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1. VIESTINNÄN TAVOITTEET 
 

Viestinnällä välitetään tietoa tiedekunnan toiminnasta ajantasaisesti, kattavasti ja kohden‐

netusti  sekä  sisäisiä että ulkoisia viestintäkanavia hyödyntäen. Viestinnällä varmistetaan 

tiedon kulku  ja  tuetaan  tiedekunnan  laitosten oppiaineita  ja  tutkimusryhmiä viestimällä 

niiden  ydintehtävästä.  Sen  avulla  luodaan  positiivista  julkisuuskuvaa  ja  pyritään  lisää‐

mään vuorovaikutteisuutta  sekä  tiedekunnan houkuttelevuutta opiskelu‐  ja  työpaikkana 

sekä yhteistyökumppanina. Viestinnällä on tärkeä merkitys myös toiminnan sujuvoittami‐

sessa ja työhyvinvoinnin lisäämisessä. 

 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan viestinnässä periaatteina ovat  
 

                
 
 

1.1 YDINVIESTI 

 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  on  omaleimainen,  vahvasti  profiloitunut 

yksikkö, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden 

ymmärtämisessä  ja kehittämisessä. Tiedekunnassa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti 

arvostettua  ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa  tutkimusta. Tutkimus  ja koulutus keskitty‐

vät  kulttuuriin,  taiteisiin, musiikkiin,  historiaan,  etnologiaan,  kieliin  ja  viestintään  sekä 

yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan. 

 

 

2. SIDOSRYHMÄT 
 

Tiedekunta toimii yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Viestin‐

tää  suunnataan kohderyhmittäin niin, että  saavutettaisiin mahdollisimman  suuri vaikut‐

tavuus. Viestinnän välineet ja tavat valitaan sidosryhmän mukaan tarkoituksenmukaisesti. 
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Ensisijaisesti pyritään varmistamaan sisäinen tiedonkulku ja tieto välitetään ensin opiske‐

lijoille ja henkilökunnalle.  

 

VIESTINNÄN SIDOSRYHMÄT 

SISÄISET SIDOSRYHMÄT  KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET SIDOSRYHMÄT 

Opiskelijat  Alumnit 

Henkilökunta  Asiakkaat (mm. tutkimuksen tilaajat) 

Apurahatutkijat  Järjestöt 

Erillislaitokset  Kansalaiset 

Luottamusmiehet  Kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö 

Neuvoa antavat elimet*  Kunnat 

Opiskelijoiden ainejärjestöt  Lahjoittajat 

Tiedekunnat  Media 

Tytäryhtiöt  Ministeriöt 

Yliopiston johto  Opetushallitus 

Yliopistopalvelut  Muut yhteiskunnalliset päättäjät ja julkishallinto 

   Potentiaaliset opiskelijat, nuoret, lapset 

   Potentiaaliset työnhakijat 

   Rahoittajat 

   Tutkimuksen yhteistyökumppanit 

   Tutkimuslaitokset 

   Työnantajat 

   Vierailijat 

   Yleisö (tapahtumat) 

   Yliopistot ja korkeakoulut 

   Muut oppilaitokset 

* Lautakunnat (esim. muutoksenhaku‐ ja tutkintolautakunta), neuvostot (esim. koulutus‐ ja tiedeneuvos‐
to), tarkastusvaliokunta, toimikunnat (esim. eettinen ja tasa‐arvotoimikunta), työryhmät (esim. tietoturva‐
ryhmä, laadunohjausryhmä) ja yliopiston johtoryhmä. 

Taulukko 1 Viestinnän sidosryhmä 

 

3. VIESTINTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 
 

Viestintä on osa kaikkea tiedekunnan toimintaa ja kuuluu kaikille. Jokainen työntekijä on 

vastuussa omalta osaltaan viestinnästä. Viestiessään  työntekijät noudattavat yliopiston  ja 

tiedekunnan linjauksia ja menettelytapoja. 

 

Viestintää ei ole vain kirjallinen viestintä, vaan myös kokemukset henkilökohtaisissa  ta‐

paamisissa  työtovereiden,  tutkimuskumppaneiden,  opiskelijoiden,  vierailijoiden  ja  työ‐

paikan hakijoiden ym. kanssa rakentavat kuvaa tiedekunnastamme. Tiedekunnan mainet‐

ta rakennetaan sisäisten tiedotustilaisuuksien lisäksi konferensseissa ja muissa tieteellisis‐

sä  tapahtumissa, mediassa  ja  sosiaalisessa mediassa, asiakaspalvelutilanteissa,  rekrytoin‐

neissa sekä erilaisissa muissa kohtaamisissa.  
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Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan viestinnässä noudatetaan Jyväskylän yli‐

opiston viestinnän periaatteita1. 
 

Verkkoviestinnän osalta työntekijöitä kehotetaan Jyväskylän yliopiston tietoturvaoppaan2 

mukaisesti noudattamaan ns. ”netikettiä” eli verkkoviestinnän sopivaisuussääntöjä. Vies‐

tintä‐ ja verkkoviestintäkoulutusta tarjotaan henkilöstölle säännöllisesti viestintäpalvelu‐

jen, it‐palvelujen ja henkilöstökoulutuksen yhteistyönä. 

 

3.1 VASTUUTAHOT 

 

Yliopiston viestintää  johtaa  rehtori. Yliopiston kannan  lausuu  rehtori  tai hallituksen pu‐

heenjohtaja. Yliopistopalveluissa  toimiva viestintäpalvelut vastaa yhteysjohtajan  johdolla 

keskitetysti yliopiston viestinnän  suunnittelusta,  toteuttamisesta, koordinoinnista  ja  seu‐

rannasta,  viestinnän  kanavien  ylläpidosta  sekä  brändinhallinnasta.  Viestintäpalvelut 

koordinoi mediasuhteiden hoitoa  ja  julkista näkyvyyttä (painetut  ja sähköiset materiaalit, 

ilmoitukset ja mainokset) vastaten tunnistettavan, yhtenäisen ilmeen ylläpidosta. 

 

Tiedekunnan viestinnän  johtamisesta vastaa dekaani. Häntä tukee tiedekunnan  johtoryh‐

mä, johon kuuluvat varadekaanit, laitosten johtajat sekä hallinto‐ ja opintopäälliköt. 

 

Laitosten viestintää ja tiedottamista johtaa kunkin laitoksen johtaja.  

 

Tutkimus‐ ja koulutushankkeen vetäjä vastaa hankkeen viestinnästä ja tiedottamisesta.  

 

Jokainen  henkilökuntaan  kuuluva  vastaa  omalta  osaltaan  tehtäviinsä  kuuluvasta  asian‐

mukaisesta viestinnästä  ja  sidosryhmätyöstä  toimialallaan. Henkilöstöllä on velvollisuus 

informoida ja yhteistyössä yliopistoviestinnän kanssa tiedottaa vireille tulevista päätöksis‐

tä sekä rahoitus‐, koulutus‐ ja tutkimusuutisista.  
 

Kampustiedottaja (Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut) vastaa viestinnän kehittämises‐

tä, koordinoinnista  ja käytännön  toteuttamisesta  tiedekunnassa sovittujen  linjausten mu‐

kaisesti yhdessä dekaanien ja laitosjohdon kanssa. 

 

Tiedekunnassa  toimii viestintäryhmä,  johon kuuluvat edustajat kaikilta  tiedekunnan  lai‐

toksilta,  hallintopäällikkö  ja  kampustiedottaja.  Viestintäryhmä  osallistuu  tiedekunnan 

viestintäsuunnitelman  luomiseen,  seuraa viestintäsuunnitelman  toteuttamista  ja kehittää 

tiedekunnan  viestintää. Tehtävänä  on  lisäksi  tiedekunnan  johtoryhmän  ohjeistuksella  ja 

johdolla tukea tiedekunnan verkkosivujen uudistamistyötä ja ylläpitoa.  
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VASTUUTAHO  TEHTÄVÄ 

Dekaani  *Johtaa tiedekunnan viestintää 
*Vastaa tiedekunnan kriisiviestinnästä 

Digitaalisen viestinnän tiimi 
(Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut) 

*AV‐tuotanto
*Digitaalisten kanavien päätoimitus, ylläpito ja kehittäminen 
*Somekanavien yhteisömanagerointi 
*Visuaalinen suunnittelu ja valokuvaus 
*Yliopiston omat mediat, opasteet, esitteet, ilmoitukset 

Hallintojohtaja  *Vastaa kriisiviestinnästä rehtorin tai vararehtorin ja yhteys‐
johtajan kanssa 

Hallintopäällikkö ja opintopäällikkö  * Tukevat dekaania tiedekunnan viestinnässä 

Kampustiedottaja/yliopistoviestinnän tiimi
(Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut)  *Opiskelijamarkkinoinnin tuki 

*Sisäinen viestintä 
*Tiedekunnan some‐kanavan ylläpito (Facebook, Twitter jne.)
*Tiedekunnan verkkosivujen päätoimittajuus 
*Tiedeviestintä ja ‐uutisointi 
*Viestintäsuunnitelman teko ja päivitys 

Koulutuspalvelut (Yliopistopalvelut)  *Opintoihin liittyvien verkkosivujen ylläpito 

Kumppanuusviestinnän tiimi 
(Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut) 

*Alumnityö 
*Asiakkuuden hallinta, CRM 
*Kansainvälisten verkostojen ja vuorovaikutuksen tuki 
*KV‐kongressien asiantuntijatuki 
*Tiede‐ ja kulttuuritapahtumat, juhlat ja akateemiset perin 
teet 
*Varainhankinnan tuki 
*YVV‐suhteiden koordinaatio, kumppanuuksien tuki 

Laitoksen/keskuksen johtajat  *Johtaa laitoksen viestintää 

Laitosten sihteerit (Yliopistopalvelut) Tiedekunnan verkkosivuja koskien:  
*Henkilöstöluettelojen ylläpito 
*Tapahtumakalenterin ylläpito 
*Intranetin ylläpito 
*Hallinnollisten päätösten lisääminen 
*Dosentin arvon saaneiden lisääminen  
*Tiedekuntaneuvoston esityslistojen lisääminen 
*Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen lisääminen 

Markkinoinnin tiimi 
(Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut) 

*Brändimarkkinointi 
*Henkilöstön rekrytointimarkkinointi 
*Opiskelijoiden rekrytointimarkkinointi 

Rehtori  *Johtaa yliopiston viestintää 
*Vastaa yliopiston kriisiviestinnästä yhdessä hallinto‐ ja yh‐
teysjohtajan kanssa 

Tiedekunnan johtoryhmä  *Viestinnän suunnittelu ja seuranta 
*Viestintäsuunnitelman hyväksyminen 

Tiedekunnan viestintäryhmä  *Kehittää tiedekunnan viestintää
*Osallistuu tiedekunnan viestintäsuunnitelman luomiseen 
*Tukee verkkosivujen uudistamista ja ylläpitoa 
*Valvoo viestintäsuunnitelman toteuttamista 
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Tutkimus‐/koulutushankkeen johtaja  *Vastaa hankkeen viestinnästä ja tiedottamisesta 

Työntekijät  *Vastaa omiin tehtäviinsä kuuluvasta viestinnästä 

Yhteysjohtaja  *Johtaa yliopiston tutkimus‐ ja kampuspalveluita (sis. viestinnän)
*Vastaa kriisiviestinnästä rehtorin tai vararehtorin ja hallintojoh‐
tajan kanssa 
*Yliopiston johdon viestintä‐ ja PR‐tuki 

Yliopistoviestinnän tiimi 
(Yliopistopalveluiden viestintäpalvelut) 

*Kriisiviestintä 
*Sisäinen viestintä 
*Tiedeviestintä ja mediasuhteet 
*Tiedonjyvä‐lehti ja verkkolehti 
*Ulkoinen viestintä 
*Viestinnän ja hallinnon käännöspalvelut 

Taulukko 2 Viestinnän vastuutahot 

3.2 SUUNNITTELU 

 

Tiedekunnan  viestinnän  suunnittelusta  vastaa  tiedekunnan  viestintäryhmä  dekaanin  ja 

tiedekunnan  johtoryhmän  antamien  suuntaviivojen mukaan.  Viestinnän  suunnittelussa 

huomioidaan yliopiston3 ja tiedekunnan strategia4 ja laatutyö5. Strategisten linjausten mu‐

kaisesti myös viestinnässä huomioidaan kansainvälistymistavoitteet tuottamalla materiaa‐

leja ja viestintää soveltuvin osin myös englanniksi. Tiedekunnan viestinnässä noudatetaan 

yliopiston kielipolitiikkaa6. 

 

Suunnittelun tukena käytetään kyselyjen  ja erilaisten  järjestelmien kautta kerättyjä  ja saa‐

puneita  sekä  spontaaneja viestintään  liittyviä palautteita. Yliopistopalveluiden viestintä‐

yksikkö  tukee  tiedekuntaa  ja sen  laitoksia viestinnän  suunnittelussa  ja viestintäkanavien 

valinnassa. Henkilökunnan ja laitosten rooli sisältöjen ja tiedon tuottamisessa on merkittä‐

vä  ja aktiivinen yhteistyö tiedekunnan  ja tiedekunnan laitosten henkilöstön  ja kampustie‐

dottajan välillä on tärkeää.  

 

3.3 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 

 

Tiedekunnan johto seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä tiedekunnasta 

käytävää  yleistä,  julkisuudessa  sekä  sidosryhmien  keskuudessa  käytävää  keskustelua. 

Myös  henkilökunnan  rooli  aktiivisena  tiedonkerääjänä  on merkittävä  ja  henkilökunnan 

toivotaan nostavan tarvittaessa tiedekuntaa ja laitoksia koskevia aiheita johdon ja kampus‐

tiedottajan tietoon. Seurannan avulla pyritään viestinnän oikea‐aikaiseen ja tyyliseen koh‐

dentamiseen sekä ongelmatilanteiden ja väärinkäsitysten ehkäisemiseen.  
 
Tiedekunnan viestintäryhmä seuraa viestintäsuunnitelman toteuttamista ja kehittää tiede‐

kunnan viestintää tiedekunnan johtoryhmän johdolla. Viestinnästä kerätään tarvittaessa 

palautetta sisäisillä kyselyillä ja kehittämällä omia palautekanavia (esim. sähköiset palau‐

telomakkeet).  
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Kehittämiskohteet kaudelle 2017‐2020 

‐ ehdotetaan laitoksittain viestintään vuosittain 5‐10 ideaa nostot‐palstalle 

‐ ilmoitetaan tulevat tapahtumat ajoissa viestintään tapahtumakalenteriin 

‐ ilmoitetaan uusista tutkimushankkeista viestintään 

‐ lisätään englanninkielistä sisältöä verkkosivuille 

‐ lisätään kiinnostavaa sisältöä Some‐kanaviin 

o erityisesti Instagram‐tilin aktivointi 

‐ muodostetaan asiantuntijaluettelo Yhteistyö‐verkkosivuosioon 

‐ selvitetään verkkosivujen ylläpitovastuulliset henkilöt uudessa palvelurakenteessa 

‐ tutkimusstrategian valmistuttua kirjoitetaan auki tiedekunnan paino‐ ja nousevat 

alat, joihin viestintää halutaan erityisesti kohdistaa 

‐ uudistetaan säännöllisesti kuva‐aineistoa 

 

3.4 KRIISIVIESTINTÄ 

 

Kriisi on ennakoimaton, voimakkaasti toimintoihin vaikuttava ja nopeasti etenevä tapah‐

tumaketju. Ominaista on nopeasti syntyvä, hetkellinen julkisuus. Tilanne voi olla painos‐

tava, sillä viestinnän tarve on suuri, mutta tiedot voivat olla puutteellisia. On tärkeää rau‐

hoittaa tilanne ja estää virhetiedon ja huhujen leviämisestä johtuvat lisähaitat. Viestinnän 

periaatteina kriisitilanteissa ovat nopeus, avoimuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Onnistu‐

nut viestintä edistää turvallisuuden ja varmuuden luomista organisaatioon ja asianomai‐

sille. 

 

Kriisitilanteissa noudatetaan aina Jyväskylän yliopiston kriisiviestinnän ohjeita7. 

 

Kriisiviestinnästä vastaa rehtori tai vararehtori yhdessä hallinto‐ ja yhteysjohtajan kanssa. 

Jos kriisiä hoidetaan viranomaistehtävänä,  johtava viranomainen vastaa  tiedottamisesta. 

Esimerkiksi  onnettomuustilanteissa  tilannetietoja  antaa  pelastustöitä  johtava  viranomai‐

nen. Mikäli kyseessä on uhrien sairaalahoitoa vaativa tilanne, uhrien tilasta tiedottaa vain 

sairaala/lääkäri. Mikäli kyseessä on poliisiasia, tutkinnan kohteena olevasta asiasta tiedot‐

taa vain poliisi.  

 

Tiedekunnassa kriisiviestinnästä vastaava henkilö on dekaani. Kriisin  sattuessa kyseisen 

alueen  vastuuhenkilö  informoi  välittömästi dekaania  ja  omaa  esimiestään  ja  ryhtyy  itse 

käytännön  toimenpiteisiin  kriisin  selvittämiseksi  ja  leviämisen  estämiseksi. Dekaani  in‐

formoi kriisistä yliopiston johtoa. Yliopiston puolesta rikosilmoituksen voi tehdä vain hal‐

lintojohtaja.  

 

Sisäisen  viestinnän  osalta  dekaani  voi  delegoida  tiedottamisen  toiselle  henkilöl‐

le/henkilöille. Ulkoinen viestintä ja viralliset kannanotot hoidetaan kuitenkin aina yliopis‐

ton viestintäosaston kautta ja tehdään dekaanin ja/tai laitoksen johtajan nimissä. 
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4. OHJEET JA OPPAAT VIESTINTÄÄN 

 
1 Jyväskylän yliopiston viestinnän periaatteet: 

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/jyvaskylan‐yliopiston‐viestinnan‐

periaatteet.   

 
2 Jyväskylän yliopiston tietoturvaopas: 

https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how‐to‐nain‐tehdaan/lisatietoja‐ja‐linkkeja/henkiloston‐

tietoturvaopas/view 

 
3 Jyväskylän yliopiston strategia: 

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/strategiat 

 
4 Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan strategia (Toiminta‐ ja taloussuunnitel‐

massa): 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan‐hallinto/strategiat‐ja‐

suunnitelmat/strategiat‐ja‐suunnitelmat 

 
5 Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan käsikirja: 

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laatu/kasikirja 

 
6 Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka: 

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/politiikat/kielipolitiikka 

 
7 Jyväskylän yliopiston kriisiviestinnän ohjeet:  

https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet‐ja‐palvelut/ohjekeskus/viestinta/copy_of_kriisiviestinta  

 


