimivalmentamiseen. Valmennus on käytännön tekemistä, vuoropuhelua toisten kanssa,
näkökulmien ja tiedon esille tuomista sekä uuden tiedon rakentamista. Lähipäivien välissä
viet kokemaasi ja oppimaasi omalle työpaikallesi kokeillen ja soveltaen.
Valmennuksen aikana
• kehität osaamistasi tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien rakentajana
• koet ja opit tiimioppimisen ja -valmentamisen menetelmät käytännössä
• saat käyttöösi työkalut, joiden avulla voit soveltaa näitä menetelmiä ja vahvistaa
yhteisöllisyyttä, oppimista ja muutosvalmiutta omassa ympäristössäsi
• opit luomaan osallistavaa, innovatiivista ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria
• henkilökohtainen kehittymistehtävä ja oppimisprosessi yhdessä muiden kanssa
rohkaisee sinua kokeiluihin ja tekoihin

Toteutus











Orientaatio ja tutkintoinfo 16.11.2018
Oppiminen ja tiimivalmentaminen 7. – 9.2.2019
Johtaminen ja johtavat ajatukset 23. – 25.5.2019
Tutkinnon osan 1, proaktiivinen kehittäminen, suorittaminen
Asiakkaat ja markkinointi 29. – 31.8.2019
Innovointi ja tiedon johtaminen 7. – 9.11.2019
Tutkinnon osan 2, innovaattorina toimiminen, suorittaminen
Brändi ja tarjooma 16. – 18.1.2020
Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 19. – 21.3.2020
Tutkinnon osan 3, tuotteistaminen tuotekehitystyössä, palvelumuotoilu
tuotekehitystyössä tai brändin rakentaminen, suorittaminen

Kukin lähijakso toteutetaan torstaista klo 12 lauantaihin klo 12 kestävänä intensiivijaksona,
jolloin myös torstai- ja perjantai-illat sisältyvät opiskeluun. Tutkintokoulutus toteutetaan EteläSavon alueella sijaitsevissa kohteissa, joissa on riittävät koulutus- ja majoitustilat.
Sisältö
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakollinen tutkinnon osa on Proaktiivinen kehittäminen (90 osp). Valinnaiset tutkinnon osat
ovat Brändin rakentaminen (45 osp), Innovaattorina toimiminen (45 osp), Palvelumuotoilu
tuotekehitystyössä (45 osp) ja Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp).

Kustannukset
Oppisopimusopiskelijalle tutkintokoulutus (Tiimimestari-valmennus) sekä näyttöihin ohjaus ja
näytöt ovat maksuttomia. Opiskelijalle tulevia kustannuksia ovat mahdolliset matka-,
majoitus- ja ruokakustannukset. Opiskelija voi hakea oppisopimuksen opintososiaalisia
etuuksia (matkakorvaus 0,20 €/km sekä majoituskorvaus 8 €/pv).

Hakeutuminen ja lisätiedot
Haku/ilmoittautuminen 5.11.2018 mennessä:
Mene www.esedu.fi/oppisopimus ja ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten”.
Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Lisätiedot hakeutumisesta ja oppisopimuksesta:
Tapani Rytkönen, oppisopimuskoordinaattori
puh. 040 305 6610, email: tapani.rytkonen@esedu.fi
www.esedu.fi/oppisopimus
Lisätietoja Tiimimestari-valmennuksesta:
www.tiimiakatemia.com

