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 Johdanto 

HUMAKOn viestintästrategian tarkoituksena on tavoitteellisesti ohjata opiskelijakunta 

HUMAKOn viestintää. Viestintästrategia on päivittäisessä viestinnässä käytetty ohjenuora ja 

apuväline, josta löytyy viestinnän väylät ja ohjeistuksia erilaisten viestien tuottamiseen. 

 HUMAKOn kaiken toiminnan, myös viestinnän ja markkinoinnin, lähtökohtana on opiskelija, 

mutta HUMAKO viestii myös monille yhteistyötahoille. Viestinnän kohteiden lisäksi viestiviä 

osapuolia on HUMAKOssa useita. Yksi viestintästrategian tehtävistä onkin jakaa viestimisen 

vastuuta tarkemmin; kuka viestii millekin kohderyhmälle ja mitkä sisäiset ryhmät viestivät 

keskenään. Viestinnästä on vastuussa vuosittain vaihtuva hallituksen viestintävastaava. Myös 

muut toimijat työntekijöitä lukuun ottamatta toimivat HUMAKOssa kalenterivuoden kerrallaan. 

Viestintästrategian tarkoitus on siirtää hyväksi koettuja viestintäratkaisuja eteenpäin uusille 

tekijöille. 
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 Varsinaisen strategian linjaukset viestintään 

HUMAKOn viestintä todettiin SWOT-analyysin mukaan vaihtelevaksi ja innottomaksi. 

HUMAKOn viestintää ohjaa viestintästrategia. HUMAKOlla on lisäksi käytössä graafinen ohjeisto, 

jossa on ohjeistettu HUMAKOn tunnuksen, värimaailman ja fonttien sekä kuvituksen käyttöä. 

Graafisen ohjeiston oikealla käytöllä voidaan varmistaa, että kohderyhmät tunnistavat erilaisen 

viestinnän juuri HUMAKOn viestinnäksi. Tavoitteena strategiakaudella on saada viestintä 

avoimeksi ja toimintaa tukevaksi.  

Keinot viestinnän kehittämiseen 

• Otetaan viestintästrategia osaksi päivittäistä toimintaa 

• Otetaan opiskelija viestinnän keskipisteeksi 

• Noudatetaan graafista ohjeistoa 

• Tehdään suunnitelmallista jäsen- ja tapahtumamarkkinointia 

• Tehdään edunvalvonnasta säännöllinen osa viestintää 

• Hankitaan HUMAKOlle omaa ilmoitustilaa jokaisesta Humakin yksiköstä 

• Ollaan toimipisteissä näkyvillä säännöllisesti 
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 Viestinnän nykytila 

HUMAKOn viestinnän nykytilaa on arvioitu ulkoisen viestinnän (2013) sekä sisäisen viestinnän 

(2014) kyselyillä. Kyselyillä on selvitetty käytössä olevia viestintäväyliä ja niiden toimivuutta, 

sisäisten ryhmien välistä viestintää sekä lähetettyjen viestien laatua.  

4.1. Graafinen ohjeistus 

HUMAKOlle luotiin graafinen ohjeistus 2013, joka määrittelee HUMAKOn viestinnän visuaalista 

ilmettä kaikessa markkinoinnissa ja tuotetuissa teksteissä. Graafisessa ohjeistuksessa määritellään 

muun muassa viestinnässä käytetty värimaailma sekä logon hyödyntäminen. Graafinen ohjeistus 

on liitteenä 5. 

4.2.  Ulkoisen viestinnän kysely 2013 

HUMAKO toteutti keväällä 2013 kyselyn ulkoisesta viestinnästään Humakin opiskelijoille. 

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Humakin opiskelijoille suunnatun viestinnän laatua. 

Humakin kaikilta kampuksilta saatiin yhteensä 99 vastausta. Lähes kaikki vastaajat opiskelivat 

nuorisopuolella. 

Humakin opiskelijat seuraavat HUMAKOn viestintää keskimäärin kerran viikossa eniten 

Humakin intranetin, HumakPron kautta sekä HUMAKOn omalla Facebook-sivulla. Kampuksilla 

HUMAKOn näkyvyys on tutoreiden ja ilmoitustaulun varassa. Vastaajat kokivat viestien löytyvän 

helposti ja etsityn tiedon olevan saatavilla. Eniten vastaajia kiinnosti tutorointiin, jäsenetuihin, 

tapahtumiin sekä edunvalvontaan liittyvä viestintä.  

Kritiikkiä HUMAKO sai viestinnässään henkilökohtaisen kontaktin puutteesta. Viestintään 

toivottiin inhimillisempää ja rennompaa otetta, ja monet viestit tuntuivat vastaajista turhan 

virallisilta. Hallituksen ja edustajiston toimintaan liittyvä viestintä ei kiinnostanut vastaajia, sillä 

nämä toimijat ovat kampusnäkyvyyden puutteen vuoksi jääneet kaukaisiksi ja vaikeasti 

lähestyttäviksi.  

4.3.  Sisäisen viestinnän kysely 2014 

Keväällä 2014 HUMAKO toteutti kyselyn sisäisestä viestinnästä. Kysely oli suunnattu HUMAKOn 

työntekijöille, hallituksen ja edustajiston jäsenille, työryhmäedustajille, kampusten tutorvastaaville 

ja tutoreille. Sisäisen viestinnän kyselyllä selvitettiin HUMAKOn eri toimijoiden välillä tapahtuvan 

viestinnän laatua, ja sitä, mitkä ryhmät viestivät toisilleen ja kohtaako se ryhmien viestinnälliset 

toiveet.  

HUMAKOn sisäinen viestintä on jakautunut useaan sähköiseen väylään. Eniten käytössä ovat 

HumakPro, Facebook sekä sähköposti. Kehitysideoista esille nousi vahvimmin yksi yleinen 

viestinnän väylä, jossa eri toimijoiden kuulumisia olisi helppo seurata yhdellä katsauksella.  
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Kyselyn perusteella viestinnän keskiössä toimii HUMAKOn toiminnanjohtaja. Kaikki kyselyyn 

vastanneet ryhmät hallitus ja edustajisto puheenjohtajistoineen sekä tutorvastaavat kertoivat 

viestivänsä toiminnanjohtajalle. Vain tutorit viestivät toiminnanjohtajalle vähän, kuten muillekin 

toimijaryhmille. Kyselyn toteuttamisen jälkeen HUMAKOlla on aloittanut uusi työntekijä, 

asiantuntija, jonka viestintää ei tällä kyselyllä selvitetty. Edustajisto ja hallitus toivoivat viestivänsä 

enemmän toisilleen, ja myös tutorvastaavat toivoivat enemmän viestiä hallituksen toimista. 

Edustajistolta tutorit eivät toivoneet juuri tutoreille suunnattua viestintää, mutta kaipaisivat 

enemmän tietoa siitä mikä on edustajiston rooli HUMAKOssa. 

4.4.  SWOT-analyysi 

KUVIO 1 SWOT-analyysi viestinnän nykytilasta 

SWOT-analyysiin (kuvio 1) on listattu HUMAKOn viestinnälliset vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat. HUMAKOn viestinnän vahvuus on monipuolisissa viestinnän kanavissa, 

joiden avulla viestit tavoittavat vastaanottajansa. Etenkin kaikilla opiskelijoilla automaattisesti 

Vahvuudet:

•Monipuoliset viestintäkanavat  viesti tavoittaa 
monet

•Ajantasaisuus

•Viestintävastaava (nimetty vastuuhenkilö)

•Tutorit tukena

•Graafinen ohjeistus (yhtenäinen ilme)

•HUMAKO-kiertueella käydään yksiköissä

•Kampuskummit yksiköissä

•Muutosvalmius

•Maskotti tunnistetaan

•HUMAKO-foorumi näkyy kaikille

Heikkoudet

•Liikaa viestintäkanavia  työmäärä

•Viestiminen liian usein

•Tutoreita ei hyödynnetä tarpeeksi

•Toiminta ei ole jatkuvaa

•Kampuksille ei ole henkilökohtaista kontaktia 
säännöllisesti

•Tutoreille tiedottaminen heikkoa

•Viestintä innotonta

•Hallituksen sisällä viesti ei kulje kokouksien 
ulkopuolella

•Aktiivitoimijoiden välinen ja sisäinen viestintä ei 
kulje

•Varamiespalvelu ei ole käytössä

Mahdollisuudet

•Vähenevät kampukset  tiivimpi
viestintäympäristö & hlökohtainen kontakti, kaikki 
ei keskity pääkaupunkiseudulle

•Uutena kanavana nettipohjainen uutiskirje

•Blogin aktiivisempi hyödyntäminen

•Yhteistyö Humakin kanssa

Uhat

•Keskittyminen pääkaupunkiseudulle

•Muuttuva sosiaalinen media

•TKI- keskuksen ja kampuksen välinen 
viestintäkuilu

•Viestintä eri laatuista eri yksiköissä / 
toimipisteissä

SWOT-analyysi
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suosikeissa oleva HumakPron HUMAKO-foorumi helpottaa viestin eteenpäin vientiä. HUMAKOn 

viestintä on ajan tasalla; viestit ulospäin kulkevat nopeasti. Vahvuutena nähdään myös se, että 

viestinnästä vastaa vuosittain valittu viestintävastaava ja kampuksilla viestinvientiä edesauttavat 

tutorit sekä keväällä 2014 käynnistetty kampuskummitoiminta.  HUMAKOn viestintä on 

visuaalisesti yhtenäistä, sillä sitä toteutetaan graafisen ohjeistuksen mukaisesti.  Vahvuuksissa 

mainitulla muutosvalmiudella tarkoitetaan halua tunnistaa viestinnässä esiintyvät ongelmat ja 

kehittää viestinnällistä toimintaa.  

Osan vahvuuksista voi nähdä myös viestintää heikentävinä tekijöinä. HUMAKOn monet 

viestintäkanavat kasvattavat viestijöiden työmäärää ja viestejä lähtee eteenpäin joskus liikaakin. 

Vaarana on, että viestien paljous vaikuttaa vastaanottajien haluun lukea HUMAKOn viestejä. 

Myös toimijoiden vuosittainen vaihtuminen on viestinnän kannalta heikkous, sillä se syö 

toiminnan jatkuvuutta. Tutorit koetaan viestintää vahvistavana osana HUMAKOa, mutta tätä 

vahvuutta on hyödynnetty tehottomasti, mitä ainakin osittain selittää aktiivien välisen viestinnän 

vähäisyys. HUMAKOn viestintää on ulkoisen viestinnän kyselyssä 2013 moitittu 

innottomuudesta.  

HUMAKOn viestinnän näkökulmasta voidaan Humakin vähenevät kampukset nähdä 

mahdollisuutena. Kampusten lakkauttaminen luo tiiviimmän viestintäympäristön, minkä 

toivotaan parantavan HUMAKOn kampusnäkyvyyttä. Myös blogin tehokkaampi hyödyntäminen 

on viestinnällinen mahdollisuus. HUMAKOlta on toivottu rennompaa viestinnällistä otetta, ja 

blogi on tämän tavoitteen toteuttamiseksi hyvä kanava. HUMAKO suunnittelee myös uuden 

nettipohjaisen uutiskirjeen käyttöönottoa osaksi viestintäänsä.  

Monet HUMAKOn viestinnälliset uhat juontuvat Humakin monille paikkakunnille hajaantuneesta 

rakenteesta. Viestinnän laadun pelätään vaihtelevan kampuksittain ja keskittyvän liikaa 

pääkaupunkiseudulle. Myös TKI- keskusten ja kampusten välillä viestin kulku voi olla heikkoa. 

Toinen uhan aiheuttaja on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva sosiaalisen median kenttä. HUMAKO 

viestii opiskelijoille, jotka ovat usein uusista sosiaalisen median kanavista tietoisia. Vaarana on, 

että HUMAKO ei pysy mukana kehityksessä, jolloin viestit eivät enää tavoita toivottua ryhmää. 

4.5. Viestinnän nykytilan yhteenveto 

HUMAKOn viestinnän nykytilan vahvuus on useissa viestintäkanavissa, joiden tehokkaalla 

hyödyntämisellä viestit saadaan välitettyä opiskelijoille. Viestintä on suurimmilta osin ajantasaista 

ja siitä huolehtivat kaikki hallituksen jäsenet ja toimisto. Vastuu viestinnästä on kuitenkin 

hallituksen viestintävastaavalla, ja tämä kohdennettu vastuu on vahvuus HUMAKOn 

viestinnässä. 
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Sähköisten kanavien lisäksi tärkeänä viestinnän kanavana toimivat tutorit. Tämä viestinnällinen 

kanava on myös yksi HUMAKOn suurimmista viestinnällisistä kehityskohteista. HUMAKOn 

aktiivien ajan tasalla pitäminen kehittää opiskelijoiden tietämystä yleisesti HUMAKOn 

toiminnasta.  

Aktiivien tiedottamisen lisäksi HUMAKOn tulee kehittää viestintänsä tyylillistä puolta. 

Viestintäkyselyssä opiskelijat toivoivat HUMAKOlta sävyltään selkeämpää ja rennompaa 

viestintää.  

Sisäinen viestintä menee liian laajaksi jos siihen ajatellaan kuuluvan kaikki ne opiskelijat, jotka 

ovat HUMAKOssa jollain tavoin aktiivisina. Sisäisen viestintäkyselyn tuloksien pohjalta 

määriteltiin sisäinen viestintä uudelleen. Sisäisen viestinnän piiriin sisältyy vain hallitus ja 

työntekijät. Sisäisen viestinnän suurimmat kehityskohteet ovat aktiivinen vastaaminen 

sähköposteihin sekä omasta toiminnastaan tiedottaminen. 
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 Viestinnän kohderyhmät ja viestintäkanavat 

 

KUVIO 2. HUMAKOn viestinnän kohderyhmät ryhmiteltynä kolmeen eri ryhmään: opiskelijat, 

aktiivit ja yhteistyökumppanit.  

5.1. Opiskelijat 

Opiskelijat-ryhmään kuuluvat HUMAKOn jäsenet ja muut Humakin opiskelijat. Nämä kaksi 

ryhmää eroavat toisistaan siinä, että muita Humakin opiskelijoita tavoitellaan HUMAKOn 

jäseniksi ja jäsenet ovat jo jäseniä.  

Eri kohderyhmät voivat saada HUMAKOsta tietoa www-sivuilta, mutta www-sivuilta saatava 

tieto on kuitenkin suunnattu jäsenille ja muille Humakin opiskelijoille. Opiskelijoille tärkeimmät 

viestintäkanavat ovat jäsentiedote, tutorit, www-sivut, HumakPro ja Facebook-sivu. HumakProta 

ja Facebookia käytetään vahvistamaan www-sivuilla ja jäsentiedotteissa julkaistua viestintää.  

•Jäsenet

•Muut opiskelijat

Opiskelijat

•Tutorit

•Edustajiston jäsenet

•Tutorvastaavat

•Opiskelijakorttivastaavat

•Työryhmien opiskelijaedustajat

•Jaostojen jäsenet

Aktiivit

•Humak

•SAMOK ja OLL

•Ammattiliitot ja muut säännölliset yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit
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KUVIO 3. Opiskelijaryhmien viestintäkanavat 

Kuviossa 3 on kuvattu mitä viestintäkanavia käytetään opiskelijaryhmälle viestittäessä. Tärkein 

ero näillä ryhmillä on viestintäkanavien järjestyksessä. Jäsenille ensisijainen viestintäkanava on 

jäsentiedote, ja muut viestintäkanavat tulevat vaihtelevasti sen jälkeen. Muille Humakin 

opiskelijoille tärkein viestintäkanava on www-sivut. Jäseneksi liittyminen tapahtuu nettisivujen 

kautta, joten kaikki muut viestintäkanavat ohjaavat heitä sinne. Www-sivuilla käynti laskee 

selkeästi jäseneksi liittymisen jälkeen.  

Vuorovaikutusmahdollisuus opiskelijoille on annettu kannustamalla opiskelijoita ottamaan 

yhteyttä suoraan HUMAKOn toimijoihin sähköpostitse tai puhelimitse. Myös opiskelijoiden 

laittamiin viesteihin HumakProssa ja Facebookissa vastataan. Lisäksi live-tapaamisissa, 

esimerkiksi kampuskummin käydessä tapaamassa opiskelijoita, on varattu aikaa henkilökohtaisen 

suoran palautteen antamiseen. 

5.2. Aktiivit 

Aktiivit-ryhmään kuuluvat tutorit ja muut HUMAKOn aktiivit kuten edustajiston ja jaostojen 

jäsenet sekä työryhmäedustajat ja opiskelijakorttivastaavat (kuvio 4). 

Jäsenet

Jäsentiedote

Tutorit

HumakPro / 
Facebook

www-sivut, 
HUMAKO-

kiertue

Muut Humakin 
opiskelijat

Tutorit

www-sivut

Opiskelijan opas, 
HUMAKO-

kiertue

HumakPro / 
Facebook
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KUVIO 4. Aktiivit- ryhmään kuuluvat 

Aktiivit- ryhmän jäsenet ovat sellaisia hallituksen ulkopuolisia opiskelijoita, jotka muut opiskelijat 

mieltävät HUMAKOn edustajaksi, mutta joilla ei usein kuitenkaan ole ensikäden tietoa 

HUMAKOn toiminnasta. Opiskelijat nimesivät viestintäkyselyssä tutorit HUMAKOn viestinnän 

tärkeimmäksi lähteeksi. Aktiivit- ryhmän tiedottaminen on erittäin tärkeää, koska heidän avullaan 

HUMAKO voi kasvattaa helposti jäsenmääräänsä sekä tiedottaa kattavammin toiminnastaan 

eteenpäin. Aktiivit-ryhmän avulla viestintä menee paremmin perille kuin vain käyttämällä 

jäsentiedotetta. Aktiivit- ryhmään kuuluvat ovat kaikki HUMAKOn jäseniä, joten ei riitä, että 

heille tiedotetaan samoja asioita kuin jäsenistölle yleisesti vaan heitä tulee tiedottaa toiminnasta 

kattavammin. 

Aktiivit-ryhmän tärkein viestintäkanava on Kartalla-tiedote. Lisäksi aktiivit-ryhmään kuuluvien 

yksittäisten ryhmien tärkeimpiä viestintäkanavia ovat näiden ryhmien omat HumakPro-foorumit 

ja Facebook-ryhmät (kuvio 5).  

 

Tutorit

Tutorvastaavat

Opiskelija-
korttivastaavat

Työryhmä-
edustajat

Edustajiston 
jäsenet

Jaostojen 
jäsenet
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KUVIO 5. käytössä olevat viestintäkanavat 

Yksittäiselle aktiivit-ryhmään kuuluvalle ryhmälle voidaan tiedottaa sen omassa HumakPro 

foorumilla ja tiedotusta voidaan tukea toistamalla tiedote myös Facebook-ryhmässä tai ainakin 

kertoa Facebook-ryhmässä foorumilta löytyvästä tiedotteesta. Useammalle aktiivit-ryhmän 

porukalle suunnatussa viestinnässä tulee aina arvioida olisiko viestintä tarpeellista kohdistaa 

kaikille aktiivit-ryhmään kuuluville vai onko se rajatusti vain osalle. Jos viestintä on rajattua, 

voidaan käyttää normaalisti HumakPro-foorumia ja Facebook-ryhmää. Kaikille suunnattuna 

viestintänä käytetään Kartalla-aktiivitiedotetta, jonka tavoitteena on pitää kaikki HUMAKOn 

toimijat kartalla käynnissä olevista asioista.  

Aktiivit-ryhmän jäsenillä on vuorovaikutusmahdollisuuksia ryhmän omalla HumakPro-

foorumilla ja Facebook-ryhmässä, jossa he voivat vastata julkaistuihin tiedotteisiin tai voivat 

aloittaa kokonaan uuden keskustelun. Lisäksi aktiivit-ryhmän jäseniä kannustetaan olemaan 

suoraan yhteydessä hallituksen jäseniin ja työntekijöihin.  

HumakPro 
foorumit

HUMAKOn 
tutorit

HUMAKOn 
työryhmäedus

tajat

Opiskelija-
korttivastaavat

Edustajisto 
201X

Tutorvastaavat

Facebook

HUMAKOn 
aktiivit 201X 
(hallitus ja 
edustajisto)

HUMAKOn 
tutorit

HUMAKOn 
tutorvastaavat

HUMAKOn 
liikuntatutorit

HUMAKOn 
edustajisto

Sähköposti
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5.3. Yhteistyökumppanit 

HUMAKOn yhteistyökumppanit -ryhmään kuuluvat Humak, SAMOK, OLL, muut 

opiskelijakunnat sekä erilaiset muut tahot, kuten ammattiliitot, joiden kanssa tehdään 

säännöllisesti yhteistyötä. Tiedottaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu pääosin 

henkilökohtaisten tapaamisten kautta. 

Lisäksi julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa HUMAKO-tiedotetta, joka toimitetaan 

yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Tiedotteessa kerrotaan HUMAKOssa tapahtuneista 

henkilövalinnoista (joulu-tammikuu), ajankohtaisista projekteista ja tulevaisuuden näkymistä. 

Tiedotteen laatimisesta vastaa toiminnanjohtaja.  
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 Tärkeimmät viestintäkanavat 

HUMAKOn tärkeimmät viestintäkanavat ovat: 

• Kartalla-tiedote, jonka avulla varmistetaan aktiivien kautta viestinnän kulkeminen 

jäsenistölle 

• Jäsentiedote, joka mahdollistaa suoran viestimisen jäsenistölle.  

• Www-sivut, jotka tukevat kaikkialla muualla tehtyä tiedottamista. 

• HumakPro ja Facebook, joita voidaan hyödyntää korostamaan muualla julkaistua tietoa. 

• Blogi, joka mahdollistaa jäsenistölle rennon lähestymisen HUMAKOn toimintaan.  

6.1. Kartalla tiedote 

Kartalla-tiedote julkaistaan HUMAKOn aktiiveille kerran kuukaudessa. Tiedote sisältää koosteen 

ajankohtaisista asioista, joista aktiivien on hyvä olla tietoisia ja heidän tulee pystyä tiedottamaan 

eteenpäin jäsenille. Kartalla-tiedotteen laatimisvastuu on toimistolla, mutta tiedotteen tekstit 

kerätään aktiiveilta. Tiedotteen laatimiseen käytetään samaa järjestelmää, jota käytetään 

jäsentiedotteessa. Tiedote toimitetaan aktiivien antamaan sähköpostiosoitteeseen. 

6.2. Jäsentiedote 

Jäsentiedote julkaistaan kerran kuukaudessa ja se lähetetään kaikille niille HUMAKOn jäsenille, 

joilla on jäsenmaksu maksettuna. Jäsentiedote on raikas ja kiinnostava, ajankohtainen tiedote, jossa 

kerrotaan jäsenyyteen liittyvistä asioista, esimerkiksi jäseneduista, tulevista tapahtumista ja 

ajankohtaisista asioista HUMAKOn toiminnasta. Tiedotteen laatimisvastuu on asiantuntijalla. 

Tiedote julkaistaan Mailchimp-palvelun kautta.  

6.3. www-sivut 

HUMAKOn www-sivuilla (www.humako.net) on kattavasti tietoa HUMAKOn toimijoista, 

toiminnasta, jäsenyydestä, jäseneduista ja jäsenpalveluista. Sivuille on lisäksi koottu opiskelijoille 

hyödyllisiä linkkejä, materiaalipankki sekä englanninkielinen tiivistelmä. 

Www-sivujen päivitysvastuut on määritelty liitteessä 1. Varsinaisen päivityksen tekee 

asiantuntija/toiminnanjohtaja vastuuhenkilön ohjeiden mukaan. Www-sivuja päivitetään 

aktiivisesti aina tarpeen mukaan.  

6.4. HumakPro ja Facebook 

HUMAKOn HumakPro-foorumilla ja Facebook-sivulla julkaistaan tiedotteita, joista on usein 

tiedotettu jo jotain muuta kanavaa pitkin. Facebookissa julkaistaan vain lyhyitä muutaman lauseen 

mittaisia päivityksiä esimerkiksi kuvien ja/tai linkkien ohessa. Facebook-sivulta kävijä ohjataan 

lähes aina eteenpäin esimerkiksi HUMAKOn www-sivuille, blogiin tai ilmoittautumaan johonkin 

http://www.humako.net/
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hakuun tai tapahtumaan. HumakProssa taas voidaan julkaista pidempiäkin tiedotteita, mutta 

usein nekin sisältävät linkin, joka ohjaa eteenpäin.  

HumakPro- ja Facebook-tiedotteiden laatiminen on kaikkien hallituksen jäsenten ja työntekijöiden 

vastuulla jokaisen oman vastuualueensa mukaisesti. Esimerkiksi asiantuntija vastaa 

jäsenyysasioista tiedottamisesta, jaostovastaava jaostotoiminnansta ja tutorvastaava 

tutortoiminnasta. Tiedotteet laatii siis vastuuhenkilö, mutta sen usein kuitenkin julkaisee 

viestintävastaavan tekemän oikoluvun jälkeen asiantuntija tai toiminnanjohtaja.  

6.5. Blogi 

HUMAKOn blogi (www.humako.blogspot.fi) on väylä kevyemmälle viestinnälle. Blogin 

päivityksestä on ensisijaisesti vastuussa hallituksen viestintävastaava. Blogitekstejä laativat kaikki 

aktiiviryhmät, ja niitä voidaan vastaanottaa myös muilta opiskelijoilta. Blogitekstejä kerätään 

tekstipankkiin Bloggerin luonnoskansioon, mistä niitä julkaistaan ajankohtaisuuden ja tarpeen 

mukaan. Blogeihin lisätään aina aihetunnisteet, joiden avulla voi etsiä esimerkiksi erityisesti 

edustajiston toimintaan liittyviä tekstejä tunnisteella ”edustajisto”.  

Blogin tarkoituksena on kertoa aktiivitoiminnasta sekä eri kampusten tapahtumista 

käytännönläheisesti ja rennosti. Blogin tarkoituksena on tuoda aktiivien arkea tutuksi kaikille 

opiskelijoille, ja se on avainasemassa aktiivirekrytoinnissa. Blogiteksteissä tulee näkyä kirjoittajan 

oma tyyli ja persoona, mutta teksti ei saa olla ristiriidassa HUMAKOn arvojen kanssa. 

Blogitekstiin olisi aina hyvä liittää kuvia ja jakaa blogitekstin linkki sekä HUMAKOn että 

kirjoittajan omalla Facebook-sivulla.  

http://www.humako.blogspot.fi/
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 Sisäisen viestinnän määrittely  

Sisäisen viestinnän piiriin kuuluu HUMAKOssa hallituksen jäsenet ja työntekijät, sillä näistä 

toimijoista koostuu toiminnallinen ydinjoukko, ja he ovat aktiivisimmin yhteyksissä toisiinsa.  

7.1. Tiedotettavat asiat 

Hallituksen jäsenten ja työntekijöiden tulee tiedottaa muuta hallitusta sekä työntekijöitä 

seuraavista asioista: 

1. Omat projektit 

• Operatiivisen toimintasuunnitelman asiat, silloin kun on erityistä ilmoitettavaa 

(esim. viivästyminen) 

• Esille nousevat, reagointia vaativat kysymykset sekä kommentointipyynnöt omiin 

tehtäviin liittyen 

• Omien osioiden kokousmateriaalit 

2. Oma toiminta 

• Koulutusasiat ja niiden puhujat 

• Tulevat tapaamiset 

• Tapaamisten muistiot 

• Ulos menevät tiedotteet 

• Työryhmien merkittävät kuulumiset  

• Pitkät poissaolot 

• Kuulumiset, rento viestintä ja kiire 

3. Tietoon tulleet asiat 

• Muutokset (aikatauluista, puhujista tapahtumissa yms.) 

• Opiskelijakuntakentän ajankohtaiset asiat 

• Ulkopuolelta tulleet palautteet 

 

Hallituksen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja, tiedottavat seuraavista asioista hallitusta: 

• Toimiston palavereista muistiot 

• Työntekijöiden aikaa vievistä asioista muistiot 

• Kokousmateriaalit 

• Muutokset 

• Pitkät poissaolot 

 

7.2. Sisäisen viestinnän viestintäkanavat 

Sisäisessä viestinnässä käytetään seuraavia viestintäkanavia: sähköposti, HumakPro, Facebook, 

kokoukset, iltapäiväkahvit, live-tapaamiset, google-kalenteri ja puhelin.  
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7.2.1. Sähköposti 

Sähköposti on HUMAKOn sisäisen viestinnän aktiivisin väylä, jota jokaisella hallituksen jäsenellä 

on velvollisuus seurata päivittäin. Kaikki sisäisen viestinnän luetut sähköpostit on kuitattava 

luetuiksi, vaikka vastauksen valmisteluun ei samalla hetkellä olisi aikaa. Sähköpostissa viestitään 

vain virallisista asioista ja sitä kautta lähetetään kommentoitavat tiedostot ja liitteet. Kaikki 

HUMAKOn sähköpostit ovat muotoa sektori.humako@humak.edu, paitsi työntekijöiden 

sähköposteina käytetään ulospäin etunimi.sukunimi@humak.fi–muotoisia sähköpostiosoitteita. 

Hallituksen jäsenet käyttävät sähköpostiaan google-tilin kautta, jolla voi kirjautua myös muihin 

googlen palveluihin.  

7.2.2. HumakPro 

HumakPro on tarkoitettu pysyvien tiedostojen, kuten kokouspöytäkirjojen ja toimintaa ohjaavien 

asiakirjojen säilyttämiseen.  HumakProssa on olemassa ”HUMAKOn hallitus ja työntekijät”-

foorumi, jonne laitetaan kaikki päätösluettelot ja muistiot, jotka näkyvät myös muille työntekijöille 

kuin toiminnanjohtajalle. Foorumi on pysyvä ja sen jäsenet vaihtuvat vuosittain HUMAKOn 

hallituksen vaihtuessa. Foorumin rinnalla säilytetään ”HUMAKOn hallitus 201X” –foorumi ja 

vastaava luodaan vuosittain jokaiselle hallitukselle erikseen. Tälle foorumille talletetaan kokous-

asiakirjat, talousasiat ja muut sellaiset asiakirjat, jotka eivät kuulu kaikille työntekijöille. 

7.2.3. Sosiaalinen media (Facebook) 

Hallituksen omassa Facebook -ryhmässä viestitään rennommin. Facebookissa ei jaeta tiedostoja tai 

käydä virallista keskustelua. Facebookissa voi esimerkiksi kysyä lyhyesti kiireellisistä asioista tai 

muistuttaa akuuteista asioista. Facebookissa voi myös kertoa HUMAKOn toimintaan 

liittymättömiä kuulumisia.  

7.2.4. Kokoukset 

Kokouksissa on tarkoitus edetä sujuvalla tahdilla esityslistan mukaisesti. Jokaisella hallituksen 

jäsenellä on velvollisuus tutustua kokouksissa käsiteltäviin asioihin hyvissä ajoin ennen kokousta, 

muodostaa niistä oma mielipide ja tarvittaessa valmistella kysymyksiä. Kokouksissa merkitään 

tiedoksi myös sektorikohtaiset kuulumiset. Kokouksissa ei käsitellä HUMAKOn toiminnan 

ulkopuolelle jääviä asioita. 

7.2.5. Iltapäiväkahvit 

Iltapäiväkahvit ovat kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan järjestettävä AC-tapaaminen, jonka 

järjestelyistä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Iltapäiväkahveilla ei tehdä kokouspäätöksiä, vaan 

keskustellaan sekä hallitustoimintaan liittyvistä että sen ulkopuolisista kuulumisista. 

Iltapäiväkahveilla voi kysyä neuvoa ja mielipiteitä omiin projekteihinsa ja kertoa niiden 

etenemisestä. Iltapäiväkahvien tarkoituksena on tehdä työstä yhteisöllisempää yksinäisen 

työskentelyn sijaan. 
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7.2.6. Live-tapaamiset 

HUMAKOn live-tapaamisia ovat perehdytys, suunnittelupäivät ja evakot. Tarpeen mukaan 

voidaan pitää myös muita tapaamisia. Usein tapaamisten yhteydessä pidetään hallituksen kokous, 

käydään läpi ajankohtaisia työn alla olevia asioita ja varataan aikaa rennompaan kanssakäymiseen.  

7.2.7. Google-kalenteri 

Google-kalenteri on ajankäytönhallinnan työkalu, johon jokainen hallituksen jäsen ja työntekijä 

merkitsee aikataulunsa, milloin ei ole tavoitettavissa, erilaiset tapaamiset sekä koulutukset. 

Kaikilla on velvollisuus pitää Google-kalenterinsa ajan tasalla.  

7.2.8. Puhelin 

HUMAKOlla on käytössä neljä puhelinta joiden kulut HUMAKO maksaa. HUMAKOn puhelin on 

työntekijöillä ja hallituksen puheenjohtajilla. Muut hallituksen jäsenet käyttävät omaa puhelintaan, 

joten puhelinta käytetään sisäisessä viestinnässä harkinnanvaraisesti. Puhelimella hoidetaan 

tiedotus vain erittäin kiireellisistä muutoksista tai akuuteista tilanteista. 

7.3. Viestintäoikeudet ja vastuut 

Sisäisen viestinnän piirissä viestitään kaikista sisäisistä toiminnoista avoimesti, lukuun ottamatta 

luottamuksellisia asioita, jotka kulkevat vain puheenjohtajan kautta. Työntekijöitä koskevat asiat 

kuuluvat ensisijaisesti puheenjohtajistolle ja muilla työntekijöillä kuin toiminnanjohtajallä ei ole 

oikeutta nähdä muita työntekijöitä koskevia asioita. Työntekijöistä vain toiminnanjohtajallä on 

pääsy taloutta koskeviin asioihin. Kokousasiakirjoista muille työntekijöille annetaan pääsy vain 

päätösluetteloihin ja muistioihin. 

Sisäisessä viestinnässä kaikilla on vastuu oman viestintänsä aktiivisuudesta, mutta toteutumisen 

seuranta kuuluu viestintävastaavalle. 

 

TAULUKKO 1. Sisäisen viestinnän määrittely 

Aihe Kanava Aikataulu Kenelle 

Työn alla olevat asiat Iltapäiväkahvi, 

kokoukset 

Kerran kuussa Koko hallitus ja työntekijät 

Nopeaa reagointia vaativat 

kysymykset 

Sähköposti Heti Hallitus/oma tiimi 

ja työntekijät 

Omaan projektiin liittyvät 

kommentointipyynnöt 

Sähköposti Tarpeen mukaan Hallitus/oma tiimi ja 

työntekijät 
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Koulutusasiat ja niiden 

puhujat 

Sähköposti Vähintään 

viikko ennen 

koulutusta 

Hallitus ja työntekijät 

Koulutuksien, 

tapahtumien ja 

tapaamisten muistiot 

HumakPro Heti Koko hallitus ja työntekijät 

Kokousmateriaalit Sähköposti ja 

HumakPro 

Vähintään 

viikko ennen 

kokousta 

Koko hallitus ja työntekijät 

Tulevat tapahtumat Google-kalenteri 

ja sähköposti 

Heti Koko hallitus ja työntekijät 

Toimiston ja johtoryhmän 

palaverimuistiot 

Sähköposti Tarpeen mukaan Hallituksen jäsenet 

Ulos menevät tiedotteet Sähköposti Heti Hallitus ja työntekijät 

Muutokset Sähköposti tai 

puhelin 

Heti/tarpeen 

mukaan 

Hallitus ja työntekijät 

Kentän ajankohtaiset asiat Live-tapaamiset, 

sähköposti tai 

puhelin 

Tarpeen mukaan Hallitus ja työntekijät 

Työntekijöiden aikaa 

vievät projektit 

Live-tapaamiset, 

sähköposti 

Tarpeen mukaan Hallitus 

Pitkät poissaolot Sähköposti ja 

google-kalenteri 

Heti Hallitus ja työntekijät 

Kiire ja muut kuulumiset Iltapäiväkahvit ja 

Facebook 

Tarpeen mukaan Hallitus (ja työntekijät) 

Työryhmien merkittävät 

kuulumiset 

Sähköposti 

 

Tarpeen mukaan Hallitus ja työntekijät 

Työryhmien muistiot HumakPro Heti Hallitus ja työntekijät 

Ulkopuolelta tulleet 

palautteet 

Sähköposti Tarpeen mukaan Hallitus ja työntekijät 
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 Strategiset tavoitteet 

HUMAKOn viestintästrategian strategiset tavoitteet tulevat HUMAKOn strategiasta vuosille 2014-

2017.Strategiassa on määritelty missio, visio ja toiminnan arvot. Näiden määrittelyiden pohjalta on 

määritelty (kuvio 6) HUMAKOn viestinnän ydinviesti sekä viestinnässä käytettävät perusviestit, 

jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi viestintästrategiaan määriteltiin lyhyesti mitä eri 

sidosryhmien tulisi tietää HUMAKOsta. 

 

KUVIO 6. Strategiset tavoitteet 

•HUMAKO huolehtii Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden hyvinvoinnista, toimii opiskelijoiden 
puolestapuhujana ja kasvattaa jäsenistöään aktiiviseen 
kansalaisuuteen.

Missio

•HUMAKO on vuonna 2017 tunnettu ja luotettu 
edunvalvoja.Visio

•HUMAKOn toiminta on yhdenvertaista ja 
opiskelijalähtöistä, yhteisöllistä, avointa sekä 
ennakkoluulotonta ja kantaaottavaa.

Arvot

•Tunnettu ja luotettu edunvalvojaYdinviesti

•Toimintaa opiskelijalähtöisesti

•Avoimesti opiskelijan asiallaPerusviestit

•HUMAKO on Humakin opiskelijoiden oma järjestö

•HUMAKOn yhteystiedot

•HUMAKOn valtakunnallinen rakenne

• HUMAKO on osa SAMOKia

Sidosryhmien tulee 
tietää
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 Painopistealueet 

HUMAKOn visioksi on määritelty, että HUMAKO on vuonna 2017 tunnettu ja luotettu 

edunvalvoja. Vision tavoittaminen vaatii nykyisen viestinnän kehittämistä viestintästrategian 

mukaisesti. HUMAKOn varsinaisessa strategiassa viestintä nostettiin yhdeksi painopistealueeksi 

ja sen tavoitteena strategiakaudella on saada viestintä avoimeksi ja toimintaa tukevaksi.  

Viestintästrategian toteuttamisen painopisteitä ovat: 

1. Jäsentiedote – luodaan toimiva jäsentiedote osaksi opiskelijakunnan jäsenviestinnän arkea 

2. Aktiivitiedote – pidetään opiskelijakunnan aktiivit ajan tasalla opiskelijakunnan eri asioista 

3. Viestinnän sävy – viestitään selkeästi, rennosti ja ymmärrettävästi 

4. Blogi – kerrotaan opiskelijakunnan ja opiskelijoiden arjesta 

Varsinaisessa strategiassa viestinnän tavoitteiden toteutuskeinoksi on määritelty: 

• Otetaan viestintästrategia osaksi päivittäistä toimintaa 

• Otetaan opiskelija viestinnän keskipisteeksi 

• Noudatetaan graafista ohjeistoa 

• Tehdään suunnitelmallista jäsen- ja tapahtumamarkkinointia 

• Tehdään edunvalvonnasta säännöllinen osa viestintää 

• Hankitaan HUMAKOlle omaa ilmoitustilaa jokaisesta Humakin yksiköstä 

• Ollaan toimipisteissä näkyvillä säännöllisesti 

Lisäksi käytetään seuraavia suuntaa-antavia keinoja tavoitteiden saavuttamiseen: 

• Avoin tiedotus toiminnasta blogin ja jäsentiedotteen avulla 

• Eri aktiivimuotojen esiintuonti 

• Panostetaan aktiiveille suunnattuun viestintään 

• Kerrotaan onnistumisista ja saavutuksista 

• Painotetaan viestintää aktiivitoiminnassa tiedottamiseen markkinoinnin sijaan 

• Muutetaan viestinnän sävy selkeäksi ja rennoksi 
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 Resurssit, vastuut ja organisointi 

Viestinnälle ei ole varsinaisesti varattu erillisiä taloudellisia resursseja. Perusviestintä 

huomioidaan vuosittaisessa talousarvioissa ja mahdollisien projektien rahoitusta voidaan käyttää 

projekteissa toteutettavaan viestintään. Henkilöresursseina viestinnässä on yksi hallituksen jäsen 

sekä asiantuntija. Ulkoisen viestinnän vastuut on jaettu kuvion 7 mukaisesti.

 

KUVIO 7. Vastuiden määrittely ulkoisessa viestinnässä 

Hallituksen viestintävastaavalla on viestinnässä päävastuu. Hänelle kuuluu HUMAKOn 

viestinnän hallinta kokonaisuudessaan ja toteutuksen työnjako. Osa-aikaisen asiantuntijan 

työtehtäviin kuuluu jäsenviestinnän ja markkinoinnin tehtävät. Toimistolla työntekijät 

vastaavatkin pääasiassa kaiken viestinnän varsinaisesta toteutuksesta ja uutiskirjeiden laadinnasta. 

Hallituksen jäsenten vastuulla on oman sektorin asioista tiedottaminen. Hallituksen 

Viestintävastaava

•Viestinnän koordinointi

• Toteutuksen seuranta

•Aikataulujen ja tavoitteiden määrittely

•Blogitekstien julkaisu

•Oikoluku

•Markkinointimateriaalin suunnittelu

Toimisto

•Kartalla-tiedote

•Laatiminen

•Julkaisu

•Muut tiedotteet

•Oikoluku

•Julkaisu

Asiantuntija

•Jäsentiedote

•Laatiminen

•Julkaisu

•Markkinointimateriaalit

•Valmistaminen

•Toimittaminen kampuksille

Kaikki

•Omaa sektoria koskevat tiedotteet

•Omaa sektoria koskevat sivut www-sivuilla

•Omaa sektoria koskevat Facebook-päivitykset

Puheenjohtajat
•Media-yhteistyö

•Viralliset lausunnot
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puheenjohtajien vastuulla on yhteistyö median kanssa ja virallisten lausuntojen antaminen ja 

laatiminen.  

Muuten viestintä on organisoitu erilaisten ohjeistuksien avulla. Liitteessä 1 on määritelty 

nettisivujen päivitysvastuut ja luvussa 7.3. on määritelty toimijoiden vastuut sisäisessä 

viestinnässä.  
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 Tulostavoitteet ja mittarit 

Toteuttamalla viestintästrategiassa määriteltyjä keinoja saavutetaan viestintästrategiassa 

määritellyt tavoitteet. Tavoitteet on tarkemmin eritelty luvussa 9. painopistealueet. Tavoitteiden 

toteutumista selvitetään opiskelijoilta tulevan suoran palautteen avulla. Lisäksi toteutetaan 

strategiakauden aikana uusi sisäisen viestinnän kysely aktiiveille. Kyselyn avulla selvitetään, 

ovatko aktiivit kokeneet toteutettujen toimenpiteiden kehittäneen sisäisen viestinnän tilannetta.  

Viimeistään strategiakauden lopussa tehdään lisäksi uusi ulkoisen viestinnän kysely. Kyselyn 

avulla selvitetään viestinnän kehittymistä aikaisempaan kyselyyn verrattuna sekä kerätään 

materiaalia viestinnän eteenpäin kehittämiseksi. 

Strategiakaudella selvitetään lisäksi sidosryhmien mielikuvia HUMAKOsta esimerkiksi lyhyehkön 

kyselyn avulla.  

Strategiakauden aikana on hyvä seurata vähintään kaksi kertaa vuodessa, miten 

painopistealueissa määriteltyjen toteutuskeinojen toteuttaminen on edennyt. Toteutuskeinot tulee 

huomioida vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja niitä tulee tarpeen mukaan päivittää.  
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 Liitteet 

Liite 1. Nettisivujen päivitysvastuut 

Liite 2. Ohjeistus arkiviestintään 

Liite 3. Ohjeistus tiedotteisiin 

Liite 4. Blogiohjeistus 

Liite 5. Graafinen ohjeistus  

Liite 6. Kriisiviestintäsuunnitelma 

Liite 7: Facebook-päivittäjän muistilista 

Liite 8: Jäsentiedotteen materiaaliohjeistus 

Liite 9: Ohjeistus kuvapankin käyttöön 

 


