
Koulutuksessa esitellään ja käydään läpi media-
vaikuttamista ja mediasuhteen luomista, sosiaalisen 
median eri alustoja sekä niiden merkitystä 
asiantuntijan ja johtajan viestinnässä.

Ohjelma
09.00  Aamukahvi
09.15  Päivän tavoite ja mitä on tarkoitus oivaltaa.
 Kuka on Reijo Siltala? 
 Reijon suurimmat onnistumiset ja 
 epäonnistumiset viestijänä.
09.30  Mitä viestintä on ja mitä se ei ole?
 Miksi median hallita on niin hankalaa?
 Miksi media on ystävä ja vihollinen?
11.00  Tauko

11.10  Sosiaalinen media
 Mitkä ovat tämän hetken olennaisimmat    
 sosiaalisen median alustat? 
 Mitä siellä pitäisi tehdä ja mitä kannattaa    
 varoa?

12.30  Lounas

13.20  Mikä on tiedottamisen, viestinnän ja 
 markkinoinnin suhde?
 Mikä ero on yksilöllä ja yhteisöllä?

14.00  Kahvitauko

 Miten hoidetaan strategista viestintää, 
 kuka on vastuussa?
 Päivän yhteenveto ja palaute
15.00  Päivä päättyy

Ohjelma on räätälöitävissä ja koulutusta voidaan halutessa 
painottaa esimerkiksi seuraavien osa-alueiden mukaan:

• Miten hoidan kunnan viestintää, miten 
 saan viestin perille?
• Onko olemassa erikseen sisäistä 
 ja ulkoista viestintää?
• Miten vältän viestinnän 
 pahimmat sudenkuopat?
• Mikä on viestintää, mikä 
 tiedottamista?
• Kenen tehtävä on viestiä, 
 kenen tehtävä on tiedottaa?
• Mikä on mediasuhde ja onko sillä merkitystä?
• Miten viestin sosiaalisessa mediassa, minkälainen
 merkitys eri some-alustoilla on viestinnässä ja 
 tiedottamisessa?
• Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Wikipedia,   
 blogit, muut some- ja internet-alustat

MITEN VIESTINNÄLLÄ... 

rakennetaan vuorovaikutusta ja saadaan valtaa niin 
perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa

Menestyvä organisaatio hallitsee viestinnän – ymmärrys median toimintatavoista ja hyvät viestintätaidot ovat tar-
peellisia kaikille. Myös uusi kuntalaki painottaa vuorovaikutusta ja tietoverkkoa keskeisenä viestinnän kanavana. 

Perlaconin kuntajohtajan käytännön tekemiseen ja kokemukseen tukeutuvassa koulutuksessa tarjotaan konkreetti-
sia vinkkejä siitä, miten saat viestisi paremmin perille, pysyt viestinnän aallonharjalla, viestit sujuvasti eri kanavissa 

ja miten somesta saadaan luonteva osa arkista työtä.
Koulutus on tarkoitettu erityisesti johtoryhmille ja johtaville poliitikoille, jotka haluavat kehittää 

viestintätaitoja, lisätä mediajalanjälkeä ja menestyä työssään.

Kouluttaja
Kouluttaja on julkisen sektorin tehtävissä ja tutkijana työskennellyt 
FT Reijo Siltala. Hän on tunnettu erityisesti viestintäosaamisestaan 
kaupunginjohtajana ja tieteellisenä asiantuntijana.

Reijo on vastannut materiaalituotannosta erilaisiin julkaisuihin ja 
julkaisualustoihin kansainvälisistä tieteellisistä teoksista pikkukuntien 
mökkilehtiin. Reijo on kotonaan sosiaalisessa mediassa ja eri alustat 
ovat hänelle tuttuja.

Lisäksi hän on toiminut viestijänä useissa eri rooleissa – kaupungin-
johtajana, hallintojohtajana, erilaisten substanssilehtien vastuullisena 
viestijänä ja ministeriön tutkimushankkeen viestijänä – viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana.

Koulutuksen sisältö

Tilaa koulutus tai pyydä tarjous

Lisätietoja antavat: FT Reijo Siltala, puh. 040 357 3884,
reijo.siltala@perlacon.fi tai KTM Juha Koskinen, 
puh. 050 407 4855, juha.koskinen@perlacon.fi


