Askelmerkkejä Pohjois-Suomen tulevaisuuteen
- Projektiosaaminen yrityksen menestystekijäksi
28.2.2019, Oulu

Bruttokansantuotteesta yli kolmannes tehdään projekteissa!
Yhä useamman yrityksen ja organisaation toiminnan ydin on projekteissa. Projektiosaamista edellytetään
kaikilla toimialoilla ja lähes kaikissa ammateissa. Projektin onnistuminen on ensisijaisesti kiinni projektijohtamisen ja projektihallinnan kyvykkyydestä. Siinä missä huippuluokan projektiosaaminen on yritykselle menestystekijä; puutteellinen projektiosaaminen voi olla organisaation tulevaisuuden suurin riski.
Projektiyhdistyksen tavoitteena on projektijohtamisen ja -osaamisen kehittäminen Suomessa. POHTO on
teollisuuden ja elinkeinoelämän organisaatioiden
kehittämisen kumppani ja vahva projektiosaamisen
valmentaja.
PRY ja POHTO käynnistävät yhdessä kaikille projektiammattilaisille avoimen Oulun PM Club -verkoston!

Oulun PM Club käynnistyy Kalevalanpäivänä 28.2.2019 klo 8:30 - 13:00 Kick off-seminaarilla.
Seminaarin mielenkiintoisissa Case-puheenvuoroissa tarkastellaan sekä suurteollisuuden investointiprojektien haasteita ja niissä tarvittavaa osaamista että kasvavan ohjelmisto- ja digialan menestyjän reseptejä ketteryyden hyödyntämiseen. Lisäksi tarjolla on tietoa organisaatioiden projektiosaamisen
kehittämisestä. Näiden ainesten pohjalta seminaarissa luonnostellaan Oulun PM Clubin tavoitteet ja
tulevien kokoontumisten teemat.

Suuren investointiprojektin onnistumisen resepti
Matti Salmela, Projektipäällikkö, IPMA B SSAB
SSAB investointiportfoliossa on useita miljoonaprojekteja, joiden johtaminen
ja toteuttaminen vaatii oikeita toimintatapoja sekä kurinalaisuutta. Investointiportfolion hallinnassa isojen projektien keskinäiset riippuvuudet vaativat myös
koordinointia. Matti Salmela vastaa itse sekä osasta investointiprojekteja että
lisäksi hän toimii investointiprojektipäällikkötiimin vetäjänä ja toiminnan kehittäjänä.
Vesiputouksesta ketterästi asiakkaan palvelukumppaniksi
Vesa-Pekka Palokangas, perustaja, CEO, PiiMega Oy
PiiMega on ohjelmistotalo, jonka erityisosaamista ovat mm saha- ja metsäteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmät sekä eri toimialojen verkkokaupparatkaisut. Yrityksen perustaja ja CEO, Vesa-Pekka Palokangas on PiiMegan
20-vuotisen historian aikana kokenut IT- ja ohjelmistoalan nopean murroksen
sisältäpäin lämpiävästä ´nörttikulttuurista´ asiakaskeskeiseksi palvelukumppanuudeksi. Samalla yrityksen bisneslogiikka ja toimintamallit on uudistettu
pelkästään asiakaslähtöisistä projekteista ja vesiputouksista ketterään kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Mitä tämä on tarkoittanut organisaation kyvykkyydelle; Onko oppiva organisaatio tarua vai totta?
Projektikulttuurin kehittäminen menestyksekkäästi
Mikko Saastamoinen, Toimitusjohtaja ja Konsultoiva projektipäällikkö,
Kumura Oy
Kumura auttaa asiakkaitaan onnistumaan yksittäisissä projekteissa ja projektitoiminnassa – Koska projektien kuuluu onnistua. Toimitusjohtaja
Mikko Saastamoinen tarjoaa työssään ratkaisuja organisaatioiden ja yksilöiden projektiosaamisen kehittämistarpeisiin. Hän toimii myös paikallisen PM
Clubin vetäjänä Jyväskylässä ja kuvaa kokemuksia PM Clubin toiminnasta
seuraavasti: ”PM Clubin kokoontumiset tuovat aina uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhön. Ammattikunnan haasteet ovat varsin samankaltaisia
toimialasta ja organisaatiosta riippumatta. PM Club tarjoaa samalla loistavan
mahdollisuuden projektialan ammattilaisten verkostoitumiseen paikallisesti.”
Timo Saros, toimitusjohtaja, Projektiyhdistys
PRY on teollisuusuuden projektiammattilaisten jo vuonna 1978 perustama
yhdistys, jonka tavoitteena on projektijohtamisen ja -osaamisen kehittäminen Suomessa. Yhdistykseen kuuluu 4.000 projektijohtamisen ammattilaista
600 -organisaatiosta kaikilta toimialoilta.PRY kuuluu kansainväliseen IPMA
(International Project Management Association) -verkostoon, jossa on mukana
yli 70 maata.

Tervetuloa hakemaan
omaan toimintaasi
Tulevaisuuden askelmerkit
PM Club Oulun Kick off-seminaarista
28.2.2019.
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Torstai 28.2.2019 seminaariohjelma
8:30

Kahvi ja suolainen

9:00 9:10

Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Markku Oikarinen; POHTO Oy

9:10 9:45

Projektihallinta SSAB:n investointiprojekteissa
Projektipäällikkö Matti Salmela; SSAB

9.45 10:20

Toiminnanohjausjärjestelmätoimitus projektina
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Palokangas; PiiMega Oy

10:20 10:55

Projektikulttuurin kehittäminen menestyksekkäästi
Toimitusjohtaja Mikko Saastamoinen; Kumura

10:55 11:30

Projektiyhdistyksen tuki ja palvelut osaamisen kehittämisessä
Toimitusjohtaja Timo Saros; Projektiyhdistys
Projektipäällikkö Jouko Kaaja; Projektiyhdistys

11:30 12:30

Projekteissa onnistumisen edellytykset

12:30 13:00

Lounas Ravintola Ruffi

Keskustelu

Seminaaripaikka
POHTO Oy
Vellamontie 12, Oulu
Hinta
295 € + alv 24%.
Lisähenkilöt 200 € + alv 24%.
sisältää ohjelmassa mainitut tarjoilut.
Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen
yhteydessä.
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa palautetaan hinnasta 50 %.
Tämän jälkeentehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.
Yhteyshenkilö
Kehittämispäällikkö Pekka Peltomäki
Puh. 044 2742 385

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen: 14.2.2019 mennessä
asiakaspalvelu@pohto.fi.
Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista ilmoittautumisen yhteydessä
tai s-postilla asiakaspalvelu@pohto.fi.
Hinnat
1-hh 98 €/hlö/vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2-hh 84,50 €/vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa
vastaanottoon viimeistään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä, puh. 010 8434 500
tai s-posti luotsi@pohto.fi
Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme
yhden vuorokauden huonehinnan.

