
HELSINGIN YLIOPISTO
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS  

PALMENIA

COMMA 10 - VIESTINNÄN JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA 30 op
16.3.2015-19.5.2016, Helsinki ja Lahti

Väylä ammatilliseen kasvuun ja työyhteisön viestinnän kehittymiseen.
Ruorissa viestinnän teorian ja käytännön huippuosaajat.
Reimareina omaan työyhteisöön sovitetut kehittämistehtävät.



hyvät käytännöt saadaan yhteiseksi osaamiseksi. Yksilötason 
oppimisen lisäksi COMMAssa panostetaan organisaatio tason 
oppimiseen. Kun koulutusprosessin aikana työstät kokeneen 
ohjaajan ja kollegojen tuella kehittämis hankkeita, oman 
työyhteisösi viestintä voi edistyä aimo harppauksin. 
 
Verkkomateriaalin lisäksi saat yhteisöviestinnän ABC-työkirjan, 
jota voit hyödyntää, kun kehität oman organisaatiosi viestintää. 
Koulutukseen kuuluu myös henkilökohtainen profilointi Insights 
Discovery -menetelmällä. Oman raporttisi lisäksi koulutuksessa 
avataan Insightsin hyödyntämistä ryhmätoiminnassa.

KOULUTTAJAT

Ohjelmassa kouluttavat Helsingin yliopiston viestinnän oppi-
aineen professoreiden ja muiden asiantuntijoiden lisäksi 
Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä 
Turun kauppakorkeakoulun asiantuntijat.

Muut vierailevat puhujat edustavat yritysten ja julkisyhteisöjen
johtoa ja viestintäjohtoa. Viestinnän erityisteemoja esittelevät
alansa huippuosaajat. Asiantuntijoiden valinnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota uusimman ja ajankohtaisen tutkimustiedon 
hallinnan lisäksi kouluttajaosaamiseen sekä koulutuksen 
työelämälähtöisyyteen ja sovellettavuuteen. 

• Jos viestintä ei vielä ole työyhteisösi strateginen 
voimavara, COMMAn jälkeen se on.

• Koulutusohjelman johtajan ohjauksessa työstettävien 
kehittämistehtävien avulla saat viedyksi monta työ-

yhteisösi kehityshaastetta eteenpäin.

• Erityistä kiitosta COMMA saa siitä, että osallistujat 
saavat paljon henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.

• COMMA tarjoaa kasvun paikan myös  
viestintäkonsultin tehtävissä toimiville.

COMMA 10 - Viestinnän johtamisen koulutusohjelma
16.3.2015-19.5.2016, Helsinki ja Lahti (7 lähijaksoa, yhteensä 14 päivää)

Kymmenettä kertaa toteutettava koulutusohjelma 
valmentaa tämän päivän ja huomisen viestinnän 
johtotehtäviin. Ohjelma sopii viestinnän ja 
markkinoinnin ammattilaisille sekä yleisjohdon 
tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa 
viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi 
voimavaraksi.

Viestinnän toimintakenttä on jatkuvassa muutoksessa. 
Viestintä, markkinointi- ja henkilöstöjohtaminen organisoituu 
yhtenäisesti johdetun sateenvarjon alle, mikä vaatii viestintää 
johtavalta entistä laaja-alaisempaa näkemystä viestinnästä 
strategisena voimavarana. On osattava johtaa kokonaisuuksia, on 
hallittava projekteja ja osattava valmentaa oman organisaation 
asiantuntijoita viestimään erilaisilla foorumeilla.  
 
Jos haluat päivittää viestintäajattelusi vastaamaan haasteisiin 
ja kaipaat osaavampaa otetta viestinnän johtamiseen, 
COMMA tarjoaa oivan väylän kehittyä itse ja kehittää oman 
yhteisön viestintää. Kun suuret ikäluokat lähestyvät eläkeikää, 
koulutusohjelma on esimerkiksi julkisyhteisöille yksi keino 
huolehtia huomisen viestintäpäälliköiden ja -johtajien 
kouluttamisesta.

KOHDERYHMÄT

Ohjelma on tarkoitettu yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen
viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville sekä viestinnän
johtotehtäviin tähyäville.
 
Ohjelma sopii myös henkilöstöhallinnon tehtävissä oleville,
jotka haluavat parantaa valmiuksiaan viestinnän johtamisen
alueella sekä viestinnän konsultointitehtävissä toimiville, jotka
haluavat kehittyä seniorikonsulteiksi.

TAVOITTEET JA HYÖDYT

Koulutusohjelmassa opit kytkemään viestinnän osaksi strategista
johtamista niin, että viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstö-
hallinnon yhteistyön tuloksena organisaatiostanne rakentuu 
yhtenäinen ja selkeä kuva. Roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina 
selkeytyy ja saat valmiuksia opastaa muita työyhteisösi jäseniä 
viestimään. Viestintähän on tänä päivänä jokaiselta työyhteisön 
jäseneltä edellytetty taito.

Ohjelma antaa myös konkreettisia välineitä kehittää, johtaa ja 
arvioida viestintää. Case-puheenvuorojen, arjen esimerkkien 
ja osallistujien keskinäisen osaamisen jakamisen avulla 

Koulutusohjelman 
johtajana toimii 
viestintäosaamisen
kehittämiseen
erikoistunut johtava 
konsultti, VTT Helena
Lemminkäinen Kevi
Consulting Oy:stä.



• viestintäosaamisen kehittäminen ja kehittyminen 

 sisäisenä konsulttina

 
6. jakso: 14.-15.3.2016, Helsinki
Arviointi viestinnän johtamisen ja kehittämisen 
edellytyksenä
•  arviointi osana viestinnän kehittämistä

•  viestinnän tutkimus- ja kehittämistyökalut

•  viestinnän mittarit ja niiden käyttö

•  viestinnän tuloksellisuuden mittaus osana tulospalkkausta

•  vaikuttajaviestintä ja lobbaus 

7. jakso: 18.-19.5.2016, Lahti
Viestinnän johtamisen ulottuvuuksien summaus
• esimiehen esiintymistyylit ja vaikuttajaroolissa onnistuminen

• haastavat viestintätilanteet ja työelämän konfliktien hallinta

• johtamisen erityisteemoja: ikäjohtaminen ja valmentava

 johtajuus

• kehittämisprosessien koonti

Teemoja tarkastellaan erityisesti viestinnän johtamisen näkö-
kulmasta. Osallistujille suunnattu ennakkokysely ja orientaatio-
jakson keskustelut tarjoavat osallistujille mahdollisuuden 
vaikuttaa koulutusjaksojen sisältöön ja painotuksiin. 
Näin ohjelma voidaan räätälöidä mahdollisimman hyvin 
vastaamaan osallistujien ja heidän työyhteisöjensä tarpeita.

TYÖTAVAT JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄT

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi viestinnän johtamisen
teemoja avataan käytännön esimerkkien avulla ja osallistujien
kokemuksia hyödyntäen. Parhaiden käytäntöjen löytämiseksi
kiinnostavien ja onnistuneiden tapausesimerkkien analysoinnissa
hyödynnetään työpajatyyppistä työskentelyä. Käsittelyyn otetaan
myös ajankohtaisia kriittisiä tapauksia ja muita  esimerkkejä.

Ohjelmaan sisältyy kolme kehittämistehtävää, joiden työstä mi-
seen on hyvä ottaa mukaan oman viestintätiimin jäseniä ja muita 
asiantuntijoita. Näin opittu kartuttaa helpommin koko työ-
yhteisön osaamispääomaa.

Kehittämistehtävät voivat olla erillisiä hankkeita tai kokonaisuus 
voi koostua kolmesta samaan teemaan pureutuvasta osa-
hankkeesta. Koulutusohjelman johtaja ohjaa kehittämistöiden
työstämistä. Palautteenannossa hyödynnetään myös vertais-
arviointia.

Lähijaksojen ohessa osallistujat tutustuvat alan kirjallisuuteen.
Omatoimisessa työskentelyssä ja opetuksessa hyödynnetään
verkko-oppimisympäristöä osaamisen jakamisen foorumina.
Vuorovaikutus kollegaopiskelijoiden kanssa mahdollistaa hyvistä
käytännöistä oppimisen ja verkostoitumisen alan muiden
osaajien kanssa.

TOTEUTUSAIKA JA SISÄLTÖALUEET

 
Ohjelma käynnistyy maaliskuussa 2015 ja päättyy toukokuussa
2016. Ohjelma koostuu seitsemästä kaksipäiväisestä lähijaksosta
ja välityöskentelystä. Lähijaksoja järjestetään Helsingissä ja
Lahdessa. Ohjelman laajuus on 30 opintopistettä.

1. jakso: 16.-17.3.2015, Lahti
Orientaatio ja viestinnän johdettu kokonaisuus
• viestinnän johtaminen ja strategian viestiminen

• viestintäympäristön muutoksista kumpuavat haasteet

• viestinnän ammattilaisen profession uudet suunnat

• opasteita oppimisprosessiin ja kehittämistöihin

2. jakso: 7.-8.5.2015, Helsinki
Viestinnän, markkinoinnin ja brändin strateginen 
johtaminen
• tavoitteellisuus ja viestinnällä vaikuttaminen 

• viestinnän strategisten linjausten laadinta

• markkinointiviestinnän ja brändin johtaminen

• sisäisen työyhteisöviestinnän mallit ja työhyvinvoinnin 

 näkökulmat

3. jakso: 16.-17.9.2015, Lahti
Asioiden ja ihmisten johtaminen
• projektit viestinnän kehittämiskeinoina

• työkaluja projektisuunnitteluun

• hankeviestinnän työkalut

• hankkeiden ja muutosprosessien viestintä

• management- ja leadership-valmiudet

4. jakso: 26.-27.11.2015, Helsinki
Maine, maineriskit, kriisit ja media
• maineen johtaminen ja mainetutkimukset 

• maineriskit ja niiden tunnistaminen

• kansainväliset ja ajankohtaiset viestinnän tutkimusteemat 

 ja trendit 

• median murros ja muuttuva mediaympäristö

• kriittisten viestintätilanteiden hallinta

5. jakso: 20.-21.1.2016, Lahti
Verkostot, innovaatiot ja löytöretki omaan minään
• oman persoonallisuustyylin tunnistus

• verkostojohtaminen

• innovaatiotoiminta ja luovat menetelmät

• yritysvastuu ja vastuuviestintä 



Aikaisemmissa koulutuksissa erityiskiitosta annettiin 
kurssinjohtajan antamasta henkilökohtaisesta palautteesta ja 
ohjauksesta.

OHJELMAN SUORITTAMINEN

Hyväksytty ja opintopisteisiin oikeuttava suoritus edellyttää
lähiopetukseen osallistumista, ohjelmaan kuuluvien kehittämis-
tehtävien tekemistä ja aktiivista panosta verkko työskentelyyn. 
Osallistujat saavat halutessaan ohjausta omaa ammatillista 
osaamista kuvaavan portfolion laadintaan. Portfolio voi olla  yksi 
kehittämistehtävistä.

OPPIMISEN ARVIOINTI

Ammatillisen osaamisen kehittymistä arvioidaan lähijaksojen
arviointikeskusteluilla ja palautekyselyillä. Kollegaopiskelijoilta 
saatavan vertaispalautteen lisäksi osallistujat saavat kehittämis-
tehtävistä koulutusohjelman johtajan kirjallisen palautteen. 
Lähijaksojen välillä verkkokeskustelut tarjoavat hyvän foorumin 
opitun reflektointiin ja kokemusten jakamiseen kollega-
opiskelijoiden kanssa.
 

KOULUTUKSEN LAADUNVARMISTUS

Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston
Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n kanssa. Koulutusohjelman 
suunnitteluryhmän tukena ja koulutuksen laadunvarmistaja 
on ollut ohjausryhmä, johon on kuulunut Helsingin yliopiston 
viestinnän oppiaineen edustajia sekä työelämän kokenutta 
viestintäjohtoa.

HINTA

Ohjelman hinta on 4 900 €. Koulutus on arvonlisäverotonta.
Maksu suoritetaan kolmessa erässä: 

I erä 1635 € maaliskuussa 2015
II erä 1635 € syyskuussa 2015
III erä 1630 € maaliskuussa 2016. 

Hinta sisältää opetuksen, oheismateriaalit, yhteisöviestinnän 
ABC-työkirjan, henkilökohtaisen Discovery-profiilin sekä 
kahvit. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailu-
kustannuksistaan.  
 
Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän 
jälkeen, veloitamme 25 % osallistumismaksusta. Jos peruutus 
tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutus-
ohjelman alkua, hinnasta peritään 50 %. Koulutuksen alkamisen 

jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. 
Poikkeuksena ovat sairastumiset, joista toimitetaan järjestäjälle 
lääkäritodistus.

HAKEMINEN

Hakemus tulee jättää verkossa viimeistään 2.2.2015:
www.helsinki.fi/palmenia 

 Koulutusohjelmaan valitaan enintään 22 osallistujaa.
Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin. 

Seuraava Comma-koulutus alkaa keväällä 2016.

 
“Antoi uusia näkökulmia ja ideoita. Käsitys viestinnän 
painokkaasta strategisesta roolista organisaatiossa 

vahvistui entisestään.”

“Sain hyvinkin laajan käsityksen viestinnän eri osa-
alueista ja tarvittavista ’työkaluista’.

Opin paljon uutta ja virkistin vanhaa.”

“Antoi lisää itseluottamusta. Tietää, mitä on tehnyt 
oikein, missä vielä kehitettävää.”

“Kehitti itsetuntoa ja itseluottamusta viestinnän 
johtajana.”

“Sain käytännön vinkkejä työhöni ja teoreettista 
pohjaa, jolle rakentaa viestinnän kehittämistä.”

“Intoa, motivaatiota, itsevarmuutta, 
verkostoitumista.”

“Koulutuksen monipuolisuuden vuoksi tuli uusia 
näkökulmia viestintään ja sen johtamiseen. 

Koulutuspäivät antoivat innostusta työhön.”

 
VIESTINNÄN ALUMNIT

Oletko osallistunut Palmenian  
viestintäkoulutukseen? 

Liity Palmenian viestintäkoulutusten alumnit 
-ryhmään Facebookissa tai LinkedInissä, 
niin saat tuoreinta tietoa ja tarjouksia tulevista 
koulutuksista. 



TIEDOTTAJAN TYÖ -KOULUTUS (4 OP)
11.3.-20.5.2015, LAHTI

Oletko kiinnostunut työelämän viestinnästä? Kuuluuko 
tiedottaminen työtehtäviisi? Kurssi antaa hyvät valmiudet 
yhteisöviestinnästä sinulle, joka olet kiinnostunut tiedottajan 
työstä tai ehkä jo hoidatkin viestintätehtäviä oman toimesi 
ohella. Kurssi antaa hyvän tuen myös monien muiden ammattiin 
kuuluvien viestintätoimien hoitamiselle. 

LAHDEN 30. TIEDOTTAJAKOULUTUS (12 OP)
21.9.-1.12.2015, LAHTI

Onko tähtäimessäsi tiedottajan työura tai haluatko kehittyä 
viestinnän ammattilaisena? Lahden tiedottajakoulutus syventää 
osaamistasi yhteisöviestinnän tekijänä ja kehittäjänä. Koulutus 
sopii hyvin myös erilaisten asiantuntijaprojektien viestinnästä 
vastaaville. Työelämässä tunnettu ja arvostettu koulutusohjelma 
on jatkoa Palmenian Tiedottajan työ -kurssille, mutta viestinnän 
peruskäsitteet hallitsevat voivat osallistua myös suoraan tähän 
koulutukseen. 

JULKAISE KAIKISSA KANAVISSA (4 OP)
18.3.–6.5.2015, HELSINKI JA LAHTI

Koulutus sopii viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville 
sekä toimittajille, jotka haluavat syventää monikanavaisen 
julkaisemisen osaamistaan. Tarkasteluun otetaan erilaiset 
julkaisufoorumit osana organisaation kokonaisviestinnän 
palettia. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä kannattaa julkaista 
mitenkin, jotta julkaiseminen verkossa, paperilla tai sosiaalisessa 
mediassa saa aikaan parhaan mahdollisen vaikutuksen halutuissa 
kohderyhmissä. Uudistettu toteutus.

SUUNNITTELE JA KEHITÄ (8 OP)
8.10.2015–19.1.2016, HELSINKI JA LAHTI

Koulutus on tarkoitettu viestinnän ammattilaisille ja esimerkiksi 
hankkeiden viestinnästä vastaaville. Koulutus etenee 
prosessimaisesti, ja se sisältää kolme lähijaksoa. Niiden välillä 
saat paljon henkilökohtaista ohjausta. Saat konkreettiset työkalut 
viestinnän nykytila-analyysin tekemiseen ja voit työstää oman 
organisaatiosi strategista tai operatiivista viestintäsuunnitelmaa 
koulutusprosessin johtajan ohjauksessa. Uudistettu toteutus.

 
TALOUSVIESTINTÄPÄIVÄ
7.5.2015, HELSINKI

Koulutus on tarkoitettu PK-yritysten, julkisyhteisöjen ja 
liikelaitosten viestinnän ammattilaisille, jotka haluavat kehittää 
talousviestinnän osaamistaan sekä lisätä taloustiedottamisen 
avoimuutta ja vaikuttavuutta. Talousviestintä on olennainen osa 
yrityksen kokonaisviestintää ja profilointia: se kertoo mm. sen, 
miten valittu strategia on toteutunut. 

Tiedustelut yllämainituista koulutuksista:
Tiina Rintala-Siira, p. 050 317 5560, tiina.rintala-siira@helsinki.fi

ENNAKKOTIETOJA

JOURNALISTISEN KIRJOITTAMISEN 
VERKKOKURSSI  (6 OP), KEVÄT 2015

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tekevät organisaation 
henkilöstö- tai jäsenlehteä tai lehteä jäsenille ja joilla ei ole 
kovin paljon alan kokemusta tai koulutusta. Opiskelija hallitsee 
koulutuksen jälkeen jutun kirjoittamisen ideoinnista otsikointiin 
ja jutun stilisointiin. Verkkokurssilla käydään läpi jutun ideointi 
ja näkökulma sekä jutun eri osat. Lisäksi harjoitellaan erilaisia 
juttutyyppejä: haastattelu, uutinen, kolumni, reportaasi. 

HYVÄ VIRKAKIELI -VERKKOKURSSI, KEVÄT 2015

Koulutuksen tavoite on parantaa virkakieltä OPK:n 
toimintaohjeiden mukaisesti.  Se on tarkoitettu julkishallinnon 
työntekijöille,  jotka tuottavat tekstiä ja jotka huoltavat toisten 
tekstejä. Kurssi toteutetaan verkkokurssina, jossa tehdään 
runsaasti harjoituksia.  
 
Tiedustelut yllämainituista koulutuksista:
Tiina Rintala-Siira, p. 050 317 5560, tiina.rintala-siira@helsinki.fi 

 KRIISIVIESTINTÄ JULKISUUDESSA
12.2.2015, HELSINKI

Kriisejä johdetaan viestinnän avulla julkisuudessa ja johtami-
sen onnistumista arvioidaan viestinnän julkisen onnistumisen 
näkökulmasta. Organisaatioiden kohdatessa kriisitilanteen sen 
viestinnästä vastaavat ovat johdon asiantuntijoita. Päivän aikana 
tarkastellaan kriisiviestintää uusimman tutkimustiedon valossa, 
arvioidaan kriittisesti erilaisia viestinnän käytäntöjä ja saadaan 
ideoita oman kriisiviestinnän kehittämiseksi.
 

MAINEENHALLINTA JULKISUUDESSA
12.3.2015, HELSINKI

Mainekriisi voi uhata jokaista organisaatiota - milloin tahansa. 
Päivän aikana käsitellään sitä, miten organisaation mainetta 
suojellaan viestinnän avulla: sidosryhmien kanssa käytävä dia-
loginen viestintä, riskiviestintä sekä sosiaalisen median uhat ja 
mahdollisuudet maineenhallinnassa.

SOMEPRO – SOSIAALISEN MEDIAN 
TÄYDENNYSKOULUTUS (10 OP)
SYKSY 2015, LAHTI

Haluatko sosiaaliseen mediaan erikoistuneeksi viestintäosaajaksi? 
Someprosta saat valmiudet sosiaalisen median strategiseen 
suunnitteluun organisaation viestinnän ja osallistamisen 
välineenä, maineen rakentajana ja toiminta-alueena.  Kehittämis-
tehtävässä jalostat oman organisaatiosi sosiaalisen median 
käytäntöjä asiantuntijat apunasi. 
 
Tiedustelut yllämainituista koulutuksista: 
Marita Parkkonen, p. 050 588 0777, marita.parkkonen@helsinki.fi

VIESTINNÄN AMMATTILAISILLE



WWW.HELSINKI.FI/PALMENIA

TIEDUSTELUT
Suunnittelija Tiina Rintala-Siira
tiina.rintala-siira@helsinki.fi
p. 050 317 5560

Koulutussihteeri Tarja Inkinen
tarja.inkinen@helsinki.fi
p. 050 588 0721 

 
KOULUTUSPAIKAT
Osa lähijaksoista järjestetään Helsingissä ja osa Lahdessa. 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ
Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

Pidätämme oikeudet mahdollisiin ohjelmien muutoksiin.


