
Projektiosaajakoulutus



Me uskomme sinuun.



Koulutuksia ja 
valmennuksia

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia 
maahanmuuttajille sekä työnhakijoille ja 
työelämässä oleville eri puolilla 
Suomea. Autamme myös yrityksiä ja 
yhteiskuntaa kehittymään ja 
kasvamaan. 

Tavoitteenamme on muuttaa maailmaa 
entistä paremmaksi. Tässä tehtävässä 
meitä auttaa pitkä kokemus ja vahva 
usko muutoksen voimaan.



Tehtävät kansainvälisissä 
projekteissa tarjoavat 

mahdollisuuksia 
kansainvälisille osaajille.



”Sharpen your Project Skills 

– Your Fast Track to Work”



Kenelle?
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Kysyntää eri aloilla ja 
erilaisille osaajille

• Projektitehtävissä tarvittavat koulutus- ja 

työkokemustaustat voivat olla hyvinkin 

erilaisia.



Millaista 
osaamista ?

• Tyypillistä projekteissa tarvittavaa 

osaamista on projektin 

suunnittelun liittyvä osaaminen, 

projektinjohdon osaaminen, 

projektin seuranta- ja arviointi 

osaamisen sekä projektin 

asiantuntijatehtävissä tarvittava 

sisältöosaaminen.



Mitä?



Projektiosaaminen
avaa ovia
• Projektiosaaja hoitaa tehokkaasti 

projektimuotoiset tehtävät

• Ottaa haltuun asiakasprojektit

• Muotoilee moninaiset kehitys- ja

muutostarpeet selkeiksi projekteiksi

• Työskentelee kohti tavoitetta taloudellisesti 

ja tehokkaasti



Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

• oppia yleisesti käytössä olevat 

projektityön perusteet

• Oppia projektimainen ajattelu ja 

toimintatapa

• Saada valmiuksia toimia 

kansainvälisesti toimivien 

organisaatioiden projektitehtävissä



Sisältö
• Koulutus antaa kaikessa projektityössä 

tarvittavan projektiosaamisen 

perusammattitaidon.

• Yleisen projektikompetenssin osalta 

opetussuunnitelma nojaa kansainvälisesti 

käytössä olevaan ja tunnustettuun IPMA:n

eli International Project Management 

Associationin sertifioimaan Projektin Johdon 

Pätevyys 3.0 - National Competence

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.



Sisältö
• Henkilökohtaisten valmiuksien 

kehittämisessä painottuvat 

kansainvälisessä projektityössä tarvittavat 

valmiudet: kyky mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin ja sietää epävarmuutta, kiirettä 

ja painetta sekä kyky ymmärtää eri 

kulttuureja ja toimintatapoja.

• Opintojakson alussa opiskelija jäsentää 

koulutuksessa tavoiteltavan osaamistason 

mukaisesti omaa projektiosaamistaan sekä 

määrittää oppimistavoitteet yhdessä 

pääkouluttajan kanssa.



Rakenne
• Koulutuksen rakennetta voidaan muokata 

koulutuksittain tarpeen mukaan

• Oppiminen on pääosin kouluttajan tukemaa 

projektimuotoista tiimioppimista verkossa

• Sisältää myös lähiopetuspäiviä



Osaamisen 
kokonaisuus



Osaamisen 
kokonaisuus 
muodostuu 
kompetenssiosioista



Toteutusympäristö-
kompetenssit

• Projektisuuntautuneisuus

• Ohjelmasuuntautuneisuus

• Salkkusuuntautuneisuus

• Projektin, ohjelman ja salkun toteutus

• Linjaorganisaatio

• Liiketoiminta

• Järjestelmät, tuotteet, teknologia

• Henkilöstöhallinto

• Terveys, turvatoimet, turvallisuus, ympäristö

• Rahoitus



Käytös-
kompetenssit

• Ihmisten johtaminen

• Sitoutuminen ja motivaatio

• Itsehillintä

• Vakuuttavuus

• Rentous

• Avoimuus

• Luovuus

• Tulossuuntautuneisuus

• Tehokkuus

• Konsultointi

• Neuvottelu

• Ristiriidat ja kriisit

• Luotettavuus

• Arvojen kunnioitus

• Eettisyys



Projektijohtamisen 
onnistuminen
• Sidosryhmät
• Projektin vaatimukset ja tavoitteet
• Riski ja mahdollisuus
• Laatu
• Projektiorganisaatio
• Ryhmätyö
• Ongelmanratkaisu
• Projektirakenteet
• Laajuus ja tulokset
• Aika ja projektin vaiheet
• Resurssit
• Kustannus ja rahoitus
• Hankinta ja sopimus
• Muutokset
• Valvonta ja raportit
• Informaatio ja dokumentaatio
• Viestintä
• Aloitus
• Lopetus



Temaattiset 
kokonaisuudet



1. Projekti haltuun

• Luodaan kokonaiskuva projektityöstä: 

opiskelijalle muodostuu kuva projektityön 

toteuttamisen muodoista, projektityössä 

käytettävistä standardeista ja 

osaamisjäsentelyistä. 

• Käydään läpi projektityön keskeinen 

termistö ja käsitteet.

• Avataan projektimaisen työnteon 

mahdollisuuksia eri työllistymisen 

muodoissa. Mm. yrittäjyys, kevytyrittäjyys, 

projektit ja freelancertyö sekä Independent

Expert toimeksiannot.



2. Projektin toteutus

• Perusvalmiudet projektin elinkaaren 

suunnitteluun ja johtamiseen. 

• Sisällöt seuraavat IPMA D 

-osaamissertifioinnin painotuksia. 

• Opiskelija oppii jäsentämään projektin 

elinkaaren vaiheet, projektin suunnittelun 

vaihemallin sekä projektin toteutuksen 

aikaisen seurannan ja arvioinnin 

menetelmät.



3. Välineet tutuiksi 
• Avataan projektityöskentelyn keskeisimmät 

työkalut, sähköiset välineet ja ohjelmistot. 

• Sosiaalinen media sidotaan sisällön 

luomiseen ja jakamiseen internetin 

välityksellä – välineinä erilaiset sosiaaliset 

verkostopalvelut ja -sivustot sekä 

pikaviestintäpalvelut, kuten Twitter, 

Facebook, Skype ja WhatsApp, sekä 

perinteiset projektin hallinnan välineet ja 

ohjelmistot. 

• Näkökulmana on yhteisöllinen 

projektinhallinta ja oppimisessa painottuu 

verkostojen ja hajautetun ympäristön 

välityksellä tapahtuva projektinhallinta.



4. PCM-metodologia
• Opiskelijat saavat perehdytyksen 

EU:n PCM Project Cycle Management 

-metodologiaan projektisyklin 

toteutusharjoitusten ja hakemusvalmistelun 

demojen kautta.

• Lisäksi tutustutaan muiden kansainvälisten 

rahoittajien toimintaan ja hankinta-

menettelyihin.



5. Työssäoppiminen

• Työssäoppimispaikat valitsemme siten, että 

niissä on aito rektytointitarve

• Lisäksi edellytämme, että 

työssäoppimispaikoilla on tarjottavana 

opiskelijalle riittävästi perehdytystä ja 

ohjausta sekä hanke- ja projektitehtäviin 

liittyviä työtehtäviä. 

• Tarjoamme opiskelijalle reaaliaikaisen tuen 

koko koulutuksen aikana
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Kouluttajana toimii 

Päivi Korhonen
paivi.korhonen@arffman.fi

+358 50 3030 229



Osaamisen kehittämistä 
vuodesta 1993.




