Käytännön projektivalmennus
17.9.2019, Oulu
Koulutuksen tavoite

Projektisimulaatio

• Saavuttaa selkeä käsitys

Koulutuksessa hyödynnetään POHTO Oy:n
kehittämää projektihallinnan simulaatiota,
jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea
projekti. Jokaista teoriaosuutta seuraa
käytännön harjoitus, jossa valmistellaan
ryhmäharjoituksena toteutettavaa projektia.
Näin koulutukseen osallistujat pääsevät heti
soveltamaan käytännössä oppimansa asiat
omien käsiensä kautta mikä tukee opittujen
asioiden nopeaa omaksumista ja
soveltamista.

tehokkaasta ja hallitusta projektin
läpiviennistä

• Antaa valmiuksia projekteihin sekä

asioiden että ihmisten johtamiseen

• Oppia ennakoimaan projektin riskit

sekä hallitsemaan muutostilanteet

• Tukea toimimista asiakkaiden ja

sidosryhmien kanssa

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden
työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja
hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti
myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien
vetäjille.

Valmentaja
Pekka Peltomäki, POHTO
Pekalla on vahva kokemus projektinhallinnasta
ja prosessien kehittämisestä. Opetuksessa
kantavana ajatuksena on ”learning by doing”,
joten simulaatiot käytännönläheisinä oppimisen
työkaluina ovat Pekan erityisessä suosiossa.

Ohjelma 17.9.2019
8.00

Koulutuksen avaus

8.15

Projektihallinnan menestystekijät

8.45

Kahvitauko

9.00

Projektin elinkaari: projektin käynnistäminen ja suunnittelu

10.00

Projektin ositusrakenteen jäsentäminen
Projektisuunnitelman laatiminen
Projektiriskien hallinta

11.15

Lounastauko

12.00

Projektin aika- ja resurssisuunnittelu sekä ohjaus

13.30

Hankintojen ohjaus
Projektin seuranta

15.15

Kahvitauko

15.30

Ryhmäharjoitus:
Projektisimulaatio; Esimerkkiprojektin toteuttaminen

17.00

Projektin päättäminen ja jälkihoito

-

Päätös ja yhteenveto

18.00

410 € + alv. Hinta sisältää materiaalin sekä päivän
kahvit ja ruokailut.

Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta 50 %.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi nettisivuillamme tai sähköpostilla luotsi@pohto.fi ja
puhelimella numerosta 010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie 12,
90510 Oulu (Hietasaari).
Majoitusvarauksen muutoksista ja peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteeri-hotelliin mielellään vuorokausi
ennen saapumista klo 16.00 mennessä. Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden 1hh huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja ajoohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna ma-to klo 7.30 - 17.00 ja
pe klo 7.30 - 16.30.

POHTO
Vellamontie 12
90510 OULU

6.9.2019 mennessä: www.pohto.fi tai
asiakaspalvelu@pohto.fi

Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
irja.kellokoski@pohto.fi
puh. 050 5709 702
Pidätämme oikeuden mahdollisiin
ohjelmamuutoksiin.

