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Kehityshankkeen projektinhallinta -koulutus
Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kattava kokonaisuus kehityshankkeen
projektinhallinnasta. Osallistuja voi hyödyntää yrityksen omaa suunnitteilla tai rahoituksen saanutta
projektia oppimisessa.
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Koulutus soveltuu teollisuusyritysten yrittäjille, johtohenkilöille, päälliköille, kehitystyössä mukana
olijoille, projektien taloushallinnon vastaaville tai muille projektinhallinnasta kiinnostuneille. TUOhankkeen kohderyhmäalueen (Pohjois-Savo +Joroinen +Pieksämäki) yritysten ja
koulutusorganisaatioiden henkilöstölle.
Aikataulu
Verkkototeutus, koulutuskerrat seuraavasti
• 2.2.2022, klo 13:00
• 16.2.2022, klo 13:00
• 2.3.2022, klo 13:00
• 23.3.2022, klo 13:00
• 6.4.2022, klo 13:00
Opetusympäristö
Teams -verkkoympäristö.
Koulutuksen toteutus ja sisältö
Koulutuksen kesto on 5 x 2,5 tuntia. Koulutus toteutetaan seuraavasti:

Ennakkovalmistautuminen

Verkkokoulutus
4 pv
(2.2. – 23.3.2022)
ja
harjoitustehtävät

Yritysesimerkit
1 pv (6.4.2022)

Ennakkovalmistumisen tarkoituksena on motivoida ja herättää kiinnostusta kehityshankkeen
projektinhallintaan sekä kannustaa ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. Lisäksi tavoitteena
on tunnistaa osallistujien projektinhallinnan osaamistaso ja erityisesti aihealueeseen liittyvät
kiinnostuksen kohteet. Ennakkovalmistautuminen sisältää aihepiiriin kuuluvaan kyselyyn vastaamisen.
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Koulutuspäivä 1. Keskiviikko 2.2.2022, klo 13:00 – 15:30
1. Projektin aloittamispäätös ja aloitusvaiheen tehtävät
• Idean tai ideoiden kirkastaminen => tarveasetanta
•
•
•
•

Projektin toteuttamisedellytykset ja riskit
Alustava aikataulu ja budjetti
Projektin toteuttamiseen vaadittavien resurssien ja työtuntien määrän arviointi
Projektin rahoituksen arviointi

Koulutuspäivä 2. Keskiviikko 16.2.2022, klo 13:00 – 15:30
2. Projektin suunnittelu
• Projektisuunnitelman laadinta
• Projektin resurssit, budjetti, rahoitussuunnitelma ja aikataulu
• Projektin kannattavuuden arviointi
• Mittarit ja riskit
Koulutuspäivä 3. Keskiviikko 2.3.2022, klo 13:00 – 15:30
3. Projektin käynnistys ja toteutusvaihe
• Rahoittajan hankepäätökseen tutustuminen
• Projektisuunnitelman työvaiheiden toteutus
• Projektin muutosten hallinta
• Projektin toteutustiimin merkitys ja sen jäsenten roolit, vastuun ja toimenpiteet
• Projektin etenemän raportointi
• Väliraportointi ja maksatushakemukset rahoittajan ohjeiden mukaisesti
Koulutuspäivä 4. Keskiviikko 23.3.2022, klo 13:00 – 15:30
4. Projektin seuranta ja päätös
• Loppuraportti ja maksatushakemus
• Projektin virallisten asiakirjojen arkistointi
• Projektin toteutumisen arviointi
Koulutuspäivä 5. Keskiviikko 6.4.2022, klo 13:00 – 15:30
5. Yritysesimerkit kehittämishankkeen projektinhallinnasta
Koulutuksessa käytettävät pedagogiset menetelmät
Luennot, ryhmäkeskustelut, tehtävät, etäohjaus
Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta antaa Reijo Hynynen, reijo.hynynen@savonia.fi, 044 785 5576.

