
SAFe®  
Product Owner/
Product Manager
(POPM-sertifioitu)

Kaksipäiväisellä kurssilla kehität 
taitoja, joita tarvitaan ohjaamaan 
arvon tuottamista Lean-yrityksessä. 
Tutustut toimiin, työkaluihin 
ja tekniikkaan, joita käytetään 
backlogien ja ohjelmien hallinnointiin. 
Nämä auttavat sinua saavuttamaan 
SAFe® 4 -tuoteomistaja/
tuotepäällikkö (POPM) -sertifikaatin. 
Kurssin aikana saat syvällisen 
käsityksen toimitusjunista (ART) 
sekä ymmärrät, miten toimitusjunat 
tuottavat arvoa, ja mitä tuotepäälliköt 
voivat tehdä suorittaakseen 
tehtävänsä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Opit hyödyntämään Lean-ajattelua 
kirjoittamalla epicejä ja hajottamalla 
ne ominaisuuksiksi ja tarinoiksi, 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
iteraatioita sekä suunnittelemaan 
ohjelman lisäyksiä. Lisäksi opit 
jatkuvasta toimitusputkesta sekä 
DevOps-kulttuurista.

SAFe® Product Ownerin/
Product Managerin oppimistavoitteet
 – SAFe Lean -ajattelun jalkauttaminen yrityksessä

 – Kykenet liittämään SAFe Lean-Agile -periaatteet ja -arvot  
tuoteomistaja- ja tuotepäällikkörooleihin

 – Osaat tehdä yhteistyötä Lean Portfolio Managementin kanssa

 – Kykenet jatkuvaan arvon tuottamiseen, ja osaat tukea sitä 
inkrementtisuunnittelulla

 – Ymmärrät ja osaat ilmaista, millaisia tuoteomistaja- ja 
tuotepäällikköroolit ovat

 – Kykenet luomaan tuoteomistaja- ja tuotepäällikköroolien 
toimintasuunnitelman

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Tuotepäälliköt, tuoteryhmän johtajat, liiketoimintaomistajat  
ja yritysanalyytikot

 – Ratkaisujohtajat, salkunhoitajat, ohjelmapäälliköt,  
PMO-henkilöstö ja prosessijohtajat

 – Yritys-, ratkaisu- ja järjestelmäarkkitehdit 

Mitä kurssimaksu sisältää?
 – Kurssikirjan ja työmäärien suunnittelussa käytettävän Planning 
Poker -korttipakan

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden suorittaa SAFe® 4 Product 
Owner/Product Manager (POPM) -sertifikaattitentin sekä 
yhden yrityksen tentin läpäisyyn

 – Yhden vuoden SAFe® Community -jäsenyyden sekä pääsyn 
SAFe® Community Platformille

 – Kurssitodistuksen

Koulutus on kaksipäiväinen. Osallistujien on osallistuttava 
opintoihin molempina päivinä, jotta he voivat osallistua tenttiin. 
Kurssilla ei ole etämahdollisuutta. Kurssin opetuskieli on 
joko suomi tai englanti, kurssimateriaali ja sertifikaattitentti 
ovat englanniksi. Tiivis kurssi sisältää lounas- ja kahvitauot 
molempina päivinä.

Vuotuinen uusiminen
Todistukset päättyvät vuoden kuluttua sertifioinnin saamisesta. 
ScaledAgile Inc. on määrittänyt 100 USD/v uusimismaksun, 
joka maksetaan Community-sivuston kautta. Maksu takaa 
sertifikaattisi voimassa pysymisen ja pääsyn viimeisimpiin 
Communityn tarjoamiin materiaaleihin. Sertifikaatin uusimisen 
myötä sinulla on mahdollisuus pitää osaamisesi ajan tasalla 
tarjolla olevien materiaalien avulla. Sertifikaatin uusiminen 
lisävuodeksi ei yleensä edellytä erityisiä opiskeluja tai 
työkokemusta, mutta esimerkiksi versioiden välisiin muutoksiin 
kannattaa aina tutustua.
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Järjestämme kursseja myös  
asiakkaidemme luona ympäri 
Eurooppaa. Ota yhteyttä 
ja kysy lisää – autamme 
mielellämme.

KPMG on ScaledAgilen  
Gold Partner

Esitietovaatimukset
Seuraavat ennakkoedellytykset ovat erittäin suositeltavia 
niille, jotka aikovat suorittaa SAFe® 4 Product Owner/Product 
Manager (POPM) -sertifikaattikokeen:
 – Olet osallistunut Leading SAFe® -kurssille

 – Kokemusta SAFe-ympäristössä toimimisesta

 – Kokemusta Lean-, Agile- tai muista asiaankuuluvista 
sertifikaateista

SAFe® 4 Agilist -tentti
Muoto: Monivalinta, 45 kysymystä
Toimitus: Web-pohjainen, ajastettu, ei kirjaa tai ulkopuolista apua
Pääsy: Hyväksytyn harjoitustentin jälkeen hakijat pääsevät 
lopputenttiin SAFe® Communityssä.
Kesto: 90 minuuttia (1,5 tuntia). Tentin voi suorittaa kotona tai 
työpaikalla, kunhan saat olla rauhassa tentin ajan. 
Läpipääsyyn vaaditut pisteet: 35/45 (77 % vastauksista oikein)
Uusintapolitiikka: Uusinta maksaa 50 USD, ja se maksetaan 
SAFe® Community -sivuston kautta. Toisen tenttiyrityksen voi 
tehdä heti ensimmäisen yrityksen jälkeen. Kolmas yritys vaatii  
10 päivän odotuksen. Neljäs yritys vaatii 30 päivän odotuksen. 
Voit olla yhteydessä osoitteeseen support@scaledagile.com 
tenttiin liittyvistä kysymyksistä.

Mitä SAFe®-sertifikaattipakkaus sisältää? 
 – SAFe Product Owner/Product  
Manager -sertifikaatin

 – SAFe 4 Product Owner/Product  
Manager -digitaalisen kurssimerkin, jolla 
osoitat saavutuksesi myös verkossa

 – Yhden vuoden sertifioitu SAFe Product Owner/
Product Manager -jäsenyys, johon kuuluu pääsy POPM:n 
käytäntöyhteisöön ScaledAgile Inc:n Community-sivustolla

 – SAFe Product Owner/Product Manager -sertifikaatin 
käyttöohjeen POPM-sertifiointimerkille

Professional Development Units (PDU) ja 
Scrum Education Units (SEU)
Osallistujilla on oikeus hakea 15 PDU:ta kohti Project 
Management Institute (PMI) jatkuvan koulutuksen vaatimuksia 
PMP-, PgMP- ja PMI-ACP-sertifikaattien kohdalla.

Osallistujat voivat myös hakea luokkaan C kuuluvia SEU-yksiköitä 
saadakseen tai uudistaakseen CSP:nsä Scrum Alliancen kautta.
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