
Projektiosaaja tuo tehoa toimintaan

Me uskomme 
sinuun.

Koulutuksen sisältö ja vaiheet
1. PROJEKTI HALTUUN!
Kokonaiskuva projektityöstä: projektityön keskeinen termistö 
ja käsitteet. Projektimuotoisen työnteon mahdollisuudet.

2. PROJEKTIN TOTEUTUS 
Projektin suunnittelu, johtaminen, totetutus, arviointi. Sisällöt 
seuraavat IPMA D -osaamissertifioinnin painotuksia.

3. VÄLINEET TUTUIKSI 
Projektityöskentelyn keskeisimmät työkalut, sähköiset välineet 
ja ohjelmistot,verkostojen ja hajautetun ympäristön välityksellä 
tapahtuva projektinhallinta

4. PCM- METODOLOGIA 
Prehdytys PCM Project Cycle Management -metodologiaan, 
projektisyklin toteutusharjoitusten ja demojen kautta.

5. TYÖSSÄOPPIMINEN  
Kesto 3 kk, työssäoppimisjakson aikana opiskelija toteuttaa 
koulutuksen osa-alueisiin liittyvän kehittämistehtävän.

Koulutus tapahtuu osin työpaikalla, verkkotehtävillä ja 
ryhmätapaamisissa. 

Projektiosaaja hoitaa tehokkaasti projektimuotoiset tehtä-
vät: ottaa haltuun asiakasprojektit, muotoillee moninaiset
kehitys- ja muutostarpeet selkeiksi projekteiksi, työskente-
lee kohti tavoitetta taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Tietoa yritykselle
Arffman järjestää KEKO -Projektiosaaja -koulutuksen Pohjois-
Pohjanmaalla. Tarjoamme edullisen ja laadukkaan tavan kouluttaa 
juuri teidän organisaationne tarpeeseen projektiosaajan. Me myös 
autamme tarvittaessa juuri oikean henkilön löytymisessä

Koulutus on työvoimakoulutusta, kesto 6 kk ja siihen sisältyy 3 kk 
työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakso ja teoria yhdistetään niin, 
että kokonaissisältö vastaa yrityksen projektiosaamistarpeeseen ja 
hyödyttää aidosti sekä yritystä että opiskelijaa. Työssäoppimisjak-
son kustannus yritykselle on 2000 €, eli noin 650 €/kk työssäoppi-
misjaksolta.
Opiskelijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alai-
nen.  Koulutuksen 5+2 lähiopetuspäivää pidetään Oulussa.
Jos tarvitset hyvää projektiosaajaa, ota yhteyttä.

Lisätietoja
Päivi Korhonen 
044 7654688
paivi.korhonen@arffman.fi 
www.arffman.fi/projektiosaaja

https://www.arffman.fi


Projektiosaajakoulutus

Aiempien opiskelijoiden  kokemuksia

“Omalta osaltamme suosittelemme 
koulutusta projektityötaitoja 

tarvitseville. Koulutus antaa hyvät 
eväät jatkoon.”

”Näillä opituilla työkaluilla ja 
menetelmillä pystyn rakentamaan 

ja suunnittelemaan systemaattisesti 
ja tarvittaessa analyyttisesti 
koko muutosprosessin tai 
kehittämissuunnitelman”.

“Työpaikkojen projektikulttuurin 
kehittäminen vaatii projektiosaajia, 

jollaisiksi olemme juuri 
kouluttautuneet. 

 Nyt on hyvä aika työnantajien 
tarkastella omaa projektikulttuuriaan ja 

napata osaajat töihin!”

”Projektiosaaminen on erittäin käyt-
tökelpoinen kaikissa työtehtävissä. 

Varmaankin jokaisessa työtehtävässä 
tulee jossain vaiheessa eteen 

suunnitelmien muutos tai 
suunnitellaan jotain uutta”. 

"Hyvin tärkeä osa koulutuksen 
antia oli myös toisilta oppiminen. 

Henkilöiden erilaiset taustat, työsken-
telytavat ja osaamiset antoivat oman 

lisänsä koulutuskokonaisuuteen.”

“Kurssin ryhmä-  ja yksilötehtävät 
olivat realistisia, ammattimaisia 
ja projektimaailmasta opettavia. 

Verkossa toteutettu koulutus opetti 
myös itsessään projektimaista 

itsenäistä työntekoa, aikataulujen 
hallintaa ja neuvottelutaitoja. ”

Koulutuksen rakenne
Koulutuksen rakennetta voidaan muokata 
tarpeen mukaan. Esimerkiksi:
• 5 pv aloitusjakso lähiopetuksena
• 3 kk teoriajakso verkko-opetuksena
• 3 kk työelämäjakso, sis. yhteinen
 verkkotapaaminen joka viikko +
 kouluttajan jatkuva tuki verkossa
• 2 pv lopetusjakso lähiopetuksena.

Koulutuksella saavutettavat taidot:
•  Koulutus antaa kaikessa projektityössä 

tarvittavan projektiosaamisen perusammattitaidon.
• Yleisen projektikompetenssin osalta opetussuun-

nitelma nojaa kansainvälisestin käytössä olevaan 
ja tunnustettuun IPMA:n eli International Project 
Management Associationin sertifioimaan  
Projektin Johdon Pätevyys 3.0 - National Com-
petence Baseline 3.0 -jäsentelyyn.

• Kansainväisten rahoittajien yleisimmin käyttämä 
standardi PCM Project Cycle Management ja 
siihen kuuluva Logical Framework Approach 
muodostavat osaamista täydentävän rakenteen, 
joka on hallittava kansainvälisten järjestöjen 
projektitehtävissä.

• Verkossa työskentelyn ja etätyön edellyttämiä 
taitoja

Projektiosaaja -koulutus verkossa on niin koulutettavien kuin yritys-
tenkin näkökannalta ollut kattava ja pidetty kokonaisuus. 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on oppia yleisesti käytössä olevat projek-
tityön perusteet, projektimainen ajattelu ja toimintatapa sekä saada 
valmiuksia myös kansainvälisesti toimivien organisaatioiden projekti-
tehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia projektien asiantuntijatehtäviin.

Koulutus tuottaa osallistujille IPMAn  (International Project Mana-
gement Association) D-tason pätevyyselementit. IPMA-henkilös-
ertifiointi on kansainvälisesti hyväksytty projektiosaamisen sertifioin-
tijärjestelmä prosesseineen ja eri toimialojen yleisesti hyväksymä 
kansainvälisiin menettelyihin perustuva projektijohtamisen päte-
vyyden arviointi. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus 
suorittaa Level D-Sertifioitu projektiosaajan sertifikaatti.

Henkilökohtaisten valmiuksien kehittäminen 

Koulutuksessa painotetaan projektityössä tarvittavia valmiuksia. 
Esimerkiksi kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja sietää epä-
varmuutta, kiirettä ja painetta sekä kyky ymmärtää eri kulttuureja ja 
toimintatapoja.  Opintojakson alussa opiskelija jäsentää koulutukses-
sa tavoiteltavan osaamistason mukaisesti omaa projektiosaamistaan 
sekä määrittää oppimistavoitteet yhdessä pääkouluttajan kanssa. 
Lisäksi verkkokoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa opit käyt-
tämään monipuolisesti verkko-opiskelun ja -työskentelyn
edellyttämiä taitoja.

Hae koulutukseen
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/681708

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/681708

