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Meriteollisuus ry:n koulutus vahvistaa ymmärrystäsi alan projekteista 

Kattavan koulutuspakettimme avulla saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen meriteollisuuden sekä 

alan projektien erityispiirteistä. Koulutuksessa käsitellään mm. projektinhallinnan perusteita, 

meritekniikkaa, toimimista telakalla, rahoitusta sekä sopimuksia. Koulutus koostuu viidestä 

moduulista, joista voit muodostaa haluamasi kokonaisuuden. Suurin osa opinnoista on 

verkkomateriaalia, jonka voit suorittaa työn ohessa.   

 

Kenelle koulutus on suunnattu 

Koulutus soveltuu sekä meriteollisuuden yritysten uusille työntekijöille että jo meriteollisuuden 

projekteissa työskenteleville, sillä se sisältää myös vaativampia moduuleita projektityöskentelyn 

johtotehtäviin pyrkiville. Materiaali soveltuu kaikille meriteollisuuden verkostossa toimiville 

yrityksille.  

 

Koulutuksen sisältö 

Koulutus koostuu viidestä moduulista, joista voit muodostaa haluamasi kokonaisuuden. Koulutus 

sisältää lähiopetuspäiviä sekä verkkomateriaalia, jonka voit suorittaa työn ohessa omaan tahtiin 

tiettynä aikavälinä. Koulutuksen on suunnitellut Meriteollisuus ry:n koulutustyöryhmä, ja 

koulutuksen toteuttaa Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitos.   

 

Kustannukset 

Jokaisella moduulilla on oma opiskelijakohtainen osallistumismaksunsa. Osallistuminen laskutetaan 

kahdessa erässä: ensimmäinen erä 2. moduulin jälkeen ja toinen erä koulutuksen päätyttyä. 

Yritykset voivat hakea ELY-keskukselta tukea, joka kattaa 50% kurssimaksusta. Yritykset maksavat 

täyden hinnan ilmoittaessaan osallistujan koulutukseen, ja saatu tuki hyvitetään toisessa 

maksuerässä. Maksut kerää Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitos. 

 

Tuen myöntämisen ehdot: 

- Yritys laatii Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta -lomakkeen ja lähettää sen ELY-

keskukselle. Tämän perusteella laaditaan yhteishankintasopimus, jonka allekirjoittavat ko. yritys, 

järjestävä oppilaitos ja ELY-keskus.   

- Yrityksen ilmoittama opiskelija suorittaa moduuleita väh. 10 päivän edestä (10 päivän edellytys on 

opiskelijakohtainen, eikä sitä voi koota yhdessä yrityksen muiden opiskelijoiden kanssa). 

 

Lisätietoja kustannuksista ja sopimuksen laatimisesta: Vesa Eskonen (puh. 050 390 6405).  
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Moduulit   

1. Johdatus meriteollisuuteen, meriklusteriin ja meritekniikkaan  

1.1 Lähipäivä: Yhteinen aloituskerta 12.2.2020 @Forum Marinum, Turku (7 h) 

1.2 E-learning: Suomen meriklusteri ja meritekniikan peruskäsitteet (14 h)  

 

2. Laivanrakennuksen projekti- ja aluepäällikkökoulutus (21 h)  

Lähipäivä: 26.2.2020 Hyvän vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa sekä telakoiden näkymät & 

odotukset 

Lähipäivä: 11.3.2020 Johtamisen psykologia, toimitussisällön tunteminen sekä rajapinnat 

Lähipäivä: 18.3.2020 Yhteistyön merkitys, prosessien hallinta sekä prosessiajattelun kehitys 

 

3. Projektinhallinnan perusteita meriteollisuudessa ja eri toimijoiden roolit   

3.1 E-learning: FITech projektinhallintakoulutus (134 h)  

3.2 E-learning: Projektin vaiheet (21 h) 

3.3 E-learning: Toimiminen telakalla (14 h) 

 

4. Sopimukset, talous ja rahoitus  

4.1 Lähipäivä: Talous & rahoitus 27.8.2020 @Eteläranta 10, Helsinki (7 h) 

4.2. E-learning: Sopimukset ja juridiikka (14 h)  

 

5. Kokemuksia laivanrakennusprojekteista (7 h) 

5. Lähipäivä marraskuussa 

 

 

Ilmoittautuminen 

Pääset ilmoittautumaan koulutukseen Meriteollisuus ry:n nettisivuilla. Huomioithan, että eri 

moduuleilla on eri ilmoittautumisajankohdat. Ilmoittautumiset kerää Meyer Turun 

Laivanrakennusoppilaitos. Ilmoittautumista koskevat kysymykset: 

laivanrakennus.oppilaitos@meyerturku.fi.  

Osallistumisen peruuttaminen 

Peruuttaminen on mahdollista viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Ilmoittautumisessa 

saadussa vahvistusviestissä on kohta ”Muokkaa tietojasi”, jonka kautta ilmoittautumisen voi 

peruuttaa. 

 

Liity 52 projektinhallintaosaajan joukkoon  

Ensimmäiseen toteutuskertaamme osallistui 52 meriteollisuusverkoston edustajaa. Tässä heidän 

antamiaan palautteita koulutuksesta: 

 

”Tämä oli kätevä tapa järjestää koulutus, kun pystyi katsomaan luennot ja tekemään tehtävät 

omaan aikatauluun sopivilla hetkillä.” 

 

”Laaja ja mielenkiintoinen paketti. Sopiva kokonaisuus minkä tahansa alan projektien vetoa 

ajatellen.” 

 

”Koulutuksen sisällöstä sai heti eväitä päivittäiseen tekemiseen ja se antoi lisäksi kokonaisvaltaisen 

kuvan projektinhallintaan liittyvistä seikoista.” 

 

”Mielenkiintoisia aiheita ja hyvät mukaansatempaavat luennoitsijat.” 

 

 

Lue lisää nettisivuiltamme: www.meriteollisuus.fi  

tai laita meille viestiä meriteollisuus@teknologiateollisuus.fi  
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