
People Group
Academy

MONIKANAVAJULKAISEMISEN

KOULUTUSOHJELMA

2016-2017



Kenelle?
Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat mediatuotantoyhtiöiden, mainostoimistojen, kustantajien, yri-
tysten viestintä- ja markkinointiyksiköiden työsuhteessa työskentelevät tai yrittäjänä toimivat, multi- ja 
monimediatuotannosta vastaavat henkilöt, jotka koulutusohjelman jälkeen:

• hallitsevat monikanavaisten viestintäratkaisujen 
ja multimediajulkaisujen suunnittelun, toteu-
tuksen, työmenetelmät ja –välineet sekä tehok-
kaat tuotantoprosessit

• ovat toimenkuvansa laaja-alaisia ja monipuolisia 
ammattilaisia

Ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ta-
voitteena on, että opiskelija saavuttaa laaja-alaisen 
työelämän edellyttämän ammattitaidon ja toimii 
työssään ammattimaisesti ja tuloksellisesti. Koulu-
tuksessa kiinnitetään huomiota kykyyn sopeutua 
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AV-viestinnän ammattitutkintoon johtava koulutusohjelma monikanavaisen markkinointivies-
tinnän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville ammattilaisille.
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muutoksiin ja kasvaviin vaatimuksiin sekä vuoro-
vaikutus-, verkostoitumis- ja esiintymistaitoihin.

Koulutus painottuu printtiin, webbiin ja mobiiliin 
kohdennetun modernin julkaisutuotannon suun-
nitteluun sekä näiden julkaisukanavien tuotannon 
toteutuksessa tarvittavien ohjelmistojen ja – työ-
menetelmien hallintaan tehokkailla tuotantopro-
sesseilla. Koulutusohjelma pitää sisällään paljon 
workshop-tyyppisiä työskentely- ja koulutuskoko-
naisuuksia.

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 16.



Valmennusohjelman sisältö

1. Monikanavajulkaisemisen graafinen suunnitte-
lu ja visuaalinen toteutus 4 pv

• Ideointi ja suunnittelu, luonnokset

•  Väri- ja valo-oppi

•  Yritysgrafiikka ja sen suunnittelu

•  Typografia

•  Kuva ja kuvitus

•  Sommittelu

•  Graafisen ilmeen hallinta

2. Monikanavajulkaisemisen työmenetelmät ja –
välineet, tekninen toteutus 12 pv

Print (InDesign, Illustrator, PhotoShop, Acrobat)

• Julkaisujen luonti, tekstin käsittely, kuvankä-
sittely, grafiikka, elementit, taulukot, PDF:t, 
Indesign ja XML (taittoprosessin automatisointi, 
toistuvat julkaisut)

Web (Dreamweaver, Flash, Photoshop, Muse, 
Animate)

•  Sivuston luominen, grafiikat ja animaatiot, 
moderni html ja responsiivinen versio, ulkoasu-
määritykset CSS-muotoilulla, template, liikkuvan 
kuvan muokkaus, julkaiseminen

Mobiili/Tablet (Adobe DPS, Indesign työkalut)

•  Digitaalinen julkaiseminen, formaatit, tuotanto-
työkalut, aineistojen vienti print ja web –ym-
päristöstä, interaktiiviset elementit, sähköiset 
julkaisut, epub ja publish online.

Itseopiskeluna:

•  Lähivalmennukseen liittyvät opiskelumateriaalit 
ja opetusvideot

•  Etätehtävät

•  Omien tuotantotöiden analysointi

•  Näyttötöiden valmistelu

Työssä oppiminen:

•  Työpaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
sisältövaatimuksia (työtehtäväkartoitus)

•  Koulutuksen aikana tehtäviä tuotantoaineistoja 
hyödynnetään yrityksen arkityössä ja tutkinnon 
suorituksessa

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat monikanavaviestinnän 
suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja sisällön 
tuotannossa mukana olevat alan ammattilaiset.

Graafinen suunnittelu ja visuaalinen toteutus

• Jussi Kiiskilä (graafinen suunnittelija)

Markkinointiviestinnän tekninen toteutus ja tuo-
tantotekniikka

• Teemu Tiitinen

Valmennusaikataulu (16 lähipäivää)
Syksy 2016
22.9., 28.9., 12.10., 26.10., 3.11., 16.11. ja 23.11.2016.
Kevät 2017
7-8 lähipäivää
Syksy 2017
1-2 lähipäivää + Tutkinnon suoritus

Lähivalmennus sekä näytön vastaanotto tapahtuu 
arkisin klo 9.00-16.00 People Group Academy Oy:n 
luokkatiloissa Turussa. 

Ammattitutkinto, tutkinnon suorittaminen
AV viestinnän (Julkaisugrafiikan tai Verkkoviestin-
nän suuntautuminen) ammattitutkinnon suoritta-
minen muodostuu opiskelijan työpaikalla tekemis-
tä tuotantoaineistoista sekä niiden suunnittelun ja 
toteutuksen tuottamiseen liittyvistä dokumenteis-
tä. Tutkintotyössä ja siihen liittyvässä dokumentaa-
tiossa arvioidaan suunnittelua, materiaalin teknistä 
työstämistä ja projektin hallintaa.

Koulutuksen kustannukset
Koulutuskustannuksista vastaa alueen oppisopi-
mustoimisto, joten se on opiskelijalle ja työnan-
tajalle maksutonta. Opiskelija maksaa tutkinnon 
suorittamisesta Opetushallituksen tutkintomaksun, 
58€.

Osallistumisen edellytykset ja vaatimukset 
Työpaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon si-
sältövaatimuksia (työtehtäväkartoitus). Työnantaja 
sitoutuu tarjoamaan vaadittavia työtehtäviä. Yritys
pystyy hyödyntämään koulutuksen laadukkaam-
pana tekemisenä. Oppisopimusopiskelussa yhdis-
tetään tietopuolinen koulutus ja työssäoppiminen 
sekä työtehtävät ja -sisällöt toimivaksi kokonaisuu-
deksi.

Koulutuksesta kiinnostuneille ja siihen hakeutuville
(sis.työtehtäväkartoituksen) pidetään infotilaisuus
ma 15.8.2016 klo 13.00 - 15.00  Turussa.  Infotilai-
suuden jälkeen tehdään oppisopimus opiskelijan, 
oppisopimustoimiston ja työnantajan kesken.

Ilmoittautumiset 22.6.2016 mennessä:
Janne Korhonen – People Group Academy Oy
040 - 865 4886
janne.korhonen@peoplegroup.fi 
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People Group Academy PGA Oy on Peop-
le Group -konsernin koulutus- ja valmen-
nusyksikkö, joka on vuosia kouluttanut 
tuhansia julkaisutuotannon ammattilai-
sia ja tietotekniikan käyttäjiä.

OLEMME HYVÄ KUMPPANI
People Group Academy on kehittänyt sekä tuotan-
to- ja it-ympäristön että ihmisten osaamisen analy-
sointiin tehokkaat työkalut. Niiden avulla yrityksen 
nykytilanne saadaan tarkasti kartoitettua ja analy-
soitua. Tältä pohjalta räätälöity kehitys- ja koulutus-
suunnitelma ja sen järkevä toteutus maksaa itsensä 
nopeasti takaisin. 

JOUSTAVAT KOULUTUSTAVAT
People Group Academy tarjoaa joustavat kurssi-
muodot eritasoisille käyttäjille. Vakiokurssiemme 
lisäksi tarjoamme yrityskohtaisia, räätälöityjä kou-
lutuskokonaisuuksia. Tällöin pystytään ottamaan 
huomioon kunkin yrityksen erityistoivomukset.

TUTKINTOIHIN JOHTAVAT    
KOULUTUSOHJELMAT
Koulutamme audiovisuaalisen viestinnän ammatti-
tutkintoja suuntautumisvaihtoehtoina julkaisugra-
fiikka, verkkoviestintä, videoeditointi ja peligrafiik-
ka.

KOULUTUSTA HELSINGISSÄ, TAMPEREELLA 
JA KOKO SUOMESSA
Koulutusluokat sijaitsevat Helsingissä ja Tampereel-
la. Lisäksi käytössänne on siirrettävä onsite-luokka, 
joka siirtyy joustavasti kaikkialle Suomessa. Järjes-
tämme koulutusta myös asiakkaan tiloissa. 

HYVÄ KOULUTUSKOKEMUS SYNTYY  
KOKONAISUUDESTA
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