
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Ajankäytön 

hallinta 

(6,5t)
AIKA 16.5.2019 klo 9.00 – 15.30

Ilmoittautuminen klo 8.40, tauot klo 10.15 – 10.45 (kahvi), 

12.15 – 13.00 ja klo 14.15 – 14.30 

PAIKKA Seinäjoki, Kalevankatu 35, Kampustalo, luokka C2044 (2.krs)

KOHDERYMÄ Esimiehet, työntekijät, tiiminvetäjät, itsenäistä työtä tekevät ja muut 

kiinnostuneet

TAVOITE Koulutus antaa toimivia  välineitä suunnitella omaa ajankäyttöä 

niin työssä kuin työn ulkopuolella.

SISÄLTÖ Koulutuksessa käsitellään työotetta, jossa oma ajankäyttö on 

mahdollista saada hallintaan  

- eritellään työnkuvaa, tehtävien tärkeysjärjestystä, tekemättä 

jättämisen syitä, työn häiriötekijöitä ja niiden poistamista. 

- käsitellään tavoitteiden asettelua, kalenterisuunnittelua ja 

saavutusten arviointia

- käsitellään yksityiselämän tavoitteiden merkitystä tasapainoisen 

työtavan luomisessa. 

Koulutukseen sisältyy paljon esimerkkejä ja mahdollisuus 

läsnäolijoiden omien tilanteiden käsittelyyn.

KOULUTTAJA Pirkko Heiske, FK

HINTA 162 € + 38,88 € (alv 24 %) yhteensä 200,88 € sisältää 

luentomateriaalin sähköisenä sekä kahvin

LISÄTIETOJA suunnittelija Tuula Salo p. 040 830 2386 ja s-posti 

tuula.salo@seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 24.4.2019

taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. 

EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta. 

Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. 

Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko 

koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan 

terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen 
hinnasta.

seamk.fi/taydennyskoulutus

mailto:taydennyskoulutus@seamk.fi


KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

Mitä kiire oikein on?

kiire todellisena ristiriitana suoritettavan työmäärän ja käytettävissä olevan 

ajan välillä

kiire kokemuksena ja itseään ylläpitävänä tunteena

kiirekokemuksen ahdistavuus, tyydyttävyys ja kiireen vaikutus identiteettiin

kiireen hallinta edellyttää asennetta omaan itseen työtä hallitsevana subjektina;  

onko mahdollista? Milloin kiirettä ei voi hallita?

Nykyisen ajankäytön eritteleminen

mihin aikamme käytännössä menee nyt?

tärkeisiin ja toissijaisiin töihin käytettävä aika

tekemättä/myöhässä tehtyjen työtehtävien kartoittaminen

työn häiriötekijät keskeytyksistä suunnittelemattomuuteen

Ajankäytön suunnittelu

tavoitteena tilanteen hallinta, ei kovempi vauhti

miten seurata itse omaa todellista ajankäyttöään? 

viikkokalenterisuunnittelu, kuukausi- ja vuosisuunnittelu käytännössä

työpäivän rytmitys;  ajan varaaminen keskittyneelle työnteolle ja tärkeille 

työtehtäville

sähköpostin käyttösäännöt

miten vähennämme häiriötekijöitä?

miten ottaa huomion ennakoimattomat tilanteet?

kokousten suunnittelu

esimerkkejä, keskustelua;  lomakkeita oman työn seuraamiseen ja 

suunnitteluun

Oman keskittymisen parantaminen

oman elämän tavoitteiden jäsentäminen helpottaa ajankäytön suunnittelua 

myös työssä;  menetelmä

itsestä huolehtiminen on keskittyneen työnteon ehto

menetelmiä omien tunnereaktioiden ja käytöksen hallintaan  

miten selittää työyhteisölle omien toimintatapojen muutosta?

Lisätietoja osoitteesta:

seamk.fi/taydennyskoulutus


