
• Aika: 5–12/2023 
• Opetusmuoto: Online- ja lähiopetus 
• Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu,  

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 
• Kohderyhmä: Ohjelmoijat, ohjelmistoarkkitehdit, 

projektipäälliköt ja myyntihenkilöstöt
• Kouluttajat: Centrian asiantuntijat ja  

ulkopuoliset asiantuntijat
  

KOULUTUKSEN TOTEUTUSTAPA  
 
Koulutuksessa on yhteensä 9 päivää (7 tuntia päivä) 
online-opetusta ja lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä 
opiskelua yhteensä 4,5 päivää. Erillisiin koulutusosioihin 
osallistuminen on mahdollista. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ  

05/2023 Palvelumuotoilu, 2 x 0,5 pv online-opetusta  
ja 2 x 0,5 pv lähiopetusta 
• Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa? 
• Miksi palvelumuotoilua? 
• Palvelumuotoilun prosessi 
• Palvelumuotoilun rakennuspalikat: kontaktipisteet, 

palvelutuokiot, palvelupolku 
• Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä 

palvelumuotoilun prosessin mukaisesti 

09/2023 UI/UX-koulutuskokonaisuus,  
1 pv online-opetusta ja 1 pv lähiopetusta 
• UI/UX yleisesti + hyvät käytännöt 
• Käyttäjätiedon kerääminen 
• Persoonat, empathy map ja storyboard  
• Rautalankamallista kohti vuorovaikutteista 

prototyyppiä 
• Käyttäjätestaus 

Haluatko parantaa asiakkaidesi palvelukokemusta? Ohjelmistotuotannon koulutus hioo 
ohjelmistotuotannon parissa työskentelevien asiakasprojektitaitoja. Koulutukseen sisältyy 
palvelumuotoilua, prototyyppikehittämistä, SCRUM-prosessia, esihenkilötyötä sekä vihreää ICT:tä. 
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on paremmat taidot toimia osana ohjelmistokehitystiimiä.

OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUS 



10/2023 Scrum Master I, 1 pv online-opetusta  
ja 1 pv lähiopetusta 
• Scrum-perusteet 
• Scrum-tiimi ja tuotokset 
• Scrumin tapahtumat 
• Ketterä johtajuus 
 
11/2023 Esihenkilötyö, 2 pv lähiopetusta 
• Ajatusmallien muutos esihenkilötyössä  

– mikä on tärkeää? 
• Arvoa lisäävä työ: tärkeimmät asiakkaat ja  

tärkeimmät rahanlähteet 
• Yritystoiminnan peruslainalaisuuksien kertaaminen: 

asiakkuudet, tuotanto, talous ja henkilöstä 
• Esihenkilötyö muutostilanteissa 

12/2023 Vihreä ICT, 1 pv online-opetusta 
• Miksi aihe on tärkeä? 
• Modernien ohjelmistojen energiankulutus 
• Muutosten teko 
• Hukan poisto 
• Käytännön ratkaisujen esittely 
• Vaikutusten arviointi -nelikenttien esittely

HINTA 

2 500 € (+ alv 24 %)/koko koulutus. 
Koulutuskokonaisuuteen voi varata yritykselle/
organisaatiolle koulutuspaikkoja, joita voi käyttää 
useampi henkilö eri koulutuspäiviin osallistumalla. 
Koulutuspaikkoja on tarjolla yhteensä 20. 

Yksittäisiin aihekokonaisuuksiin voi ilmoittautua erikseen. 
Kahden päivän mittaisten koulutusosioiden hinta 
erikseen on 800 € (+ alv 24 %) ja yhden päivän mittaisen 
(Vihreä ICT) 600 € (+ alv 24 %). 

LISÄTIEDOT   

Koulutuspäällikkö Hannele Häli 
hannele.hali@centria.fi, p. 040 632 4341 


