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Millaisia haasteita 
viestinnässä on?

Keskustele vierustovereiden 
kanssa muutaman minuutin ajan.



Yleisiä haasteita viestinnässä hallintoasioissa sekä 
oppiaineen ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa

• järjestöaktiivien vaihtuminen 1-3 vuoden sykleissä 

• resurssien vähyys esimerkiksi henkilökunnan 
keskuudessa 

• viestintäkanavien heikkous: sähköpostilistat tai Flamma 

• opiskelijoiden oma kiinnostus opintoihin tai opetuksen 
kehittämiseen 



Miksi viestintään tulisi sitten panostaa?

• useat tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijat jotka kokevat 
saavansa ohjausta, kokevat myös voivansa vaikuttaa omiin 
opintoihinsa ja näin opiskelevat motivoituneesti 

• esim. Juhani Saari: Kukin kykynsä mukaan. Eksploratiivinen katsaus osaopiskelukykyyn Helsingin 
yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Otus 48/2014. 

• myös verkostoitumisella henkilökunnan kanssa, on tutkimuksissa 
nähty olevan vaikutusta opiskelijoiden motivoituneisuuteen ja sitä 
kautta opiskelumenestykseen. Opiskelijoiden osallistaminen 
myös kasvattaa heidän työelämätaitojaan. 

• esim. Sarah Richardson & Ali Radloff (2014) Allies in learning: critical insights into the importance 
of staff–student interactions in university education, Teaching in Higher Education, 19:6, 603-615 



Toimivat traditiot ja hyvä viestintä mahdollistavat 
keskittymisen myös pidemmän aikavälin 
haasteisiin.



Mitä ne toimivat 
traditiot sitten ovat?

Keskustele vierustovereiden 
kanssa, millaisissa tilanteissa 
henkilökunnalla ja opiskelijoilla on 
mahdollisuuksia tavata ja 
keskustella luokkahuoneen 
ulkopuolella oppiaineessasi 
muutaman minuutin ajan.



Toimintamalleja

• opintojen ohjaus


• uusien opiskelijoiden 
integroiminen


• henkilökunnan 
vastaanottoajat, pop up


• keskustelutilaisuudet


• oppiainekahvit, paneelit


• vapaa-ajan vietto


• pikkujoulut, pihapelipäivät, 
osasto-ottelut, muu 
vapaamuotoinen yhdessäolo



Viestinnän kanavat ja 
keinot

• järjestöt tavoittavat opiskelijoita 
monin tavoin tehokkaammin 
kuin henkilökunnan jäsenet


• sähköpostilistat


• sosiaalinen media


• ainejärjestölehdet


• puskaradio


• opintopiirit, tenttiarkisto yms.


• muista: argumentointi, 
selkeäkielisyys ja 
helppolukuisuus!



Entä 
tiedekuntatasolla? Tai 
laajemmin nähtynä 
koko yliopistolla?

Keskustele vierustovereiden 
kanssa, millaisia verkostoja 
edunvalvontaan liittyvässä 
viestinnässä järjestön kannattaa 
luoda. Entä millaisia viestinnän 
keinoja tällöin voidaan käyttää?



Viestinnän areenoita - verkostojen luominen

• vastuun jakaminen järjestön sisällä 

• yhteydenpito muiden tiedekunnan opintovastaavien 
kanssa sekä HYYn opintovaliokuntaan 

• yhteydenpito tiedekunnan hallintohenkilökuntaan 

• yhteydenpito hallopedeihin 

• ajan seuraaminen, sanomalehdet, uutiset jne.





Yhteenvetona

• ainejärjestö linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä 

• aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen monella 
tasolla varmistaa asiantuntevan edunvalvonnan 

• argumentointia, diplomatiaa ja ymmärtämistä




