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Tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinto
museoalalle
Kehittämällä uusia palveluja ja elämyksellisyyttä varmistat
paikkasi museokentän kärjessä! Hae uutta potkua
toimintaan kehittämällä osaamistasi mm.
tuotteistamisessa ja palvelumuotoilussa. Tule kehittämään
museoalaa innovatiivisessa joukossa ja verkostoidu!

Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä museoalan
toimintaympäristö haastaa kehittämään, monipuolistamaan ja
uudistamaan tarjontaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon
ottaen. Edupolin ja Suomen museoliiton yhteistyössä
suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet
erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden
luomiseen. 

Tulemalla mukaan
•pystyt viemään nopeammin uusia ideoita käytäntöön
•opit hyödyntämään asiakasnäkökulman tehokkaammin
•saat kehittämistoimintaan jämäkkyyttä ja jatkuvuutta
•verkostoidut muiden alan toimijoiden kanssa

Opiskele
innovatiiviseksi
museoalan
kehittäjäksi!



 

Koulutuspaikka:
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Koulutuksen sisältö
Museoalalle rakennettu koulutuskokonaisuus tarjoaa
oivan mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja
palveluinnovaatioiden luomiseen juuri sinun työssäsi.
Lähtökohtana on oman organisaation toiminnan
kehittäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.
Opiskelu on joustavaa ja voit osallistua lähiopetukseen
myös verkon välityksellä. Hae rohkeasti mukaan!

Koulutuksen pääteemat: 
•elämyksellisyys ja asiakaskokemuksen johtaminen
•palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
•digitaalisuus osana kehittämistyötä

Kenelle?
Tuotekehitystyön erikoisammattitutukinto soveltuu hyvin
oraganisaation tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä
toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille.

Käytännössä
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena
yhteistyössä Itä-Uudenmaan oppisopimustoimiston
kanssa ja sen kesto on noin 1,5 vuotta. Lähiopetusta on
yksi päivä kuukaudessa klo 12-16 ja lähiopetukseen voi
osallistua myös verkon välityksellä. Opiskelet työn
ohessa ja verkko-opinnot mahdollistavat osallistumisen
mistä päin maata tahansa. Lähiopetus toteutetaan
Edupolin Vantaan toimipisteessä Tikkurilassa.

Hae mukaan 15.2.2017 mennessä! 

Käy jättämässä tietosi Itä-Uudenmaan
oppisopimuskeskukselle osoitteessa:
http://www.opso.fi/verkkoasiointi/
ja valitse sieltä Ilmoita tietosi.

Palvelumuotoiluun vauhtia tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinnosta

Palvelumuotoilu on nouseva teema museoalalla.
Museoiden on tärkeä osata tuotteistaa näyttelyitä ja
muita palveluita, mutta myös tuoda ihmisten lähelle
museoiden arkea alueen kulttuurin ja yhteisöllisyyden
rakentajana.
 
-Museoissa on esimerkiksi kiehtovia esine- ja
valokuvakokoelmia. Autamme sukututkijoita ja
kylähistorioiden tekijöitä, otamme kantaa rakentamiseen
Vihdin kunnan alueella ja yhtä lailla kehitämme vedet
silmissä nauretuista villeistä ideoista toteutuskelpoisia
tapahtumia tai yhteistyöhankkeita, kertoo Tiina Kiiskinen,
Vihdin vs. museonjohtaja.
Tiina hankki tuotteistamiseen lisää osaamista Edupolin
oppisopimuskoulutuksena järjestetystä tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinnosta.
 
Hybridi-monimuotokoulutuksella kehitetään
tuotekehitysosaamista
 
- Keskityin koulutuksessa ja tuotteistamisessa Vihdin
museon palvelukonseptintäydentämiseen. Täydensin
palvelukonseptia ottamalla virtuaalisen tilan mukaan
osaksi palvelumuotoilua, kertoo Tiina.
 
Systemaattisuutta tuotekehittämiseen
 
- Omasta kokemuksestani voin kertoa, että koulutus on
loistava keino ottaa haltuun uusien tuotteiden ja
palveluiden kehittäminen. Opin näkemään
tuotteistamisen prosessina ja kehityskaarena, joka
systematisoi tuotteistamista ja innosti luomaan uusia
palveluja, summaa Tiina kokemuksiaan.
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