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Viestinnän ammattilaiset 
puhelinmyyjinä

Työllistyminen. Tämä mörkö ah-
distaa useita viestintätieteiden lai-
toksen opiskelijoita  oppiaineesta 
riippumatta. Okei, journalistit 
eivät ehkä ulospäin vaikuta epä-
uskoisilta tai pelokkailta mutta 
tämä on vain kova ulkokuori. 
Heidän kuuluukin esittää jylhiä 
ihmispylväitä, joista ei voi ais-
tia minkäänlaista epävarmuut-
ta, sillä journalistit ovat lukeneet 
oppikirjoista olevansa vallan 
vahtikoiria. Kukapa meistä ei 
haluaisi isona olla koira? Kulkea 
emännän tai isännän hihnassa ja 
vääntää haukea nurkkaan. Vuh!  

Haluan lohduttaa puheviesti-
jöitä ja yhteisöviestijöitä.  Meille-
kin on paikkamme. Kulttuurien-
välisen viestinnän opiskelijoiden 
lohduttaminen on turhaa, sillä 
heitä eivät tulevaisuuden murheet 
paina. Kulttuurienvälinen viestin-
tähän tarkoittaa eri taiteenalojen 
edustajien, kuten runoilijoiden 
ja muusikoiden, dokailua yhdes-
sä. Siinä vasta lungia porukkaa.

Mutta se puheviestintä. Erääl-
lä sivuaineopintojen kurssin en-
simmäisellä tapaamiskerralla 
opettajamme käski kaikkia läs-
näOLIOITA tutustumaan johon-
kuhun toiseen ryhmän jäseneen, 
jota ei etukäteen vielä tiennyt. 
Tämän jälkeen opiskelijoiden tuli 
esitellä parinsa muulle ryhmäl-
le. Parikseni siunaantunut vaa-
leatukkainen neitokainen esitteli 
allekirjoittaneen harvinaisen jä-

mäkästi: ”Tässä on Henri. Henri 
opiskelee PUHELINviestintää”. 

Kukaan muu kurssilaisista 
ei nauranut tälle esittelylle kuin 
minä itse. Ja mitäpä sitä naura-
maan. Onhan se selvää, että yli-
opiston on koulutettava ammat-
tilaisia myös teleoperaattorien 
palveukseen. Tämä pysäyttävä ko-
kemus sai minut ymmärtämään, 
etteivät ne tulevaisuuden työnä-
kymät ehkä niin huonot olekaan. 
Voi veljet! Vuh, totta tosiaan.  

Puhelinviestinnän ohella olen 
opiskellut sivuaineena yhteisö-
viestintää. Monissa keskuste-
luissa olen ilokseni saanut vas-
tata kysymykseen, ”mitä tämä 
YHTEYSviestintä tarkoittaa?”. 
Yleensä vastaan, että yhteysvies-
tijä on puhelinviestijän paras 
kaveri. Näppärät yhteysviestijät 
pitävät huolta siitä, että puhelin-
liittymän yhteys pelittää moit-
teetta niin maaseudulla kuin 
kaupungissakin. Tarvittaessa 
yhteysviestijä käy pystyttämäs-
sä uuden maston lähiseudulle.

Ainoat ongelmat tässä työ-
elämän riemujuhlassa ovat la-
kimuutokset, jotka kieltävät 
teleoperaattorien uusasiakashan-
kinnan puhelimitse. Pitäisikö-
hän yliopiston reagoida näihin 
muutoksiin pienentämällä uusi-
en opiskelijoiden määriä jokai-
sessa laitoksemme oppiaineessa? 

Viestinnän Talo 2013

Henri Berg

toimitus

Päätoimittaja 
Henri Berg

Toimitussihteeri 
Margareta Salonen

Toimitussihteeri 
Heidi Rantala

Ulkoasuvastaava 
Jasmiina Riikonen

Ulkoasuassistentti 
Riikka Liikanen

Kuvavastaava 
Max Fritze

Toimittajat
Outi Huovinen
Viivi Keikkala

Marjukka Koskenkorva
Kaisa Laitinen

Matias Lievonen
Kirsi Manninen 
Henri Pitkänen
Joonas Rantala

Sari Sirviö

Lehtorit:
Tapani Huovila
Tanja Välisalo

Viestinnän Talo 2013 

on Jyväskylän yliopiston vies-
tintätieteiden laitoksen opiske-
lijoiden ideoima, suunnittelema 
ja toteuttama julkaisu. Se kertoo 
laitoksen uuden toimitilan, Z-ra-
kennuksen, sisällä ja ympäristös-
sä tapahtuvista asioista. Z-talo on 
taloa ja sen elämää, mutta etenkin 
viestintää. 

Julkaisu on kaksiosainen. Nyt 
kädessäsi on perinteinen, pa-
perinen ja aikakauslehtimäinen 
12-sivuinen lehti, joka käsittelee 
lyhyesti viestinnän  työelämää, 
opiskelua ja ilmiöitä. Julkaisun 
tarkoitus on ohjata lukija Viestin-
nän Talo-verkkosivulle, journalis-
mi.jyu.fi, jossa vastaavat asiat on 
käsitelty laajemmin. 

Julkaisuprojektissa on haluttu 
kokeilla, miten yhdistää perintei-
nen paperilehti ja moderni verk-
kojulkaisu. Viestinnän Talon löy-
dät toki myös Facebookista.
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Laitoksen hurmaavat 
vuosikymmenet
Viestintätieteiden laitos on muo-
toutunut mykyisen johtajan Pert-
ti Hurmeen  työuran varrella.

Hurme on työskennellyt  yli-
opistolla 1960-luvulta lähti en. Ny-
kyisen pestinsä lisäk  si hänellä on 
kokemusta  Tam  pereen ja Turun 
yliopistoista. 

- Urani alkoi Turusta, josta siir-
ryin Jyväskylän yliopistoon leh-
toriksi ja määräaikaiseksi profes-
soriksi. 2000-luvun alkupuolella 
johdin Tampereella digitaalisen 
viestinnän lisensiaattiohjelmaa, 
Hurme kertoo. 

Vuonna 2008 Hurme sai vies-
tintätieteiden laitoksen johtajan 
tehtävän. Työnkuva oli tuttu, sillä 
Hurme oli toiminut varajohtajana 
jo kolmen vuoden ajan.   

Laitoksen synty

Hurmeen aloittaessa Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 1976 vies-

tinnän juuret olivat monissa eri 
tieteissä. Viestintätieteiden laitos 
alkoi hakea muotoaan Suomen 
kielen ja viestinnän laitoksen poh-
jalta 1980-luvulla.    

- Viestinnän kehitys Jyväsky-
län yliopistossa oli monimutkai-
nen prosessi, mutta vuonna 1985 
viestintätieteiden laitos sitten pe-
rustettiin, Hurme jatkaa. 

Hurme oli näkemässä  myös 
 oppiaineiden vakiintumi    sen vies-
tintätieteisiin. Niistä ensimmäi-
nen, puheviestin    tä, ennen nimellä 
puheoppi, muodostui 1982 täy -
deksi oppiaineeksi. Perässä tuli-
vat journalistiikka, yhteisöviestin-
tä ja kulttuurienvälinen viestintä. 

Ulkoiset rahoitt      ajat tärkeitä

Laitoksen tulevaisuutta pohtiessa 
Hurme nostaa esiin koulutuksen 
kehittämisen ja työelämäyhteyk-
sien tiivistämisen merkityksen. 
Laitoksella on monia tutkimus-

hankkeita ja laajaa julkaisutoimin-
taa, jotka ovat rahoituksen perus-
tekijöitä. 

- Ulkoisiin tutkimusra   hoittajiin 
kannattaa panostaa, koska valtio-
valta vähentänee tulevaisuudessa 
yliopistojen rahoitusta, Hurme 
selventää. 

Graduja ja sosiaalista mediaa

Kevään lopuksi Hurme jättää teh-
tävänsä viestintätieteiden laitok-
sen johtajana ja siirtyy viettämään 
eläkepäiviä. Kuultuaan laitosta, 
dekaani valitsee uuden johtajan 
jatkamaan työtä.  

- Jatkan tosin vielä gradujen ja 
väitöskirjojen ohjaajana. Eläkkeel-
lä harrastan kulttuuria, ruuanlait-
toa, liikuntaa ja matkustamista. Ja 
olen edelleen aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa, Hurme tiivistää.

Teksti ja kuvat: 
Marjukka Koskenkorva

Työelämä
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Kahden oppiaineen Anne
Anne Laajalahti mutkitteli pit-
kän matkan projektitutkijaksi 
viestintätieteiden laitokselle. 
Yliopiston matematiikan opin-
tojen ja avoimen yliopiston vies-
tintäopintojen kautta Anne löysi 
pelastustiensä puheviestinnän 
pääaineopiskelijaksi.

Maisterin tie vei muun muas-
sa kouluttajan ja tuntiopettajan 
töihin, kunnes Anne haki ja sai 
ensimmäisen väitöskirja-apura-
hansa omaan opinahjoonsa. Pitkä-
kadulla työskentelevän päätoimi-
sen projektitutkijan fokus on tällä 
hetkellä yhteisöviestinnän alla.

Fokus yhteisöviestintään

– Olen työskennellyt kahdeksan 
vuoden aikana tutkijana apura-
halla ja muun muassa puhevies-
tinnän assistenttina enemmän 
opetustehtävissä. Olen laitoksen 
pätkätyöläinen, mutta aina ovat 
työt jatkuneet. Aika moni ei ole 
laitoksella vakityösuhteessa, vaan 
pätkällä. 

Puheviestintä-oppiaine toi 
murua rinnan alle aina vuoteen 
2011 saakka. Seuraavat rahoituk-
set olivat epävarmoja ja Annen 
väitöskirjatyö oli lopuillaan.

– Tilanteeni tuli sattumalta pu-
heeksi Ilokivessä laitoksen pik-
kujouluissa yhteisöviestinnän 
professorin Marita Vosin kanssa. 
Yhteisestä aivoriihestä meni joku 
aika, kunnes Marita soitti olisinko 
kiinnostunut lähtemään yhteisö-
viestinnän projekteihin mukaan. 
Projektihommia on nyt ollut pal-
jon ja sivussa olen tehnyt lisäksi 
myös opetusta ja ohjausta yhtei-
söviestinnän parissa. 

Näkökulman muuttaminen 
puheviestinnästä yhteisöviestin-
tään vaatii työtä, kun pääpaino 
siirtyy ihmisistä organisaatioihin. 
Annen mielestä tämä on ollut an-
toisinta, koska kaikki mielenkiin-
toinen tapahtuu rajapinnoilla ja 
esimerkkinä kriisiviestintä kos-
kettaa molempia näkökulmia.
– Voi peilata ilmiötä, joka kosket-
taa molempia ja tuoda molem-
mista toisiinsa jotain. Lisäksi voi 
hyödyntää sitä, että yhdistää mo-
lempia näkökulmia jonkun ilmiön 
tarkasteluun.

Monipuoliset Pelle Pelottomat

Anne kokee olevansa tutkijana 
unelma-ammatissaan, vaikka työ 
on pitkälti pätkätyötä.

– Tutkijoista on outoja stereoty-
pioita. Olemme Pelle Pelottomia, 
yksinäisiä susia tai meillä on pö-
lyä olkapäillä, naurahtelee Anne. 
– Tutkijat ovat kuitenkin erilaisia, 
kuin usein ajatellaan. Tässä saa 
oppia uutta, syntyy erilaisia ver-
kostoja, pääsee matkustelemaan 
ulkomaille. Suurin osa päivistä on 
erilaisia.

Anne painottaa monipuoli-
suutta jo opintojen aikana teh-
dyissä valinnoissa. Kaikenlainen 
omatoiminenkin kokemus vies-
tinnän alan töistä on eduksi.
– Viestinnän ihminen ei välttä-
mättä osaa koodata, mutta hä-
nellä on ymmärrystä siitä. Tämän 
alan ihmisen pitää ymmärtää 
laaja-alaisesti yhteiskunnasta ja 
eri ammateista. Otetaan selvää 
myös asioista, jotka eivät itseä 
niin kiinnosta. Portfoliota varten 
ja työkokemusta saadakseen voi 
tehdä omat verkkosivut. Verkos-
toitumista ajatellen taas on hyvä 
muistaa että kaikki opiskelukave-
rit ovat juuri sitä verkostoa – var-
sinkin parin vuoden päästä!

Teksti ja kuvat:
Margareta Salonen

Työelämä

VT_2013.indd   4 4.4.2013   12:06:48



Viestinnän Talo 2013   5

– Liiallinen oman arvon koros-
taminen on kuitenkin hälyttävä 
merkki. Jos tavoittelee vain sitä 
johtajan paikkaa, sellainen asenne 
kertoo huonoista ryhmätyötai-
doista.

Kokemus kertoo osaamisesta

Metsähallitus rekrytoi suojelu-
biologia Savonlinnaan ja toimi 
edellyttää ”yhteistyö- ja vies-
tintätaitoja. Kysyttäessä, miten 
haastattelussa tullaan arvioimaan 
viestintä- ja yhteistyötaitoja, pu-
helinlangoilla vallitsee hetken hil-
jaisuus.
– Hyvä kysymys kyllä, biologi 
Tuula Kurikka toteaa.

Kurikka kertoo luottavansa 
hakijan aikaisemman työkoke-
muksen antavan viitteitä henkilön 
viestintätaidoista.  Myös se, miten 
haastateltava onnistuu kertomaan 
omasta osaamisestaan, kertoo hä-
nen viestintäkyvystään.
– Muuta ei ole arvioinnissa käy-
tössä kuin aikaisemmat näytöt ja 
se persoona.

Viestintätaidot tärkeä kriteeri 

Joskus mieleen juolahtaa ajatus, 
että hakijalta edellytettävät vies-
tintätaidot olisivat toissijainen te-
kijä. Rekrytoijat eivät kuitenkaan 
vahvista tätä mielikuvaa.

– Henkilö, jolla on vankka 
substanssiosaaminen, mutta joka 

Palkataan viestivä persoona
Mitä yhteistä on suojelubiologil-
la, mattokaupan myymälävastaa-
valla ja sisäilma-asiantuntijalla? 
Vastaus: työpaikka on tarjolla ja 
tehtävässä toimiminen edellyttää 
hyviä viestintätaitoja. 

Työpaikkailmoituksissa ha-
kijalta vaaditaan ammattitaidon 
lisäksi mm. vuorovaikutus-, vies-
tintä- ja yhteistyötaitoja. Töihin 
halutaan niitä kuuluisia ”hyviä 
tyyppejä”. Viestintätieteissä pu-
hutaan viestintäkompetenssista, 
mutta mitä rekrytoijat tarkoittavat 
”hyvillä vuorovaikutustaidoilla” 
tai yhteistyökykyisellä tiimipelaa-
jalla”? Ja miten taitoja arvioidaan?

Ihan peruspsykologiaa

Jyväskylän Mattokymppi hakee 
uutta myymälävastaavaa, jolta 
edellytetään ”hyviä vuorovaiku-
tus- ja ryhmätyötaitoja”. Rekry-
toinnista vastaava Jani Leppänen 
kertoo, että rekrytoinnissa luote-
taan omaan arvioon ja työnhaki-
jan havainnointiin. 
– Ihan peruspsykologialla saa-
daan irti hakijan ulosantia, käyt-
täytymistä ja asenteita. Koitetaan 
hakea keskustelun kautta sitä, 
minkälainen persoona hakija on ja 
miten hän toimii muiden ihmisten 
kanssa, Leppänen kertoo. 

Leppänen myöntää, että var-
sinkin ryhmätyötaitojen arviointi 
on haastavaa.

kompuroi viestinnässä, ei pysty 
menestyksellisesti tehtävää hoita-
maan, arvioi Tuula Kurikka Met-
sähallituksesta.

Jyväskylän kaupungin tilapal-
veluiden kiinteistöjohtaja Esko 
Eerikson on samalla linjalla.
– Meidän uudella sisäilma-asian-
tuntijalla pitää olla faktat koh-
dillaan ja ammattitaitoa, mutta 
kun asioita viestitään muille niin 
vuorovaikutteisuus ja verbaalinen 
kyky on oltava.

Onnistunut arviointi palkitaan

Viestintäosaamisen arvioinnin 
tulisi perustua edes jonkinlaisiin 
kriteereihin. Rekrytointia ohjaa 
aina laki yhdenvertaisuudesta. 
Työnhakijaa ei saa jättää rekry-
toimatta henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa perusteella, joten 
viestintäosaamisen arvioinnissa 
pelkkä ”musta tuntuu” ei riitä pe-
rusteeksi. Viestintäosaamisen ar-
viointi on eettisesti kestävää, per-
soonan tai persoonallisuuden ei. 

Rekrytoinnissa viestintäosaa-
misen arvioiminen voi olla haas-
tavaa, mutta se palkitaan. Vies-
tinnältään kompetentti henkilö 
on juuri sellainen ”hyvä tyyppi”, 
joka osaamisellaan luo työyhtei-
sölleen huomattavaa lisäarvoa. 

Teksti ja kuvat:
Outi Huovinen

Työelämä
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Jännitystä, innostuneisuutta, 
motivaatiota, turhautunei-
suutta ja kaikkensa antamista. 
Tätä kaikkea on Jyväskylän 
viestintätieteiden laitoksen 
pääsykokeet. Jyväskylän 
viestintätieteiden laitos on 
saavuttanut suositun aseman 
hakijoiden keskuudessa, 
mutta opiskelijoiden kertoman 
mukaan moni ei välttämättä 
aluksi tiennyt, mihin oli oike-
astaan edes hakemassa.

Viestintätieteiden laitoksella 
on mahdollisuus opiskella 
pääaineena journalistiikkaa, 

puheviestintää ja yhteisö-
viestintää. Lisäksi maiste-
riohjelman muodossa voi 
halutessaan opiskella kult-
tuurienvälistä viestintää, joka 
tutkii vuorovaikutusta moni-
kulttuurisissa konteksteissa.  

Journalistiikka taitaa olla kä-
sitteenä kaikista helpoimmin 
lähestyttävä ja yleiskieleenkin 
jo vakiintunut. Jyväskylän 
yliopiston viestintätieteiden 
laitoksen mukaan journalis-
tiikka tutkii mediaa ja journa-
lismia sekä kouluttaa toimitta-
jia joukkoviestimiin.

Mitä sitten tarkoitetaan pu-
heviestinnällä tai yhteisövies-
tinnällä? Viestintätieteiden 
laitoksen mukaan puhevies-
tintä keskittyy pääasiallisesti 
tarkastelemaan ihmisten 
keskinäistä vuorovaikutusta. 
Yhteisöviestintä puolestaan 
tukee osittain puheviestintää 
ja toisin päin, mutta loppu-
jen lopuksi kyseessä on aika 
erilaiset tieteenalat. Yhtei-
söviestintä tutkii viestintää 
yhteisöissä sekä erilaisten 
organisaatioiden ja niiden 
sidosryhmien välillä.

Valintamenettely Viestinnän Taloon

43 %

21 %
18 %

8 %
5 % 3 % 1 % 1 %

Haitko opiskelupaikkaa muualta kuin viestintätieteiden 
laitokselta?

Valintakokeet 2012

·  Kiintiö (väh.): Journalistiikka 16,    
   Puheviestintä 12, Yhteisöviestintä 10
·  Hakijoita: 
   Jou 516, PV 291, YV 226
·  Kokeisiin kutsutut: 
   Jou 102, PV 156, YV 110
·  Hyväksytyt: 
   Jou 19, PV 19, YV 13
·  Hyväksyttyjen osuus hakijoista:     
   Jou 3,68%, PV 6,53%, YV 5,75%

En
60 %

Kyllä
40 %

Haitko opiskelemaan muita 
viestintätieteiden laitoksen oppiaineita?

2 %
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27%

29%

(Läänit 2009)

Mistä viestinnän opiskelijat 
ovat kotoisin?

Haitko opiskelemaan muita  
viestintätieteiden laitoksen oppiaineita?

Haitko opiskelupaikkaa muualta kuin viestintätieteiden
 laitokselta?

Opiskelu
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Valintamenettely

Viestintätieteiden laitoksen 
valintakokeisiin kutsutaan 
yhteensä noin 300 hakijaa yli-
oppilastodistuksista saatavien 
taustapisteiden ja mahdollis-
ten lisäpisteiden perusteella. 
Oppiaineesta riippuen taus-
tapisteisiin annetaan myös 
lisäpisteitä eri aihealueita 
painottaen. Taustapisteettömät 
korkeakoulukelpoiset hakijat 
kutsutaan suoraan valintako-
keeseen. Lopullinen päätös 
tehdään kuitenkin pelkästään 
valintakokeen perusteella.

       Puheviestinnän ja yhtei-
söviestinnän valintakokeet 
koostuvat tänä keväänä (2013) 
ennakkotehtävästä ja haastat-
telusta, joka yhteisöviestinnäs-
sä on osin englanninkielinen. 
Ennakkotehtävä lähetetään 
valintakoekutsun mukana ja 
sen valmistaminen edellyttää 
itsenäistä tiedonhankintaa ja 
omaksumista. Puheviestin-
nän haastattelussa arvioidaan 
vuorovaikutustaitoja sekä 
tavoitteellisuutta, motivoitu-
neisuutta ja sitoutuneisuutta 
puheviestinnän opintoihin.    
Yhteisöviestinnän haastatte-

lussa arvioidaan motivoitunei-
suutta yliopisto-opintoihin ja 
soveltuvuutta alalle.
      Journalistiikan valintakoe 
koostuu kirjallisista tehtävistä 
sekä ryhmäkeskustelusta. Kir-
jallisissa tehtävissä arvioidaan 
hakijan kykyä soveltaa luettua 
kirjallisuutta sekä hänen kirjal-
lista ilmaisuaan ja ideointiky-
kyään. Ryhmäkeskustelussa 
arvioidaan hakijan vuorovai-
kutustaitoja sekä soveltuvuut-
ta journalistisiin työtehtäviin.

Teksti ja kuvat:  
Viivi Keikkala & 
Heidi Rantala

Valintamenettely Viestinnän Taloon

Kyllä
39 %

En, tein töitä
17 %

En, opiskelin muuta 
alaa
23 %

En, olin 
ulkomailla

11 %

En, muut 
syyt
10 %

Haitko suoraan lukiosta/ammattikoulusta 
viestintätieteiden laitokselle?

Kyllä 
83 %

En
17 %

Pääsitkö ensimmäisellä yrittämällä 
sisään viestintätieteiden laitokselle?

45 %

26 %

10 %

7 %

6 %

6 %

Netistä

Tutulta

Esitteestä

Oppilaitokselta

Hakuoppaasta

Opolta

Miten sait tietoa viestintätieteiden 
laitoksesta?

2 %
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22%

8%

29%
+ ulkomaat 2%

Kyselyyn vastanneiden määrä: 112 

Pääsitkö ensimmäisellä yrittämällä 
sisään viestintätieteiden laitokselle?

Haitko suoraan lukiosta/ammattikoulusta  
viestintätieteiden laitokselle?

Miten sait tietoa 
viestintätieteiden laitoksesta?

Opiskelu
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Viestintää vaihdossa
Nyt päästään tutustumaan kevään 2013 vaihtareihin viestintätieteiden laitoksella!

Tristan Braakman, Alankomaat

1. Journalismi
2. Suomi on kuuluisa hyvästä koulutuksestaan, jo-
ten siksi olin kiinnostunut hakemaan tänne. Olen 
ollut tyytyväinen opintoihini ja harkitsen myös ha-
kevani tänne maisteriohjelmaan.
3. Mukavaa on ollut se, että olen voinut valita kurs-
seja monipuolisesti viestinnän lisäksi. Jyväskylä on 
pieni kaupunki, mutta silti täältä löytyy kaikkea mi-
tä koen tarvitsevani.
4. Parasta on se , että lounas maksaa vain 2,60e!

Veronika Vánová, Tsekki

1. Mediaopinnot
2. Ystäväni oli Suomessa vaihdossa viime vuonna ja 
hän kertoi, että Suomi on upea paikka, jonne kannat-
taa mennä. 
3. Olen ollut tyytyväinen opintoihini ja minusta on 
aivan mahtavaa olla Suomessa. Lisäksi meille on ke-
hittynyt vaihtariporukasta kuin perhe, ja se on todel-
la tärkeä minulle.
4. Yliopistoliikunta on aivan mahtava juttu, vaikken 
alussa uskonut, että nauttisin siitä näin paljon, mutta 
se on kyllä yksi parhaista jutuista täällä!

Jeffrey van Dooren, Alankomaat

1. Journalismi
2. Ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika vaihdolle. 
Siispä menin kysymään, mitä vaihtopaikkoja oli enää 
jäljellä ja ainoa paikka mikä oli vapaana, oli Jyväsky-
län yliopisto Suomessa.
3. Minä halusin valita hauskoja ja erilaisia kursseja, 
mitä en Alankomaissa voisi ottaa. Olen myös tavan-
nut paljon upeita ihmisiä!
4. Erityisen paljon olen pitänyt suomalaisesta kurssi-
järjestelmästä.

Zach Dickerson, Yhdysvallat

1. International Relations
2. Halusin päästä Jyväskylään siitä syystä, että täällä 
on mahdollista opiskella kulttuurienvälistä viestin-
tää. Halusin myös kokea sen, että elää viisi kuukaut-
ta vieraassa maassa yksin.
3. Minulla on ollut todella mahtavaa tähän mennessä 
ja olen tavannut niin paljon mukavia ihmisiä ja saa-
nut uusia kokemuksia. 
4. On aivan mahtavaa että täällä voi ajaa pyörällä 
kaikkialle, koska Yhdysvalloissa ei edes ole kunnol-
lisia jalkakäytäviä! 

Teksti ja kuvat: Sari Sirviö

Vaihtarit innostuivat lumesta. Tristan, (vas.) Veronika, Jeffrey & Zach.  

1. Mikä on pääaineesi kotimaasi yliopistossa?
2. Miksi päätit hakea vaihtoon Suomeen ja juuri Jyväskylän yliopistoon?

3. Millaista vaihdossa olo on ollut, ja oletko tyytyväinen opintoihisi?
4. Mikä on parasta Jyväskylässä?

Opiskelu
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Facebook on voittanut kilpailun 
sosiaalisen median päivittäisistä  
käyttäjistä, mutta merkit viittaa-
vat muutokseen.

Vaikka puhumme sosiaalisesta 
mediasta viitaten lukuisiin eri si-
vustoihin, on termin yksikkömuo-
to melkoisen kuvaava. On selke-
ää, että nykyään tarkoitamme sitä 
tiettyä sivustoa. 

Kilpailijat puuttuvat

2000-luvun alkupuolisko todisti 
viestintäteknologioiden renes-
sanssia verkossa. Uusia, mullista-
via sivustoja ja sovelluksia syntyi 
ja painui unholaan vain muutami-
en vuosien ajanjaksoissa. 

Tuntuu siltä, että viimeisten 
vuosien aikana tilanne on alkanut 
normalisoitua. Facebook, ja jois-
sain määrin myös Twitter, ovat 
käyttäjämäärissään valtavasti 
vähiä vakavasti otettavia kilpai-
lijoitaan edellä. Suuret haastajat, 
kuten Google+, eivät ole kyenneet 
horjuttamaan Facebookin valta-
asemaa, ja sivustot kuten Insta-
gram ja Reddit täyttävät erilaisia 
viestinnällisiä tarpeita. Menneet 
suuruudet kuten MySpace löyty-
vät jo sosiaalisen median kaato-
paikalta. 

Toki valinnanvaraa sosiaalis-
ten medioiden välillä on vielä ole-
massa, mutta olemmeko oikeasti 
vapaita valitsemaan? Suhtaudum-
me jo lievästi kummaksuen ihmi-
siin, jotka eivät ole Facebookissa. 

Kohti kehnompaa viestintää

Historia kuitenkin tois-
taa itseään, ja interne-
tin mikrokosmosta 
tarkkaillessa, ei 
voi olla olematta 
skeptinen väitettä 
kohtaan, että sosi-
aalisen median sta-
tus quo säilyisi. Jo nyt 
on ilmoilla merkkejä, 
että kaikkien aikojen suurin 
some-imperiumi lähestyy omaa 

Rooma, tai ehkäpä sopivammin 
Myspace, -hetkeään.  

Väistämättömät teknologiset 
kehitysaskeleet, sukupolvierot, 
paine kasvaa ja ansaita 
rahaa sekä kasvava 
epäluottamus käyt-
täjien ja palvelun 
välillä ovat kaik-
ki ongelmakoh-
tia, jotka Fa-
cebook joutuu 
kohtaamaan tu-
levien vuosien 
aikana. 

Paljon uutisoitu 
tietojenkeruu käyttä-
jistä tulee edelleenkin 
vieraannuttamaan nykyisiä- 
ja potentiaalisia käyttäjiä.  

Facebookin pörssiin listau-
tuminen ja alati voimistuvat 
osakkeenomistajien vaatimukset 
suuremmista tuotoista tulevat 
ohjaamaan palvelua poispäin te-
hokkaasta viestintäkanavasta, 
ja kohti viestinnällä maustettua 
mainostaulua. 

Nuoriso muutoksen tuojana

Mielenkiintoista tähänastisessa 
kehityksessä on ollut se, että lähes 
kaikissa viime vuosikymmenien 
käänteentekevissä viestintätek-
nologisissa kehityksissä nuoriso 
on toiminut kehityksen keihään-
kärkenä. Niin tekstiviestit, Mes-
sengerin kaltaiset pikaviestisovel-
lukset kuin sosiaalinen mediakin 
on ollut aluksi nuorison suosima 
tapa viestiä. 

Kehityksellä ei ole loppujen 
lopuksi ollut juurikaan 

tekemistä kanavan 
helppokäyttöisyyden 

tai tehokkuuden 
kanssa. Jokainen 
näistä kanavista 
on vain sattunut 
muodos tumaan 

osaksi tiettyjen su-
kupolvien identiteet-

tiä viestijöinä. Nuoriso 
on perinteisesti nauttinut 

siitä, että heillä on ollut heille tyy-

pillinen tapansa viestiä, tai oma 
tilansa viestiä keskenään ilman 
muiden ikäryhmien sekaantu-
mista.

Tässä Facebookin maa-
ilmanvalloitushan-

ke saattaa koitua 
sen kohtaloksi. 

Se ei ole enää 
millään tavalla 
eksklusiivinen, 
p e l k ä s t ä ä n 
nuorison käy-

tössä oleva oma 
tila. Facebookin 

käyttäjien keski-
ikä alkaa esimerkik-

si yhdysvalloissa lähen-
nellä neljääkymmentä. 

Pyrkimyksessään saada kaikki 
osaksi käyttäjäkuntaansa, Face-
book saattaa vieraannuttaa nuo-
ret, joilla ei ole kiinnostusta olla 
äitinsä ystävä verkossa. Niin kor-
nilta kuin se kuulostaakin, Face-
bookista on tulossa nolo. Nuoren 
demografian menetys ei johtaisi 
pelkästään käyttäjäkatoon, vaan 
myös imagon menetykseen. 

Liian suuria selviämään

Valtava käyttäjämäärä laskee 
myös potentiaalisesti viestinnän 
tasoa. On yhä vaikeampaa löytää 
seinältään juuri niitä asioita, jotka 
sinua kiinnostavat, tai ylläpitää 
suhteita sinulle tärkeiden henki-
löiden kanssa, kun satojen puoli-
tuttujen päivitykset ja enenevissä 
määrin mainokset tukkivat uutis-
syötteesi.

Facebook tai Twitter eivät tule 
kaatumaan rysäyksellä, siihen ne 
ovat aivan liian isoja. Jos romah-
dus tulee, se on hiljattainen ja 
useiden tekijöiden summa. Sosi-
aalisen median kaatopaikalla on 
kuitenkin vielä hyvin tilaa muu-
tamalle jättiläiselle.   

Teksti ja kuvat: 
Max Fritze

Sosiaalisen median kaatopaikalla
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Viestintä-sanan latinankielinen 
muoto communicare tarkoittaa yh-
dessä tekemistä.

Ainoastaan ihmiset eivät käytä 
viestinnässään kehonkieltä, vaan 
myös mehiläiset pystyvät välittä-
mään yllättävän monimutkaisia 
viestejä tanssimalla. Liikkumalla 
tietyllä tavalla ne pystyvät kerto-
maan muille mehiläisille, missä 
ne ovat esimerkiksi olleet ja mitä 
ne ovat syöneet. Näin muut lajito-
verit osaavat suunnistaa samalle 
ruokapaikalle herkuttelemaan.

Tutkimusten mukaan yksinpuhe-
lu parantaa ajattelukykyä. Et siis 
ole hullu. 

Naiset käyttävät tutkimusten mu-
kaan päivässä noin 16 215 sanaa, 
miehet taas keskimäärin 15 669 sa-
naa.  Naisten kuitenkin uskotaan 
usein olevan enemmän äänessä, 
sillä naisten ja miesten väliset 
viestintätavat eroavat toisistaan. 
Naiset ylläpitävät keskustelua ky-
symyksillä ja kommenteilla, kun 
taas miehiä voi joskus joutua hou-
kuttelemaan mukaan keskuste-
luun. Miesten innostuessa puhu-
maan voi heidän puhetulvaansa 
kuitenkin olla vaikea katkaista. 

Puhumisen nopeusennätys on 
600 sanaa minuutissa, eli yli 10 
sanaa sekunnissa. Suurin osa ih-

misistä puhuu keskimäärin 120 
sanaa minuutissa, eli noin kaksi 
sanaa sekunnissa.

Sanomalehtien esimuotoja olivat 
kauppiaiden 1500-luvulla toisil-
leen lähettämät uutiskirjeet. Uu-
tiskirjeissä kauppiaat kertoivat 
toisilleen esimerkiksi kulkutau-
deista, sodista, tavaroiden hin-
noista sekä yhteiskunnan tapahtu-
mista. Myöhemmin uutiskirjeitä 
alettiin monistaa kirjapainoissa, ja 
niistä kehittyi sanomalehtiä. 

Vaikka monet naistenlehdet niin 
väittävät, ei viestinnästä 70 % 
suinkaan ole nonverbaalista eli sa-
natonta viestintää, vaan sanaton ja 
sanallinen viestintä muodostavat 
kiinteän kokonaisuuden. Tämän 

Tätä et vielä tiennyt 
viestinnästä

Teksti: Riikka liikanen
Kuvat: Kirsi Manninen

vuoksi ei voida laskea tarkalleen 
sanallisen ja sanattoman viestin-
nän määrää.  Nonverbaalinen 
viestintä ei myöskään ole sanallis-
ta viestintää aidompaa, vaan pys-
tyt yhtälailla johdattamaan sekä 
sanallisesti että sanattomasti vuo-
rovaikutuskumppania harhaan. 

Suomalaisista nuorista aikuisista 
noin 70 % jännittää yleisön edessä 
puhumista.

Toisin kuin yleisesti ajatellaan, ei 
yrityksen imagoa voida muodosta 
johtokunnan kokouksessa, vaan 
se syntyy ja elää ihmisten mielis-
sä.

Ilmiöt
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Kärki – Journalismissa kärki tar-
koittaa jutun ingressiä, eli johdat-
televaa aloituskappaletta ennen 
varsinaista palstatekstiä. Par-
haimmillaan opit siis juuri kaksi 
uutta käsitettä, hyvä sinä!

Sipuliteoria – Ei, nyt ei puhuta 
vihannesten vuorovaikutuksesta. 
Sipulit liitetään viestintätieteissä 
yleisimmin sosiaalisen läpäisyn 
teoriaan (Social penetration the-
ory), joka selittää vuorovaikutus-
suhteiden syntyyn ja kehitykseen 
liittyvää prosessia. Sipulilla ku-
vataan ihmisen itsestäkertomisen 
kerroksittaista rakennetta, jossa 
ulkoisista asioista edetään aina 
syvimpiin salaisuuksiin asti.

Viestintäkompetenssi – Viestin-
täkompetenssi on viestintätaito-
jen, -tietojen, -ymmärryksen ja 
–ajattelun muodostama kokonai-
suus. Jotta ihmisellä voi olla hyvä 
viestintäkompetenssi, tulee hänen 
ottaa huomioon myös erittäin tär-
keä eettinen ulottuvuus. (Huom! 
Nousee usein esille Hitlerin vies-
tintään liittyvissä keskusteluissa)

Luotaus – Laivojenhan tiedetään 
luotaavan. Viestinnässä luotaami-
sella kuitenkin seurataan fyysis-
ten jäävuorien sijaan organisaati-
on ympäristöstä nousevia teemoja 
ja tuntemuksia, kuten esimerkiksi 
trendejä tai alkavia kriisejä. 

Tarkoituksenmukainen – Tämä 
termi vilahtaa viestijän puhees-
sa joidenkin mielestä liian usein, 
toisten mielestä aivan liian usein 
ja useimpien mielestä häiritsevän 
paljon. Sanaa voi käyttää missä 
yhteydessä vaan ja milloin vain, 
mikäli haluaa tuoda puheeseen-
sa viestinnällistä uskottavuutta. 
Tavataan usein yhdistelmässä te-
hokasta ja tarkoituksenmukaista, 
jolla ainakin alun perin on viitattu 
hyvän viestinnän määritelmään.  

Fysiologinen vireytyminen – Kä-
det hikoaa, sydän pamppailee, 
tuntuu siltä että vatsassa on kym-
meniä perhosia. Nämä tuntemuk-
set ovat merkkejä alkukantaisesta 
fysiologisen vireytymisen proses-
sista, jonka avulla keho valmis-
tautuu sosiaalisesti ”uhkaavaan” 
tilanteeseen, kuten esimerkiksi 
esiintymiseen. Voitkin siis seuraa-
van kerran istuessasi wc-tiloissa 
ennen esitystä ajatella, että keho-
si vain valmistautuu juoksemaan 
kuvitteellista leijonaa pakoon, 
siistiä eikös? 

Ethos, Pathos ja Logos – Mitä oli-
sikaan viestinnän termistö ilman 
Aristotelestä? Tuo Antiikin Krei-
kan filosofi ja retoriikan suurmies 
kiteytti vaikuttavan puhumisen 
näihin kolmeen sanaan. Ethos 
viittaa rehellisyyteen ja aitouteen, 
pathos tunteiden herättämiseen 

ja logos argumentoinnin pitävyy-
teen sekä kieleen.  Sen lisäksi, että 
tämä kolmijako on keskeinen osa 
retoriikan historiaa, on myös toki 
klassisen kreikan käyttäminen 
keskustelussa todella uskottavaa.

Koheesio – Ryhmäviestinnän kä-
site, jolla viitataan ryhmän yhte-
näisyyteen. Korkean koheesion 
ryhmissä tavoitteet saavutetaan 
usein sujuvasti, sillä ryhmän 
työskentelyllä on tarkka jäsenten 
jakama tavoite ja suunta. On kui-
tenkin muistettava varoa ryhmä-
ajattelua! (Vaikka koko ryhmä on 
vankasti sitä mieltä, että Muumi-
en vuorovaikutus on hyvä tutki-
musaihe, niin pitäisikö kuitenkin 
kysyä vielä ulkopuolisen mielipi-
de?)

Portinvartija – Tämä Taru sor-
musten herraa –muistuttava kä-
site viittaa journalistin rooliin 
julkaistavasta tiedosta päättävänä 
tahona. 

Proksemiikka – Käsite tarkoittaa 
kaikessa yksinkertaisuudessaan 
tilankäyttöä nonverbaalisen vies-
tinnän merkkijärjestelmänä, mut-
ta kukapa sanoisi ”tilankäyttö” 
kun voi sanoa ”proksemiikka”?

Teksti: Kaisa Laitinen
Kuvat: Kirsi Manninen

Ota nämä haltuun, jos haluat 
keskustella viestijän kanssa!

Ilmiöt
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journalismi.jyu.fi
facebook.com/viestinnantalo
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