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Johdanto

Tämä kuvaus ja ohjeistus on tehty osana AKUSTI-fooru-

min AKUSTI-areena -etäseminaarien sarjaa. Seminaareis-

sa tätä järjestämisen mallia on testattu usealla noin 100 

osallistujan tapahtumalla. Tarkoituksena on antaa ohjeita 

julkisen sektorin toimijoita etäseminaarin ja etätyöpajojen 

järjestämisessä. 

AKUSTI-areenoiden tarkoituksena on lisätä eri osapuolten 

välistä ymmärrystä liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallinnan kehittämiseen sekä välittää informaatio-

ta. AKUSTI-areena kokoaa ajankohtaista kansallista kehit-

tämistä ja paikallistason kokemuksia yhteen.
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AKUSTI-areena on suunnattu sisältö-

kohtaisesti eri toimijoille mm. sosiaa-

li- ja terveydenhuollon ammattilaisille 

ja kehittäjille ja järjestelmien pääkäyttä-

jille. Areenan osallistujat osallistuvat ti-

laisuuksiin pääsääntöisesti etänä verkon 

välityksellä. Luennoitsijat pitävät esityk-

sensä paikan päällä Kuntatalolla. 

AKUSTI-areena lähetetään livelähetyk-

senä verkossa Kunta.tv:ssä. Kunta.tv on 

yksi KKL-Kustannus Oy:n päätuotteis-

ta. KKL-Kustannus Oy on kunta-alaan 

erikoistunut mediayhtiö.  AKUSTI-aree-

noista editoidaan tallenteet, jotka ovat 

katsottavissa jälkikäteen Kunta.tv:n verk-

kosivuilla vuoden ajan ja AKUSTI-fooru-

min YouTube-kanavalla jatkossakin. 

Vaikka tilaisuudet toteutetaan verkon 

välityksellä ovat ne myös vuorovaikuttei-

sia. Puheenvuorojen aikana luennoitsijat 

esittävät yleisölle kysymyksiä ja vastaa-

vasti yleisöllä on mahdollisuus esittää 

kysymyksiä luennoitsijalle. Yleisö vas-

taa luennoitsijan esittämiin kysymyksiin 

ja esittää mahdollisia kysymyksiä luen-

noitsijalle Mentimeter-työkalun avulla. 

Kysymysten esittämiseen olisi mahdol-

lista myös käyttää Kunta.tv:n kautta saa-

tavaa kysymysboxia tai vastaavaa. 

Puheenvuorojen päätteeksi yleisöllä on 

mahdollisuus osallistua vuorovaikuttei-

seen työpajaan. Työpajan tarkoituksena 

on luoda yhteistä ymmärrystä sosiaali- 

ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ke-

hittämisestä puheenvuoroihin nojaten. 

Työpajat järjestetään Skype-verkkoko-

koustyökalua käyttäen. Kunta.tv ei tal-

tioi työpajojen osuutta, vaan työpajoista 

tuotetaan kirjallinen yhteenveto. Työpa-

joissa osallistujat on jaettu pienryhmiin. 

Työpajoissa omia näkemyksiä ja koke-

muksia voi jakaa joko kirjallisesti Pad-

let-työkalun avulla tai suullisesti Sky-

pe-kokouksessa keskustelemalla. 
*) https://www.youtube.com/channel/
UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng

https://www.youtube.com/channel/UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng
https://www.youtube.com/channel/UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng
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Vinkkejä tilaisuuden järjestäjälle 

Tilaisuuden ohjelman suunnittelu kannat-

taa aloittaa kohderyhmän tarpeista. Min-

kä teeman ympärille tilaisuus rakenne-

taan? Ketkä asiantuntijat ja ammattilaiset 

olisivat sopivia luennoitsijoita? Pyri vahvis-

tamaan puhujat mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa, jotta vältytään ohjelman 

muutoksilta. Huomioi tilaisuuden aikatau-

lutuksessa esitysten pituus, tauot, ruo-

kailu ja mahdolliset siirtymiset esimerkik-

si työpajatyöskentelyyn. Valitse tilaisuuden 

ajankohta huolellisesti. Internetistä on hy-

vä hakea samalla päivämäärällä järjestet-

täviä tilaisuuksia mahdollisten päällekkäi-

syyksien ehkäisemiseksi. 

Onko tarpeen nimetä tilaisuuden suunnit-

telutyöryhmä? Tilaisuudella on hyvä ol-

la nimetty vastuuhenkilö. Lisäksi tulee 

nimetä tilaisuuden puheenjohtaja, pää-

fasilitaattori ja työpajojen fasilitaattorit ja 

tarvittaessa työpajojen sihteerit. Miten ti-

laisuuden  markkinointi  toteutetaan?  lmoit-

tautumisaikataulussa on syytä huomioi-

da reunaehdot. Mihin mennessä tarvitaan 

lista osallistujista, jotta ehditään jakamaan 

osallistujat pienryhmiin työpajoja varten ja 

lähettää osallistujille kalenterikutsulla tai 

sähköpostiviestillä linkit tilaisuuden verk-

kolähetykseen ja työpajoihin? Mihin men-

nessä tilaisuuden tarjoilut on tilattava? 

Ilmoittautumislomakkeessa on noudatet-

tava tiedon minimointiperiaatetta EU:n tie-

tosuoja-asetuksen mukaisesti. Riittääkö 

nimi, tehtävänimike, taustaorganisaatio ja 

sähköpostiosoite? 

Ennen tilaisuutta osallistujat jaetaan pien-

ryhmiin työpajoja varten. Sopiva määrä 

osallistujia on 8 - 12 henkilöä/ryhmä. Isois-

sa tilaisuuksissa melko usein tulee pe-

ruutuksia, joten ryhmät voi silloin huolet-

ta ylibuukata. Luo jokaiselle työpajalle oma 

verkkokokouslinkki ja linkki Padlet-alus-

talle. Lähetä osallistujille sähköpostivies-

ti, joka sisältää ohjeet yleisölle tilaisuu-

teen osallistumiseksi sekä oman ryhmänsä 

verkkokokous- ja Padlet-linkit. Osallistu-

jien jakaminen työpajoihin on hyvä tehdä 

siten, että pidät työpajan tavoitteet mie-

lessä; Mikäli on tarkoitus vaihtaa organi-

saatioiden kokemuksia, niin saman orga-

nisaation osallistujat kannattaa laittaa eri 

ryhmiin jne. Kannattaa myös huomioida 

osallistujien tausta ja työnkuva. Osallistuji-

en jakaminen ryhmiin on helpointa toteut-

taa esimerkiksi Excelissä.  

Työpajan sisällön suunnittelussa huomioi-

daan tilaisuuden teema ja esitysten sisäl-

löt. Suositeltava pituus verkossa toteutet-

tavan työpajan pituudeksi on 45 minuutista 

2,5 tuntiin. Mikäli päädytään jopa 2,5 tunnin 

työpajaan, on toteutuksessa syytä huomi-

oida tauot. Padlet-pohjia luodessa kannat-

taa miettiä mistä asioista halutaan keskus-
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telua syntyvän. Mitä lisäarvoa ja lisätietoa 

yleisö voi tuoda tilaisuuteen? Padlet-poh-

jat on hyvä rakentaa luennoitsijoiden ja 

työpajojen fasilitaattoreiden kanssa yhteis-

työssä. Tätä varten on hyvä varata aika eril-

liselle verkkokokoukselle fasilitaattoreiden 

kanssa. Lyhytkin yhteinen läpikäynti tuo 

varmemman olon tilaisuuden onnistunees-

ta läpikäynnistä. 

AKUSTI-areenoiden työpajoissa on käytetty 

pohjana Padletiä (padlet.com), mutta myös 

muut yhteisen verkkokirjaamisen alustat 

ovat hyödynnettävissä. Padletin osalta jär-

jestäjän on hyvä hankkia lisenssi sen käyt-

töön, jotta ei törmätä ilmaisversioiden ra-

joituksiin esim. työpajapohjien määrästä. 

Satunnaisesti käytettynä ilmaisversiokin 

toimii. Pohjia luodessa on hyvä kiinnittää 

huomiota pohjan julkaisemiseen siten, että 

kaikki osallistujat voivat itsenäisesti kirjata 

huomioitaan ilman erillistä kirjautumista.  

Vinkki: Kannattaa luoda yksi rakenteeltaan 

”täydellinen” Padlet-pohja, joka kopioidaan 

jokaisen ryhmän käyttöön, tällöin välttyy 

ylimääräiseltä työltä (muista kuitenkin var-

mistaa, että julkisuusasetukset ovat kai-

kissa pohjissa oikein testaamalla ne etu-

käteen, jotta osallistujat pääsevät niitä 

muokkaamaan). 

Tilaisuudesta on tärkeää kerätä myös pa-

lautetta. Palautetta voi kerätä perinteisel-

lä kyselytyökalulla, jolloin kannattaa kysyä 

palautetta kaikista työmenetelmistä: Kun-

ta.tv:n lähetyksen ja Skype-verkkokokouk-

sen toimivuus/sopivuus, miten eri työkalut 

(Mentimeter, Padlet) toimivat, miten pu-

heenvuorojen asiasisällöt ja työpajat vasta-

sivat odotuksia jne. Lisäksi pikapalautetta 

voi halutessaan kysyä esimerkiksi Menti-

meter-työkalun avulla. 
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Viestintä 
luennoitsijoille 

Luennoitsijaa kiinnostaa tilaisuuden teema 

ja oman puheenvuoron otsikko. Luennoit-

sija rakentaa oman puheenvuoronsa tilai-

suuden teeman ja puheenvuoron otsikon 

ympärille. Korosta luennoitsijalle, että vuo-

rovaikutteisen esityksen takaamiseksi on 

syytä esittää kysymyksiä yleisölle. Menti-

meter-työkalua on hyvä esitellä luennoitsi-

joille esimerkiksi yhteistyöpalavereissa.  

Sitouta luennoitsijoita tilaisuuteen pyy-

tämällä heitä työpajojen fasilitaattoreik-

si. Luennoitsijat ovat usein kiireisiä ja käy-

vät vain puhumassa oman esityksensä ja 

poistuvat sitten tilaisuudesta. Yleisölle 

on kuitenkin antoisaa, mikäli luennoitsi-

jat pääsevät fasilitoimaan työpajoja. Sekä 

luennoitsijoille että fasilitaattoreille on eril-

liset ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi.  

Viestintä yleisölle 

Jotta tilaisuuden vastuuhenkilöille tuli-

si vain vähän kysymyksiä tilaisuuden si-

sällöstä ja muista käytännön seikoista, on 

syytä viestiä osallistujia selkeästi ja tar-

peenmukaisesti. Laadi tilaisuudesta selkeä 

ohjelma, joka sisältää myös ohjeet tilai-

suuteen osallistumiseksi. Ilmoittautumis-

lomakkeella tulee voida ilmoittautua kai-

killa mahdollisilla vaihtoehdoilla: osallistun 

vain luennoille, osallistun lounaalle (oma-

kustanteinen vai ei), osallistun työpajoi-

hin jne. Kysy myös mahdollinen erikoisruo-

kavalio. Ilmoittautumisen jälkeen on hyvä 

lähettää osallistujille automaattinen säh-

köpostiviesti, jossa kerrataan kaikki mah-

dollinen: tilaisuuden nimi, ajankohta, ohje 

tilaisuuteen osallistumiseksi, mistä saa li-

sätietoa jne. 

Ennen tilaisuutta osallistujat on jaettu pien-

ryhmiin työpajoja varten. Lähetä osallistu-

jille sähköpostiviesti, joka sisältää ohjeet 

yleisölle tilaisuuteen osallistumiseksi sekä 

oman työpajaryhmänsä verkkokokous- ja 

Padlet -linkit. 
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Ohje työpajan fasilitoijalle 
Puheenvuoron alussa on ystävällis-

tä esitellä itsensä: Maija Kuntaliitosta 

haluaisi kommentoida… 

Ilmoita keskusteluikkunaan, jos jou-

dut poistumaan kokouksesta esimer-

kiksi puhelimeen tai toiseen kokouk-

seen.  

 

Kokoukseen osallistujien nimilistan 

saat näkyviin Osallistujat-painikkees-

ta.  

 

Mikäli puheenvuoroja on paljon, voi 

fasilitaattori ohjeistaa pyytämään pu-

heenvuoroja keskusteluikkunaan kir-

joittamalla päällekkäisten puheen-

vuorojen ehkäisemiseksi.  

 

Padlet-työkaluna työpajassa

Osallistujat on jaettu etukäteen pien-

ryhmiin tilaisuuden järjestäjän toimesta. 

Osallistujalle on lähetetty etukäteen lin-

kit verkkokokoukseen ja Padlet-työka-

luun. Työpajatyöskentelyä vetää etukäteen 

nimetty fasilitaattori. Fasilitaattori aloit-

taa ja lopettaa työpajatyöskentelyn. Työ-

pajatyöskentelyn voi toteuttaa esimerkiksi 

seuraavanlaisesti:  

• Esittäytymiskierros. Esittäytymiskier-

rokseen on hyvä varata aikaa 5–10 mi-

nuuttia ryhmän koosta riippuen. 

• Muistutetaan verkkokokouksen 

työsken tely tavoista:

Pidä mikki suljettuna, kun et ole itse 

äänessä.  

Puheenvuoron saat avaamalla mikin.  
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• Padlet-työkalun esittely ja osallistuji-

en ohjeistus. Padlet on selainpohjainen 

virtuaalinen seinä, johon osallistujat li-

säävät muistilappuina tekstejä. Osallis-

tujille on jaettu linkki Padlet-työkaluun 

etukäteen, mutta tarvittaessa linkin voi 

jakaa myös verkkokokouksen keskus-

teluikkunassa. 

 ○ Uuden muistilapun saat napsaut-

tamalla + -painiketta. 

 ○ Jokainen voi kirjoittaa omia muis-

tilappuja samanaikaisesti muiden 

kanssa. 

 ○ Toisten muistilappuja on mahdol-

lista kommentoida. 

 ○ Muistilappuja voi arvottaa anta-

malle niille tähtiä. 

• Aluksi on hyvä antaa esimerkiksi viisi 

minuuttia aikaa osallistujille muistilap-

pujen kirjoittamiseen. 

• Jos muistilappuja tulee paljon, voi osal-

listujat arvottaa asioita käsittelyjärjes-

tykseen antamalla “tähtiä”. Fasilitaat-

tori alkaa käsittelemään eniten tähtiä 

saaneita muistilappuja ensin. 

• Muistilappuja voi kommentoida myös 

antamalla osallistujille puheenvuoroja. 

• Puheenvuorojen avainasiat on syytä 

kirjata ylös, jotta myös puhutut osuu-

det saadaan sisällytettyä jälkikäteen 

tehtävään yhteenvetoon. 

Tilaisuus päättyy työpajoihin, joten täs-

sä kohtaa kiitetään osallistumisesta tilai-

suuteen. Osallistujille on hyvä kertoa mistä 

ja milloin tilaisuuden materiaalit ja työpa-

jan yhteenvedot löytyvät. Mikäli tilaisuu-

desta kerätään palautetta, on siitäkin hy-

vä mainita. 

Vinkki: AKUSTI-areenoiden yhteinen tilai-

suus päättyy luennoitsijoiden puheenvuo-

rojen päätyttyä Kunta.tv:n lähetyksen päät-

tymiseen. Työpajat voi toteuttaa myös niin, 

että työpajojen lopuksi kokoonnutaan sa-

maan Skype-verkkokokoukseen vetämään 

yhteen työpajojen tuloksia. Kokoontumi-

nen voidaan tehdä esimerkiksi ryhmä 1:n 

Skype-kokoukseen.
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Ohje luennoitsijalle
• valitsemalla oikea vaihtoehto anne-

tuista vaihtoehdoista 

• kirjoittamalla 1- 3 yksittäistä sanaa, 

tuloksena sanapilvi kirjoitetuista sa-

noista 

• avoin vastaus 

• antamalla arvosana yhdelle tai use-

ammalle asialla 

• järjestämällä asiat paremmuus järjes-

tykseen. 

Tilaisuuden vastuuhenkilö lisää kysymys-

dioihin ohjeen yleisöä varten Mentime-

ter-työkalun käytöstä. 

Kysymysten lisääminen kannattaa, sil-

lä kysymysten avulla kuulijat aktivoitu-

vat kesken esityksen ja näin heille jää 

esityksestä mieleenpainuva muisto. Kysy-

myksen aikana on hyvä pitää pieni tauko 

Tilaisuuden vastuuhenkilö lisää kysymysdioihin  ohjeen yleisöä 
varten Mentimeter- työkalun käytöstä.

PowerPoint-muotoiset 
diat yhdistetään yhdeksi 
esitykseksi.

Luennoitsijat lähettävät puheenvuoroihin-

sa liittyvät PowerPoint-muotoiset diat ti-

laisuuden vastuuhenkilölle viikkoa en-

nen tilaisuutta. Tilaisuudessa on käytössä 

esityksiä varten erillinen esitystietokone. 

Kaikki esitykset ovat järjestyksessä yhdes-

sä PowerPoint-tiedostossa. Esitystä ei siis 

tarvitse vaihtaa puheenvuoron vaihtuessa, 

vaan esitykset etenevät järjestyksessä diaa 

vaihtamalla.  

Kysymyksiä yleisölle 

Vuorovaikutuksen lisäämiseksi luennoitsija 

voi esittää yleisölle kysymyksiä Mentime-

ter-työkalun avulla. Käytännössä Power-

Point-dioihin lisätään sopiviin väleihin ky-

symyksiä yleisölle. Kysymykset voivat olla 

muodoltaan sellaisia, joihin voi vastata: 
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esityksessä, että yleisö ehtii siirtyä menti.

com-osoitteeseen, syöttämään koodin, kir-

joittaan oman vastauksensa sekä lähettä-

mään vastauksensa. Tilaisuuden pääfasili-

toija voi näyttää vastaukset selainikkunan 

kautta heti kun yleisö on vastannut ky-

symyksiin. Vastauksen näyttämisessä on 

kuitenkin huomioitava mahdollinen vii-

ve verkkolähetyksessä. Esimerkiksi Kunta.

tv:n verkkolähetyksissä on noin 2 minuu-

tin viive, jolloin vastauksia joudutaan usein 

odottamaan jopa yli 5 minuuttia. Tämän 

vuoksi AKUSTI-areenoissa yleisölle esitet-

tävien kysymysten vastaukset on käsitel-

ty vasta puheenvuoron lopuksi. Kysymys-

ten vastaamisajassa kannattaa huomioida 

myös kysymyksen luonne: avoimissa vas-

tauksissa kestää luonnollisesti kauemmin 

vastata kuin esimerkiksi valitsemalla tietty 

vaihtoehto. 

Mentimeter-työkalun 
hyötyjä 

Osallistujien ajatukset saadaan mukaan 

puheenvuoroon, vaikka tilaisuus toteute-

taan verkon välityksellä 

• Mahdollistaa suurenkin osallistujajou-

kon yhteisen työskentelyn 

• Yleisö ei jää passiiviseksi kuulijaksi 

• Mahdollistaa mm. äänestämisen 

Kysymyksiä 
 luennoitsijalle 

Kuten tavallisissa seminaareissa, on ylei-

söllä mahdollisuus esittää luennoitsijalle 

kysymyksiä puheenvuoron sisällöstä. Tilai-

suuden pääfasilitoija ohjeistaa yleisöä esit-

tämään kysymykset Mentimeter-työkaluna 

avulla. 

Verkkolähetyksen mahdollisen viiveen 

vuoksi yleisöä pyydetään lähettämään ky-

symykset hyvissä ajoin esityksen aikana, 

jotta ne ehtivät lähetykseen. 
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Ohje osallistujalle 
AKUSTI-areenaa voit seurata suorana lähe-

tyksenä verkossa Kunta.tv:n verkkosivuilta. 

Ilmoittautumalla AKUSTI-areena -tilaisuu-

teen saat sähköpostiviestillä kaikki tarvit-

semasi linkit tilaisuuden seuraamiseksi ja 

työpajaan osallistumiseksi. Linkit työpa-

jaan lähetetään vain, mikäli olet ilmoittau-

tunut osallistuvasi työpajaan. Mikäli osal-

listut työpajaan, tarvitset tietokoneen sekä 

mikrofonilla varustetut kuulokkeet tai mi-

krofonin sisältämän pienen kaiuttimen ku-

ten esimerkiksi Jabra. Tilaisuuden seu-

raamisen mukavuutta lisää isompi näyttö/

televisio ja hyvä äänentoisto. Mikäli et osal-

listu työpajatyöskentelyyn sinulle riittää 

pelkkä kaiutin. Tilaisuuden puheenvuorot 

on katsottavissa myös jälkikäteen AKUSTIn 

YouTube-kanavalla*).  

Tilaisuuden puheenvuorot ovat vuorovai-

kutteisia. Voit kysyä luennoitsijoilta kysy-

myksiä ja luennoitsijat esittävät kysymyksiä 

yleisölle. Kysymykset ja vastaukset kirjoi-

tetaan Menti-työkalun avulla. Voit käyttää 

puhelinta, tablettia tai avata tietokoneen 

selaimeen uuden ikkunan menti.com-työ-

kalua varten. Tilaisuuden pääfasilitaattori 

kertoo Mentissä tarvittavan koodin. 

Kysymykset luennoitsijoille on syytä lä-

hettää hyvissä ajoin esityksen aikana, jot-

ta kysymykset ehtivät lähetykseen. Kunta.

tv:n lähetyksissä on noin kahden minuu-

tin viive. Mikäli kysymysten lähettämiseen 

on käytössä myös muita kanavia, ohjeistaa 

tilaisuuden puheenjohtaja näiden käyttöön  *) https://www.youtube.com/channel/
UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCq_QY-coAwpDYZmvzBj87Ng/playlists
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Kunta.tv:n lähetys päättyy luennoitsijoiden 

puheenvuorojen päätteeksi. Kunta.tv:n lä-

hetyksen jälkeen yleisö pääsee osallistu-

maan luennoitsijoiden fasilitoimiin työpa-

joihin. Työpajat ovat napakasti järjestetty ja 

niihin osallistuminen on ketterää ja antoi-

saa. Työpajatyöskentely toteutetaan pien-

ryhmissä. Osallistujat on jaettu pienryh-

miin etukäteen. Osallistujille on lähetetty 

kalenterikutsuna tai sähköpostitse linkki 

verkkokokoukseen, jossa työpajatyösken-

tely tapahtuu. Työpajassa käytetään Pad-

let-työkalua, jonka käyttöön ryhmän fasili-

taattori opastaa työskentelyn aluksi. 

Verkkokokouksessa noudatetaan seuraavia 

työskentelytapoja: 

• Pidä mikki suljettuna, kun et ole itse 

äänessä.  

 

•  Puheenvuoron saat avaamalla mikin.  

• Puheenvuoron alussa on ystävällistä 

esitellä itsensä: Maija Kuntaliitosta ha-

luaisi kommentoida… 

• Ilmoita keskusteluikkunaan, jos joudut 

poistumaan kokouksesta esimerkiksi 

puhelimeen tai toiseen kokoukseen.  

 

• Kokoukseen osallistujien nimilistan 

saat näkyviin Osallistujat-painikkeesta.  

 

• Mikäli puheenvuoroja on paljon, voi fa-

silitaattori ohjeistaa pyytämään pu-

heenvuoron keskusteluikkunaan kirjoit-

tamalla päällekkäisten puheenvuorojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Padlet on selainpohjainen virtuaalinen sei-

nä, johon osallistujat lisäävät muistilap-

puina tekstejä. Osallistujat voivat kirjoittaa 

omia muistilappuja samanaikaisesti mui-

den kanssa. Toisten postaamia muistilap-

puja on mahdollista kommentoida ja niil-

le voi antaa tähtiä. Fasilitaattori ohjeistaa 

osallistujia tarkemmin Padlet-työkalun 

käyttöön. 



Etäseminaarin järjestäminen
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Muistiinpanoja:
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AKUSTI on alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-

hallintoyhteistyöfoorumi, jonka toiminnan rahoittaa kunnat ja sai-

raanhoitopiirit sekä Suomen Kuntaliitto ry. 

AKUSTIn toimintaa operoi sihteeristö, joka toimii Kuntaliiton sosiaa-

li- ja terveysyksikössä. Lisätietoja AKUSTIn tulevista tapahtumista ja 

toiminnasta löytyy osoitteesta www.kuntaliitto.fi/akusti. Sivustolta 

voit tilata myös AKUSTIn viestintäkirjeen.
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