
Viestinnän täytyy tavoittaa kaikki opiskelijat  

Kannanotto 27.4.2021 

Opiskelijoilla on vaikeuksia löytää heidän opintojensa kannalta oleellisen tiedon äärelle. 

Opiskelijoiden tavoittaminen on puhututtanut jo ennen poikkeusaikoja ja opiskelijoille 

kohdennetun viestinnän merkitys korostuu etenkin nyt. On ensiarvoisen tärkeää, että 

opiskelijat ovat yliopistonsa viestinnän piirissä ja pystyvät löytämään tietoa itsenäisesti.  

Uusien viestintäkanavien kehittämisen sijasta tulisi keskittyä olemassa olevan viestinnän 

kehittämiseen. Erityisesti intraviestintä vaatii parannuksia. Kohdennukset intrassa ovat 

toistaiseksi olleet liian laajoja eivätkä ne vastaa opiskelijoiden tarpeita. Tietotulvan seasta voi 

olla haastavaa suodattaa itselle oleellinen tieto, jolloin viestintäkanavan seuraamisen helposti 

hylkää.  

Intran seuraaminen on jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen vastuulla, mutta mahdollisuudet 

siihen rajoittuvat joko päivittäiseen koontisähköpostiin tai verkkosivun säännölliseen 

seuraamiseen. Opiskelija ei esimerkiksi pysty muuttamaan koontisähköpostin saamisen 

taajuutta mieleisekseen tai valikoimaan siihen itselleen oleellista sisältöä. Näistä 

hankaluuksista johtuen merkittävä osa opiskelijoista sivuuttaa yliopistoyhteisön viestinnän 

seuraamisen pyrkiessään samalla täyttämään muut opiskelijoille asetetut odotukset ja 

tavoitteet. Tähän viestinnän seuraamisen vastuuseen tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden 

perehdyttämisessä yliopistomaailmaan.  

Opiskelija-ainejärjestöt, killat ja ylioppilaskunta välittävät jäseniensä tietoon ajankohtaista 

tietoa yliopistolta. Kaikki opiskelijat eivät ole järjestöjen tai ylioppilaskunnan viestinnän 

piirissä ja tämä tulee huomioida opiskelijaviestinnän kehittämisessä. Vastuu yliopiston 

ajankohtaisasioiden tietoon saattamisesta on kuitenkin lopulta viestijällä ja siihen tulisi tarjota 

kunnollinen kanava, johon sekä viestijät että uudet yliopistoyhteisön jäsenet perehdytetään. 

Kaikki opiskelijat täytyy tavoittaa. 

 

Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoiden ja Johto ry:n puolesta 

Aleksi Niemi   Heta Lindgren 

Puheenjohtaja  Koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja 

 



Kannanoton ovat allekirjoittaneet 

Ad Hoc - Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry:n puolesta puheenjohtaja Jimi 

Elomaa 

Hallat ry - Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat puolesta puheenjohtaja 

Katariina Jortikka 

Iltakoulu ry:n puolesta puheenjohtaja Cecilia Ingman 

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n puolesta 

puheenjohtaja Juho Katajamaa 

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat - JuJu ry:n puolesta puheenjohtaja Janne 

Virtanen 

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - Boomi ry:n puolesta puheenjohtaja Heli 

Mäki 

Tampereen yliopiston ympäristön ja alueiden politiikan opiskelijat - Spatikka ry:n puolesta 

puheenjohtaja Emilia Saalasti 

Tampereen ylioppilaskunnan puolesta puheenjohtaja Iiris Taubert 

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n puolesta puheenjohtaja Olli-Pekka Pettersson 

Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n puolesta puheenjohtaja Emma Lindfors 

 

Lisätietoja kannanoton sisällöstä antaa Johto ry:n koulutuspoliittinen vastaava ja 

varapuheenjohtaja Heta Lindgren, koulutuspolitiikka@johtory.fi 
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