
Varmista projektiesi 
tuloksellisuus

Kehity
projektiosaajana



Kaikkihan osaavat 
johtaa projekteja?
Työelämä on jatkuvassa kehityksen ja muutoksen syklissä.
Projektimuotoinen työtapa on tullut jäädäkseen korvaamaan
totuttuja tekemisen malleja.  Epävarma taloudellinen tilanne
asettaa kehittämis- ja asiakasprojekteille uusia nopeus-, 
tehokkuus- ja laatuvaatimuksia. Projektin onnistuminen
vaatii laaja-alaista osaamista ja projektityökalujen hallintaa. 
Tämän päivän projekteissa teemme huomisen menestystä – 
varmista tuloksellinen työnteko projekteissa.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Kehity projektiosaaja -valmennus tarjoaa selkeän peruspaketin 
projektin hallinnan perusteista ja sen keskeisten elementtien 
sisällöstä esimerkkien avulla ja yhdessä soveltaen.  Onnistunut
projekti on usein yksinkertaisuudessaan hyvän   suunnitelman,
johtamisen, kommunikoinnin ja yhteisen päämäärän                       
ymmärtämisen summa. 

Keskeiset teemat

 A) Projektinhallinnan perusteet
  - Mikä on projekti?
  - Miksi projekti?
  - Projektin käynnistäminen
  - Projektisuunnitelman keskeinen sisältö

 B) Projektinhallinnan perusteet
  - Vaiheistus ja ohjaus
  - Roolit ja vastuut
  - Johtaminen
  - Viestintä ja tiedottaminen
  - Projektin päättäminen

Kohderyhmä
Valmennus on suunnattu henkilöille, jotka ovat mukana 
projekteissa, mutta eivät ole projektityön ammattilaisia. 
Esimerkiksi projektityöhön osallistuvat asiantuntijat, 
koordinaattorit, myynti- ja markkinointihenkilöt sekä 
projektitoiminnan kehittäjät, jotka haluavat tehostaa omaa 
projektityöskentelyään.

Valmentaja
Esim. B.Sc, MBA, projektipäällikkö Tarja Åberg ja muut
ammattikorkeakolun asiantuntijat.

Hinta
Pyydä tarjous

Aika
Yrityskohtainen toteutus, 1 - 2 pv

Paikka
Turun ammattikorkeakoulun tai asiakkaan tiloissa

Lisätiedot
Asiakkuusvastaava Sinikka Leino, p. 050 5985 822
 
sinikka.leino@turkuamk.fi

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.


