Projektipäällikkö projektin ”toimitusjohtajana”
-koulutusohjelma
Taustaa:

Alueen yrityksissä tehdään vaativia teollisuuden vientiprojekteja, jotka ovat teknisesti vaativia sekä edellyttävät pitkiä ja monimutkaisia alihankintaverkostoja.
Tämän koulutusohjelman sisällöt perustuvat teollisuuden projektipäälliköille ja
johdolle tehtyihin tarvekartoituksiin ja haastatteluihin, joita toteutettiin New
Power Pro -hankkeessa.
Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Pohjanmaan Liitto ovat tukeneet New Power Pro -hanketta, joka mahdollisti tämän koulutusohjelman suunnittelun.

Osallistujaprofiili:

Projektipäälliköt, projekti-insinöörit
} suunniteltu kokeneille projektipäälliköille (kokemusta vähintään 3-5 vuotta)

Osallistujamäärä:

n. 20-28 henkilöä

Kieli:

englanti ja suomi

Koulutuksen rakenne:

Koulutusohjelma koostuu neljästä lähijaksomoduulista sekä verkkotapaamisista.
Jokaisessa moduulissa on 1-2 lähipäivää sekä ennakkotehtäviä.
Kokonaisuudessaan koulutuksessa on 7 lähipäivää.

Moduulit:

Jokainen moduuli on oma, itsenäinen aihekokonaisuutensa. Näinollen moduuleiden sisältösidonnaisuus ei toimi määräävänä osallistumiskriteerinä seuraavaan moduuliin.

Hinta:

Määräytyy osallistujamäärän mukaan.
} Osallistujamäärä yli 16-22, hinta 2900 Eur + ALV/osallistuja.
} Osallistujamäärä: 10-15, hinta on korkeampi, osallistujamäärän mukaan (maksimissaan 3900 Eur + ALV/osallistuja)
Huom! Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi kuin yksi henkilö, ja kokonaisosallistujamäärä on yli 15, annetaan samasta organisaatiosta koulutukseen osallistuville 10 % alennus kurssihinnasta.
Hinta pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta koska koulutuksen
ensisijaisena tavoitteena on olla laadukas ja vaativa, asiantuntijaluennoitsijat on
valittu asiantuntemuksen, suositusten ja kokemuksen perusteella, ei tarjoushinnan perusteella.

Ilmoittautuminen:

Sähköpostilla: Pia-Liisa.Aijo@univaasa.fi
Viestiin seuraavat osallistumistiedot:
Osallistun Projektipäällikkö projektin ”toimitusjohtajana” – koulutusohjelmaan
§
§
§

Yrityksen nimi ja yksikkö
Yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot ja Y-tunnus
Osallistujan nimi, sähköposti osoite, puhelinnumero, tehtävänimike

} koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö, p. 029 449 8360, pia-liisa.aijo@univaasa.fi

Ohjelma
Tervetuloa koulutukseen Skype –etätapaaminen
pe 6.9.2019 klo 12:00-14:00
Kouluttaja: Vaasan yliopisto, Levón instituutti: Pia-Liisa Äijö
} Koulutusohjelman esittely, Osallistujien esittely
} Ennakkotehtävän esittely
} Mahdolliset kysymykset käytännön järjestelyistä
} Kieli: suomi/englanti
Ennakkotehtävä: Kirjallinen artikkeli

OSA I: Projektipäällikön viestintä- ja kommunikointitaidot sekä erilaisten neuvottelutilanteiden
hallinta
18.-19.9.2019
Kouluttaja: Antonia Lacinai
Koulutuskieli: englanti
1. päivä: Kommunikointi- ja viestintätaidot
ke 18.09.2019 09:00-16:00
} Vuorovaikutustaidot
} Kommunikointi eri tasolla: projektitiimi, alihankkijat, työnantaja, esimies, asiakas, projektin omistajat (stakeholder management)
} Mitä huomioida, mikä tärkeää,
} Viestintä eri tasoilla
2. päivä: Neuvottelutaidot ja erilaisten neuvottelutilanteiden hallinta
to 19.09.2019 08:00-15:00
} Neuvottelukumppanit, neuvottelustrategia
} Vaikeat neuvottelutilanteet, paineensietokyky ja hallinta
} Neuvotteluissa ongelmatilanteiden hallinta
} TedEx talk: https://www.youtube.com/watch?v=zvcbn6WtJvQ
Ennakkotehtävä: Tony Dunderfelt Henkilökemiaa, ja artikkeli

OSAII: Projektipäällikkö projektin johtajana sekä ristiriitatilanteiden hallinta
22.10 ja 25.10.2019
Koulutuskieli: suomi
3. päivä: Projektipäällikön johtamistaidot: Ristiriitatilanteiden hallinta
ti 22.10.2019 09:00-16:00
Kouluttaja: Professori Annika Tidström
} Ristiriitatilanteiden, ongelmatilanteiden ja konfliktien hallinta

4. päivä: Projektipäällikkö johtajana - itsenä johtaminen ja erilaisten henkilöiden johtaminen

} koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö, p. 029 449 8360, pia-liisa.aijo@univaasa.fi

pe 25.10.2019 09:00-16:00
Kouluttaja: Psykologi Piia Tulisalo
} Projektinjohtajana kasvaminen ja rooli
} Lähiesimiestaidot: erilaisten henkilöiden johtaminen, innostaminen, Ihmissuhdetaidot, persoonatyypit
} Tiimin johtaminen, motivointi, innostaminen
Moduulien välissä ennakkotehtävä: Tuo mukanasi tämänhetkinen projektin hallinnan ongelmatilanteen
kuvaus tai yhteys strategiaan tai paras käytännön oppi.

OSA III: Projektin strateginen johtaminen, kokonaisuuden hallinta sekä projektinhallinnan parhaat käytänteet
21.-22.11.2019
Kouluttaja: Seppo Nurminen / Matti Haukka Suomen Projekti-Instituutti
Koulutuskieli: suomi
5. päivä: Projektinhallinnan parhaat käytänteet
to 21.11.2019 09:00-16:00
} Projektinhallinnan parhaat käytännöt
} Projektoinnin säännöt; tiivistetty kertaus
} Projektoinnin työkalut, aktiviteettien tehokas seuranta, nopea puuttuminen, proaktiivisuus
} Riskien arviointi ja hallinta

6. päivä: Yhteys strategiaan, kokonaisuuden näkeminen ja hallinta
pe 22.11.2019 08:00-15:00
} Projektin yhteys yrityksen tai alueelliseen strategiaan
} Kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta
} Milloin ja millä tiedoilla projektipäällikkö saa projektin – projektipäällikön rooli myynnissä?
Moduulien välissä ennakkotehtävä: Monikulttuurisen projektin ongelmatilanteen kuvaus

OSA IV: Kulttuurierot ja hienovaraisten vihjeiden huomioiminen projektin johtamisessa
11.12.2019
Koulutuskieli: englanti
7. päivä: Kulttuurit ja kulttuurierot kommunikaatiossa sekä toiminnassa
ke 11.12.2019 09:00-15:00
Kouluttaja: Olivier Wurtz
} Miten tulkitsen ja ymmärrän eri kulttuureissa käytettävät hienovaraiset vihjeet, mitä ne tarkoittavat
} Kulttuurien ulottuvuudet ja erot käytännöntasolla
} Aasian kulttuurit, Pohjoismaat, Etelä-Eurooppa, Saksankielinen, USA
11.12.2019, 15:00-16:00 Yhteenveto ja koko koulutusohjelman palautteet
Pia-Liisa Äijö, Vaasan yliopisto, Levón instituutti

} koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö, p. 029 449 8360, pia-liisa.aijo@univaasa.fi

Ota yhteyttä:
Koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö, Vaasan yliopisto
+358 50 4630 893
Pia-Liisa.Aijo@univaaasa.fi

} koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö, p. 029 449 8360, pia-liisa.aijo@univaasa.fi

