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Viestijän tutkinto™
MONIMUOTO ETÄNÄ

?

RASTOR-INSTITUUTIN TUTKINTO.
EI OPETUSHALLITUKSEN VIRALLINEN
AMMATILLINEN TUTKINTO.

Haluatko kehittää viestintäosaamistasi ja ottaa haltuun uusia
viestintätaitoja? Viestijän tutkinto on monipuolinen koulutus, joka kattaa
viestijän työn keskeiset tehtävät suunnittelusta toteutukseen.
Tutkinnossa voit valita omiin tarpeisiisi sopivimmat viestinnän kurssit
laajasta kurssivalikoimastamme.

Hinta €

3 800 + alv 24%

Hinta julkisen sektorin työntekijöille 3
400 € + alv 24 %.

Viestintä tehostaa työskentelyä ja tuo tulosta
Ammattitaitoisena viestijänä edistät liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja rakennat
toimivaa vuorovaikutusta työyhteisössä sekä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.
Koulutuksessa kirkastat kokonaiskuvan roolistasi viestijänä ja saat hyödyllisiä työkaluja
oman työsi tehostamiseen. Saat ideoita viestinnän suunnitteluun ja keinoja vaikuttavaan
vuorovaikutukseen. Harjoittelet erilaisten tekstien tuottamista ja kasvat kirjoittajana. Oman
kurssipolkusi mukaisesti kehität sometaitojasi tai keskityt esimeriksi
tapahtumamarkkinointiin, sisäiseen viestintään tai visuaalisten sisältöjen tuottamiseen.
Jos haluat varmuutta nykyiseen työhösi viestinnän operatiivisissa tehtävissä tai tähtäät
uusiin tehtäviin, Viestijän tutkinto tukee sinua tavoitteissasi. Koulutus sopii myös muun alan
ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa viestinnän osaamistaan. Tutkinto ei edellytä alan
työpaikkaa tai aiempaa kokemusta tiedottaja- tai viestintätyöstä.
Tutkinto oli aiemmin nimeltään Tiedottajan tutkinto, MTi.

KOULUTUKSEN KESTO 12 KK
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Maksa joustavasti sinulle
sopivissa erissä OP:n
rahoituksella.
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
KOULUTTAJAT

+

Kouluttajat
mm.

Tiina Torppa, toimittaja, kouluttaja

Riitta Suominen, Yksityinen kielitoimisto www.yksityinenkielitoimisto.ﬁ
Riitta on viestinnän konsultti, kouluttaja, kielentutkija, tietokirjailija ja bloggaaja. Twitterissä ja Facebookissa
hänet tunnetaan proﬁilistaan @Kielipoliisi. Riitta on väitellyt tekstien käytettävyydestä ja toimii myös
Selkokeskuksen asiantuntijana. Lisätietoa:
"Kielenhuoltoa ei ehkä mielletä kaikkein riemukkaimmaksi aiheeksi, mutta Riitan koulutus oli
mukaansatempaava ja innostava."
"Tietopankki. Tiesi vastauksen kaikkeen."
"Erinomainen"
Opiskelijapalautteita Kasva kirjoittajana -kurssin kielenhuollon valmennuksesta.

Laura Johansson, sosiaalisen median kouluttaja, viestintäkonsultti, kirjoittaja ja valokuvaaja, Lvngroom Oy
Kaksikielinen pitkän linjan sosiaalisen median kouluttaja, konsultti, valokuvaaja ja kirjoittaja, joka näkee
kokonaisuuden ja ymmärtää asiakkaan budjetin ja resurssit. Laura hoitaa projektit maaliin ja rakastaa
deadlineja. Laura on KTM, tradenomi, yo-merkonomi ja harkitsee vakavasti tohtoroimista.
linkedin.com/in/johanssonlaura/

Heidi Selkäinaho t ö hteisö iestinnän kons ltti Somepoint O

Heidi Selkäinaho, työyhteisöviestinnän konsultti, Somepoint Oy
Heidi on kokenut digitaalisen työyhteisöviestinnän konsultti, ja hän on päättänyt muuttaa työelämää
paremmaksi opettamalla työpaikkoja viestimään avoimesti ja tasa-arvoisesti työpaikan sisäisissä digikanavissa.
Hän vie yrityksensä Somepointin kautta läpi mittavia sisäisen viestinnän muutoshankkeita sisältäen intranetin,
yrityksen yhteisen sisäisen somen sekä tiimien ryhmätyön. Heidillä on yli 10 vuoden kokemus tästä työstä.
Aiemmin Heidi oli Sinisellä Meteoriitilla Valo Intranetin tuotepäällikkö ja intranet-konsultti. Teknologioista
Heidille tutuimpia ovat Microsoft 365 -alustan Yammer, Teams ja SharePoint.
Heidin saa innostumaan muutoksen näkeminen organisaatioissa: kun tieto saadaan kulkemaan yli
organisaatiorajojen oikeudenmukaisesti, kaikille tulee mahdollisuus vaikuttaa ja oppia uutta joka päivä. Tämä
lisää työhyvinvointia. Myös kasvava yhteisöllisyys ja me-henki saa ihmiset viihtymään ja yrityksen
kukoistamaan!
linkedin.com/in/heidise/

Päivi Alakuijala, viestintäkonsultti, valmentaja, yrittäjä
Päivi on kokenut viestinnän ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Hän on toiminut työurallaan toimittajana,
viestintäpäällikkönä, viestintäkonsulttina sekä viestintäjohtajana pörssi- ja valtionyhtiössä. Myös
sijoittajasuhteet, markkinointi ja yritysvastuu ovat olleet hänen johdettavinaan. Tällä hetkellä Päivi on yrittäjä ja
toimii viestintäkonsulttina, valmentajana ja kouluttajana. Hän tekee mielellään myös väliaikaisen
viestintäjohtajan töitä. Kouluttajana hän ammentaa yli 30-vuotisesta käytännön viestintäkokemuksesta sekä
viime vuosina hankituista business coach -koulutuksesta ja -kokemuksesta.
linkedin.com/in/paivialakuijala/

Laura Niemi, kouluttaja ja strategi, Valoria Oy
Laura Niemi on asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen sisällön moniosaaja, joka on auttanut lukuisia yrityksiä,
virastoja ja järjestöjä kasvattamaan viestinnän roolia läpi organisaation. Hän on tunnettu kyvystään tarjota
tehotyökaluja, jotka solahtavat arkeen.
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Kysy lisätietoja

Tarja Vikström
osaamispäällikkö
tarja.vikstrom@rastorinst.ﬁ
040 573 0905

Eliisa Seppänen
palvelukoordinaattori
eliisa.seppanen@rastorinst.ﬁ
050 401 4816

www.rastorinst.ﬁ

