
 

  

ONNISTUNEEN  
KEHITTÄMISPROJEKTIN  

TOTEUTTAMINEN 

PORISSA 

9.12.2019 

Käytännönläheinen koulutus yritysten ja organisaatioiden  
kehittämistoimintaan osallistuville! 

MA 9.12.2019 | 12.30-17.00 
CRAZY TOWN PORI | RAUTATIENPUISTOKATU 7 



 
Tiesitkö, että eri arvioiden mukaan vain noin 8-30% eri kokoisista kehittä-
mis- ja muutosprojekteista onnistuu? Projektin onnistuminen on siis huo-
mattavasti harvinaisempaa kuin epäonnistuminen. Silti yhä enemmän esi-
merkiksi yritysten sisäisen toiminnan, palveluiden ja teknologian kehittä-
misestä tehdään projekteina. 

Onnistuneen kehittämisprojektin toteuttaminen ei ole yksinkertaista, eikä 
siihen ole olemassa mitään yksittäistä viisastenkiveä. On kuitenkin ole-
massa monia sellaisia keinoja, joita hyödyntämällä kehittämistoimintaa voi 
parantaa. Ja kun näitä keinoja on takataskussa useampia ja niitä osataan 
myös käyttää, projektien onnistumisen todennäköisyys kasvaa entisestään. 

KENELLE 

Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka työssään pai-

nivat erilaisten kehittämishaasteiden parissa. Koulutukseen 

on koottu käytännönläheisiä ja kokemukseen pohjautuvia 

oppeja onnistuneiden kehittämisprojektien toteuttami-

sesta. 

 

HYÖDYT 

 Saat selkeän ja kokonaisvaltaisen kuvan onnistuneen  

kehittämisprojektin elementeistä.  

 Kuulet paljon esimerkkejä sekä onnistuneista että  

epäonnistuneista projekteista. 

 Opit ymmärtämään projektin eri vaiheiden ja  

toimenpiteiden vaikutuksen lopputulokseen.  

 Saat mukaasi monia hyödyllisiä käytännön työkaluja,  

joiden avulla voit vaikuttaa kehittämisprojektien  

onnistumiseen.  

 Tapaat muita kehittämistyötä tekeviä henkilöitä eri  

organisaatioista  verkostoituminen ja vertaistuki. 

 

KOULUTTAJA 

Kouluttajana toimii kehittämisen asiantuntija Pia Wessman. 

Pialla on yli 15 vuoden kokemus erityisesti organisaatioiden 

sisäisen toiminnan, prosessien, palveluiden ja laadun kehit-

tämisestä eri asiantuntijaorganisaatioissa ja projekteissa. 

Hän on nähnyt sekä onnistunutta että epäonnistunutta ke-

hittämistä, kasvattaen koko ajan ymmärrystään projektien 

lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. 

 

MITÄ MAKSAA? 

Koulutuksen hinta on 365 e (+alv 24%) / hlö. 

Hinta sisältää koulutusmateriaalin sekä kahvitarjoilun. 

 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 2.12.2019 mennessä:  

selkee.fi/koulutukset | 0400 429 616 | pia@selkee.fi 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU 

12.30 Tervetuloa koulutukseen 

 Esittäytymiset ja päivän ohjelma 

13.00 Kehittämisprojektien yleisimmät  

 haasteet ja virheet 

13.30 Onnistuneen kehittämisprojektin kulmakivet 

 Harjoituksia 

14.30  Kahvitauko 15 min 

16.00 Tulevaisuuden kehittäjätaidot 

16.30 Koulutuksen yhteenveto: Mitä jäi käteen?  

 Mitä vien mukanani omaan organisaatiooni? 

17.00 Koulutus päättyy 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ: SAFIS OY / SELKEE – KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAPALVELUT | SELKEE.FI 


