
 

         

 

 

Projektien, viestinnän ja ihmisten johtaminen (27.-28.10.2011) 

 

Tohtorit työllistyvät usein tehtäviin, joita luonnehtii osaltaan sana johtaminen. Sekä tutkijanuralla mutta 

myös muissa työllistymisen suunnissa edessä voi olla esimerkiksi projektien johtamista, tutkimusryhmien 

vetämistä, talouden hallintaa tai henkilöstön johtamista. Miten siis hallita laajoja kokonaisuuksia kuten 

projektikokonaisuuksia ja viestintää – ja mikä ehkä vaikeampaa, miten johtaa ihmisiä? 

Kurssilla on tarkoitus tutustua johtamiseen eri näkökulmista käsin. Ensimmäisen päivän kohteena on 

erityisesti ’asioiden’ johtaminen. Aloitusluento keskittyy projekteihin. Mitä projekti tarkoittaa, mitä vaiheita 

tai osa-alueita projekti pitää sisällään ja mikä on projektin johtajan rooli ja tehtävät? Toinen luento 

keskittyy viestintään, joka on läsnä kaikissa työtehtävissä muodossa tai toisessa. Luennossa käsitellään 

erilaisia viestinnän muotoja keskittyen erityisesti projektiviestintään sekä pohditaan viestinnässä 

vaadittavia taitoja sekä viestinnän hallintaa.  

Toisena päivänä käsittelyssä on ihmisten johtaminen. Aluksi lähdetään liikkeelle henkilöstöjohtamisen 

perusasioista, jonka jälkeen jatketaan työhyvinvoinnin johtamiseen. Molemmat luennot keskittyvät siihen, 

miten johdetaan ja ohjataan ihmisiä työssään. Miten työtehtävät määritellään ja miten niihin 

perehdytetään? Miten työtehtävien tekemistä seurataan ja ohjataan, miten työssä tai työtehtävissä 

etenemistä ja kehittymistä tuetaan? Miten pidetään huolta hyvinvoinnista ja ihmisten jaksamisesta?  

Koulutustilaisuus on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, 

kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille 

henkilöille.  

Koulutustilaisuus on osa Yrittäjäksi Yliopistosta -hanketta, jonka tavoitteisiin kuuluu kehittää ihmistieteiden 

tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, edistää tutkimusyrittäjyyttä ja vähentää 

yrittäjyyttä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja tohtoreiden keskuudessa. Yrittäjäksi Yliopistosta -hanke on 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Euroopan Unionin/Euroopan sosiaalirahaston (Vipuvoimaa EU:lta 

2007–2013) hanke. Lue lisää hankkeesta: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/  

 

Ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=117844 

Suoritustavat: osallistumalla molempien päivien luennoille saa 1 op koodille HTKJ301 Näkökulmia 

johtamiseen tai muutoin sovittavalle koodille 



 

Tilaisuuden ohjelma: 

 

Torstai 27.10.2011, paikkana A103 

12.15 – 12.20 Tilaisuuden ja puhujien esittely 

12.20 – 13.45 Maritta Pirhonen (Tietojenkäsittelytieteiden laitos, JY): Projektin johtaminen ja sen merkitys 

projektin onnistumiseen 

13.45 – 14.15 Tauko 

14.15 – 15.45 Minna Haapsaari (Kielikeskus, JY): Viestinnän johtaminen ja henkilökohtainen 

viestintäsuunnitelma  

 

Perjantai 28.10.2011, paikkana A103 

9.15 – 10.30 Anna-Maija Lämsä (Kauppakorkeakoulu, JY): Mitä on henkilöstöjohtaminen? 

10.30 – 11.45 Elina Riivari (JY:n avoin yliopisto): Työhyvinvoinnin johtaminen 

   

Mahdollisista muutoksista ja tarkennuksista ohjelmaan tiedotetaan Korpissa. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heli Niskanen (Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hanke, humanistinen tiedekunta), 

heli.m.niskanen(at)jyu.fi, 0400-248083 sekä http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/ 

 

 

 

 


