Hankeosaajavalmennus
Kehity projektityön ja kehittämistoiminnan
osaajaksi! Nyt voit hakeutua Hankeosaajavalmennukseen joustavasti ja aloittaa koulutuksen ympäri vuoden. Ole yhteydessä niin räätälöidään koulutuksesi aloitusajankohta oman
työsi tarpeiden mukaan. Koulutukseen voi
osallistua joustavasti etäyhteydellä eri puolilta
Suomea. Koulutus sopii myös työttömille
työnhakijoille.

Valmennuksen kohderyhmä
Valmennusohjelma sopii kaikille, jotka toimivat kehittämistehtävissä ja haluavat edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaa. Valmennusohjelma sopii eri toimialoilla
toimiville kehittäjille, kouluttajille tai kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

Sisältö










toimintaympäristön ja paikkaperustaisen kehittämistoiminnan kartoittaminen
kehittämistyötä ohjaaviin tärkeimpiin ohjelmiin
ja strategioihin perehtyminen
tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman laatiminen
yhteistyöverkoston rakentaminen
tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu
kehittämishankkeen onnistunut toteuttaminen
valinnaiset opinnot:
o yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen
o yhteisöjen kehittäminen
o kehittämishankkeen toteuttaminen
käytännössä

Tavoitteet
Valmennusohjelman aikana perehdytään kehittämis- ja
hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä
hanketoimintaan liittyvän kansallisen ja EU-rahoituksen hakuehtoihin ja hakemiseen. Tavoitteena on myös
antaa työkaluja kehittämistoiminnan menestyksekkääseen läpivientiin.
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Opintojen toteutus
Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa opintojen
ja tutkinnon suorittamisen etenemistä, aikataulua ja opiskelijan ammatillista kehittymistä. Koulutuksen kesto on
noin yhden vuoden.
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Hankeosaajavalmennus
Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä
mm. henkilökohtainen ohjaus, lähiopetus, työhön liittyvät
kehittämistehtävät, Moodle, Skype ja Trello-ohjelma. Lähiopetus järjestetään Oulussa, mutta voit osallistua opetukseen myös Skype-yhteyden kautta kauempaakin.
Yhteistyö työelämän kanssa: Osa opetuksesta toteutetaan työssä oppien. PSK-Aikuisopistolla on hyvät työelämäverkostot, joten saat kouluttajalta tukea ja apua
koulutussopimuspaikan löytämiseen.
Kouluttajana toimii vastuukouluttaja Tarja Niskanen,
jolla on vahva kokemus kehittämis- ja hanketyöstä. Lisäksi kouluttajina toimivat PSK-Aikuisopiston kokeneet
yrittäjäkoulutuksesta vastaavat opettajat.
Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.
Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta ja koulutukseen soveltuvia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle voidaan maksaa opintososiaalisia
etuuksia ja työnantajalle koulutuskorvausta. Lisätietoja
www.popo.fi.

Tutkinnon suorittaminen
Hankeosaajavalmennuksen yhteydessä suoritetaan
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
Pakolliset tutkinnon osat:
 Maaseudun kehittämistoiminnan suunnitteleminen (60 osp)
 Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa (30 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
 Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen tukeminen
(45 osp)
 Maaseutuyhteisöjen kehittäminen (45 osp)
 Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttaminen (45 osp)
 Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta ennen
koulutuksen alkua. Mikäli koulutus keskeytetään kuukauden sisällä koulutuksen aloituksesta, laskutetaan
30 % koulutuksen kokonaishinnasta. Jos koulutus keskeytetään kuukauden opintojen jälkeen, laskutetaan
koko koulutuksen hinta.

Hakeutuminen koulutukseen
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.psk.fi ja oppisopimukseen
osoitteessa www.popo.fi.

Kysy lisää!
Lisätietoja koulutuksesta antaa vastuukouluttaja Tarja
Niskanen, p. 044 3120750, tarja.niskanen@psk.fi.
tai koulutuspäällikkö Outi Heikkilä p. 044 5262 221,
outi.heikkila@psk.fi

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta www.popo.fi, p.
08 3120 702.

Tervetuloa opiskelemaan PSK-Aikuisopistoon!

Lisätietoja tutkinnosta täältä.

Koulutuksen kustannukset
Koulutusmaksu on 600 €. Koulutuksen voi maksaa
myös osissa. Huomioithan, että vuoden 2019 alusta
alkaen työttömän lyhytkestoinen omaehtoinen opiskelu helpottui ja voit hakeutua joustavasti opiskelemaan esimerkiksi yksittäistä tutkinnon osaa. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Työttömälle työnhakijalle
koulutusmaksu on -50%. Mikäli olet työttömänä työnhakijana, olethan yhteydessä TE-toimistoon ennen
opintojesi aloittamista.
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