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PUHA204 Työelämän 
projektiopinnot 

Kevät 2010 
Yliassistentti, FT Marko Siitonen 

Viestintätieteiden laitos, JY 

(Kurssimateriaali nojautuu Pipsa Purhosen 2007 pitämään vastaavaan kurssiin) 

Kurssin tavoitteena on 
oppia soveltamaan 

puheviestinnän 
osaamista työelämän 

viestinnän 
kehittämisessä. 
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Kurssin jälkeen osaat... 

•  Tunnistaa	  ja	  markkinoida	  omaa	  puhevies4nnän	  
osaamistasi	  

•  Toimia	  vastuullises4	  osana	  projek4ryhmää	  
•  Toimia	  yhteistyössä	  ulkopuolisen	  yhteistyötahon	  kanssa	  
•  Tehdä	  projek4suunnitelman	  
•  Hallita	  ajankäy:öä	  sekä	  muita	  resursseja	  projek4työssä	  
•  Toteu:aa	  projek4n	  ryhmätyönä	  
•  Esi:ää	  projek4n	  tulokset	  vertaisryhmälle	  sekä	  

yhteistyötaholle	  
•  Arvioida	  omaa	  ja	  muiden	  työskentelyä	  sekä	  työn	  tuloksia	  

Tehtävä: Mitä puheviestinnän 
osaamiseni on? 

•  Muistele	  kahta	  posi4ivista	  puhevies4ntään	  lii:yvää	  
kokemusta,	  joissa	  olet	  tuntenut	  onnistuneesi	  ja	  tehneesi	  
jotain	  hyvin.	  Mie4	  missä	  olit	  hyvä,	  missä	  onnistuit?	  

•  Mie4	  MIKSI	  onnistuit:	  löydät	  todennäköises4	  pari-‐kolme	  
ominaisuu:a,	  joita	  voit	  pitää	  vahvoina	  puolinasi	  

•  Mitä	  haluat	  vielä	  oppia	  ja	  miten	  haluat	  kehi:ää	  itseäsi?	  
•  Mitä	  haluat	  tehdä	  tulevassa	  työssäsi,	  mistä	  pidät?	  

Millaiset	  arvostukset	  sinulla	  on?	  
•  Missä	  tehtävässä	  haluaisit	  nähdä	  itsesi	  viiden	  vuoden	  

päästä	  ja	  millaisia	  taitoja	  uskoisit	  sen	  edelly:ävän?	  
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•  Valitse	  sinua	  tällä	  hetkellä	  eniten	  kiinnostava	  
puhevies4nnän	  osaamisalue,	  jonka	  parissa	  haluaisit	  
työskennellä	  

Koulutus	  ja	  konsultaa4o	  
Tiedotus	  ja	  markkinoin4	  
Tutkimus	  ja	  suunni:elu	  

Kurssin opiskelutapa ja sisällöt 
(1/3) 

•  Yhteiset	  tapaamiset	  
–  johdatus	  projek4työskentelyyn	  
–  projek4n	  organisoin4,	  suunni:elu,	  hallinta	  ja	  
seuranta	  

–  projek4työskentelyn	  taidot	  
–  työelämän	  vies4ntä	  ja	  sen	  kehi:äminen	  
–  vies4ntäyri:äjyys	  ja	  projek4työn	  taloudelliset	  
kysymykset	  

–  ryhmätehtävät	  ja	  ohjaustapaamiset	  
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Kurssin opiskelutapa ja sisällöt 
(2/3) 

•  Projek4työskentely	  ryhmissä	  
–  projek4suunnitelma	  
–  projek4sopimus	  
–  tehtävät	  ja	  työnjako	  
–  projek4n	  toteu:aminen	  

•  Yhteydenpito	  yhteistyötahon	  kanssa	  
–  yhteydeno:o,	  sopimukset	  
–  yhteiset	  tapaamiset	  
–  raportoin4	  

Kurssin opiskelutapa ja sisällöt 
(3/3) 

•  Projek4työskentelyn	  raportoin4	  
–  projek4raporK	  

–  ryhmätyön	  arvioin4	  
–  ryhmän	  oppimispäiväkirja	  
–  tulosten	  esi:ely	  kurssille	  ja	  yhteistyökumppanille	  

–  projek4n	  arvioin4	  ja	  palaute	  projek4sta	  
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Kurssin aikataulu 

tammikuu	   helmikuu	   maaliskuu	   huh4kuu	  

13.1.	  
I	  tapaaminen	  

21.4.	  
Ryhmätyön	  arvioinnit	  
oppimispäiväkirjat	  16.4.	  

projek4raporK	  

Yhteisiä	  tapaamisia	  
Ryhmätapaamisia	  
Ryhmäohjauksia	  

suunni:elu,	  
yhteydenotot	  

sopimus,	  
suunnitelma	  

projek4työskentelyä	  
ohjaustapaamisia	  

raportoin4,	  
esi:ely,	  
analysoin4	  

8.2.	  
Projek4suunnitelma	  

9.4.	  
töiden	  esi:ely	  
palaute	  

Vies4ntäyri:äjyys
&	  taloudelliset	  
kysymykset	  
Minna	  Koljonen	  

Työelämän	  
kehi:äminen	  
Markku	  Laajalah4	  

Kurssin arviointi 
•  Asteikolla	  1-‐5	  
•  Kurssin	  arvosana	  muodostuu:	  

–  Luennosta	  
•  Osallistuminen	  yhteisissä	  tapaamisissa	  	  (läsnäolo	  80%)	  

–  Projek4työstä,	  arvioinnissa	  mukana:	  
•  Projek4työskentely	  ryhmässä	  

Ryhmän	  ohjaustapaamiset	  
Projek4työn	  raportoin4	  
	  -‐	  projek4raporK	  
	  -‐	  projek4ryhmän	  oppimispäiväkirja	  
	  -‐	  tulosten	  esi:ely	  

-‐  Ryhmätyön	  arvioinnista	  
-‐  Ak4ivinen	  osallistuminen	  kurssin	  tavoi:een	  mukaiseen	  toimintaan	  
-‐  Vastuullisuus	  ja	  sitoutuminen	  ryhmän	  työskentelyyn	  	  
-‐  Tehtävään	  lii:yvä	  sisällöllinen	  asiantuntemus	  ja	  perehtyneisyys	  
-‐  Ryhmän	  toiminnan	  tukeminen	  
-‐  Osallistuminen	  kirjallisen	  rapor4n	  laa4miseen	  ja	  viimeistelyyn	  
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Oppimispäiväkirjasta 
projektikansioon 

•  Ryhmän	  oppimispäiväkirja	  	  	  	  	  	  	  	  projek4kansio	  
–  Kirjoitetaan	  oppimis4lanteista	  (projek4ryhmän	  tapaamiset,	  

työskentely	  yhteistyöorganisaa4ossa,	  projek4työskentelyn	  eri	  vaiheet)	  
–  Vapaamuotoinen	  oppimisprosessin	  kuvaus,	  esim.	  

•  työskentelyn	  alussa:	  Mitä	  haluamme	  oppia?	  Mitä	  pidämme	  
tärkeänä	  projek4ssa	  tai	  yhteistyötahon	  kanssa	  työskentelyssä?	  
Mitä	  asiasisältöjä	  projek4imme	  lii:yy?	  Mihin	  pyrimme?	  

•  Työskentelyn	  aikana:	  Millaisia	  työtapoja	  ryhmällämme	  on?	  Mitä	  
mieltä	  olemme	  projek4työskentelystä/yhteistyöstä	  yhteistyötahon	  
kanssa/omasta	  toiminnastamme?	  Mikä	  tuntuu	  vaikealta/
haastavalta/mielekkäältä/kiinnostavalta?	  Mitä	  yhteyksiä	  
löydämme	  aiemmin	  opi:uun?	  Tulisiko	  meidän	  muu:aa	  
työtapojamme?	  Mitä	  opimme	  ja	  mistä	  tarvitsisimme	  lisää	  4etoa	  
tai	  ohjausta?	  

•  Projek4a	  pää:äessä:	  Mitä	  opimme?	  Saavu4mmeko	  
ase:amiamme	  tavoi:eita?	  Muu4mmeko	  työskentelytapoja;	  jos,	  
niin	  miten?	  Millaista	  palaute:a	  saimme	  yhteistyötaholta	  tai	  
kurssilaisilta,	  mitä	  siitä	  opimme?	  

–  Kirjoitetaan	  projek4ryhmän	  yhteistyönä	  

Projektinhallintaa opettelemaan 



1/13/10 

7 

Mitä projektit ovat? 
•  La4nasta:	  ehdotus	  tai	  suunnitelma	  
•  Suomen	  kielessä	  synonyyminä	  usein	  sana	  ”hanke”	  
•  Projek4	  on	  joukko	  ihmisiä	  ja	  muita	  resursseja,	  jotka	  on	  

4lapäises4	  koo:u	  yhteen	  suori:amaan	  4e:yä	  tehtävää.	  
•  Projek4n	  piirteitä	  (Choudhury	  1988):	  

•  Tavoi:eellisuus	  
•  Elinkaari	  
•  Itsenäinen	  kokonaisuus	  
•  Ryhmätyöskentely	  
•  Vaiheistus	  
•  Ainutkertaisuus	  
•  Muutos	  
•  Tilaustyö	  
•  Alihankinnat	  
•  Riski	  ja	  epävarmuus	  

(Ruuska	  2005,	  18-‐20)	  

Miksi projekteja perustetaan? 

•  Kun	  pieni	  ryhmätyö	  ei	  riitä	  -‐>	  Laajat	  ja	  
monimutkaiset	  työkokonaisuudet	  

•  Kun	  tarvitaan	  keinoja	  vastata	  muutoksiin,	  
etsiä	  uusia	  ideoita	  ja	  toimintamalleja	  

•  Kun	  pyritään	  joustavaan	  ja	  tehokkaaseen	  
resurssien	  käy:öön	  

•  Esimerkiksi	  tutkimuslaitokset	  ja	  suuret	  kv-‐
yritykset	  ovat	  usein	  projek4vetoisia	  

(Ruuska	  2005,	  25-‐27)	  	  
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Esimerkkejä puheviestinnän 
projekteista 

•  Työyhteisöjen	  vies4nnän	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  
tarvekartoitukset	  ja	  koulutustarveanalyysit	  

•  Vies4ntäkoulutus	  
–  suunni:elu	  
–  toteutus	  
–  oppimateriaalit	  

•  Vies4ntäsuunnitelmat,	  4edotusmateriaalit	  ja	  
”ulkoisen”	  vies4nnän	  kehi:äminen	  (esim.	  
markkinoin4materiaalit	  jne.)	  

•  Työyhteisön	  vies4nnän	  tarkastelu,	  arvioin4	  ja	  
kehi:äminen	  (esim.	  vies4ntäteknologian	  käy:ö,	  
kriisivies4ntä,	  sisäinen	  ja	  ulkoinen	  4edotus,	  
kokouskäytänteiden	  toimivuus	  jne.)	  

Projekti jakautuu vaiheisiin 
(perint. ”vesiputousmalli”) 

Aika	  

Valm
istum

ienn	  

Perustaminen	  

Suunni:elu	  

Toteutus	  

Pää:äminen	  
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SCRUM 
(agile software development) 

•  Alkuperä	  ohjelmistokehityksessä	  
–  >	  sovelle:avissa	  yleiseen	  projek4nhallintaan	  

•  Holis4nen	  näkökulma	  
–  >	  soveltuu	  hyvin	  yhden,	  monitahoisen	  4imin	  työskentelyn	  
kuvaamiseen	  

•  Lähtökohta:	  projek4	  on	  jatkuvas4	  muu:uva	  prosessi,	  
jossa	  esim.	  4laajan	  tahto4la	  voi	  muu:ua	  
ennakoima:omas4.	  Toisin	  kuin	  perinteisessä,	  
ennakoin4in	  pyrkivässä	  projek4nhallintamallissa,	  
Scrumissa	  projek44imi	  o:aa	  4etoises4	  joustavan	  
näkökulman	  käsillä	  olevaan	  prosessiin	  

•  Scrumissa	  projek4	  ei	  etene	  yhtenä	  lineaarisena	  
aikajatkumona,	  vaan	  ”sprinteissä”	  (tyypillises4	  joitakin	  
viikkoja)	  

•  Jess	  Sutherlandin	  Scrum-‐blogi:	  h:p://jeffsutherland.com/scrum/	  
•  Self-‐Organiza4on:	  The	  Secret	  Sauce	  for	  Improving	  your	  Scrum	  team:	  

h:p://www.youtube.com/watch?v=M1q6b9JI2Wc	  

SCRUM 
(agile software development) 

Kuva: Wikipedia 
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Projektiryhmien muodostaminen 

Yhteistyötahot	  

•  Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 
•  Koulutusmateriaali + koulutus 

Yritys 1 

•  Ulkoisen viestinnän suunnittelu 
•  Tiedottaminen, markkinointi 

Yritys 2 

•  Asiakaskysely 
•  Kehittämissuunnitelma 

Yritys 3 
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Projektin suunnittelua 1 

•  Millaisia	  erityistaitoja	  ja	  osaamisalueita	  meillä	  on?	  
Missä	  olemme	  ryhmänä	  vahvimpia?	  

•  Millaisia	  ajatuksia	  yhteistyötahon	  alustava	  toivelista	  
meissä	  herä:ää?	  
–  Kuinka	  voisimme	  lähteä	  vastaamaan	  haasteeseen?	  

–  Millaisia	  muita	  kysymyksiä	  ehdote:uun	  aiheeseen	  saa:aa	  
lii:yä?	  

•  Mitä	  4edämme	  yhteistyötahostamme?	  

Projektin suunnittelua 2 

•  Tiedonhaku	  
–  Tiedot	  yhteistyötahosta	  
–  Projek4n	  sisältö	  ja	  aihe	  

•  Yhteydeno:o	  
–  Miten	  aio:e	  lähestyä	  yhteistyökumppania?	  Puhelin/
sähköpos4?	  
•  Miten	  esi:ele:e	  ryhmänne?	  
•  Mitä	  kerro:e	  ryhmästänne,	  työstänne	  ja	  tavoi:eistanne?	  
•  Kuka/ketkä	  toimivat	  yhteyshenkilöinänne?	  
•  Yhteydenpidosta	  huoleh4minen	  
•  Tapaamisesta	  sopiminen	  
•  Mielestämme	  ensimmäisessä	  tapaamisessa	  tulisi	  keskustella	  /	  
sopia	  seuraavista	  asioista:	  
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Yhteydenotto 
yhteistyöorganisaatioon 

•  Kerro:ava	  kenen	  vastuulla	  opetus	  on	  ja	  e:ä	  
projek4työskentely	  kuuluu	  opetussuunnitelmaan	  

•  Projek4työskentely	  on	  yliopistollista,	  ohja:ua	  
opiskelua	  

•  Ei	  saa	  o:aa	  palkkiota	  (juridiset	  velvoi:eet)	  
•  Mie4:ävä	  etukäteen:	  

–  Miten	  kerron	  mitä	  puhevies4ntä	  on?	  
–  Mitä	  meillä	  olisi	  anne:avaa	  organisaa4olle/projek4lle?	  
Huom!	  Yhteistyötaho	  ei	  ole	  väl:ämä:ä	  puhevies4nnän/
vies4nnän	  osaaja.	  Projek4n	  sisällöistä	  sovi:aessa	  
projek4ryhmäläisillä	  on	  ak4ivinen	  rooli	  ja	  vastuu.	  

Muuta koulutustarjontaa 
•  Osaajat	  kohtaavat	  -‐työelämään	  valmentavat	  luennot	  

–  työelämän	  osaamistarpeet	  	  
–  omien	  vahvuuksien	  tunnistaminen	  omien	  vahvuuksien	  

tunnistaminen	  	  
–  työnhaku	  ja	  kv-‐työnhaku	  	  
–  työpaikkahaasta:eluun	  valmistautuminen	  	  ja	  

soveltuvuusarvioin4	  	  
–  verkostoituminen	  ja	  projek4työtaidot	  työelämässä	  	  

•  Lukuvuoden	  2009-‐2010	  ohjelma	  löytyy	  ne4stä:	  
h:p://www.osaajatkohtaavat.net/fi/tyoelamaluennot/
luentoaikataulu.php	  

•  Luentosarja	  järjestetään	  yhteistyössä	  yliopiston	  ura-‐	  ja	  
rekrytoin4palveluiden,	  ammaKkorkeakoulun	  rekrytoin4palvelun	  ja	  
Jyväskylän	  työvoimatoimiston	  kanssa.	  


