
 

 

 

 

  

Hakukuulutus 

koulutusneuvostoon 
 

Haemme Tampereen yliopiston koulutusneuvostoon yhtä varajäsentä. 

Toimikausi opiskelijaedustajan tehtävissä alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.12.2024. 

Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 9.-23.3.2023.  

 

Mistä on kyse? 

 

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja 

taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää 

tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti 

vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista.  

Koulutusneuvosto toimii koulutuksesta vastaavan vararehtorin johtamistyön 

tukena. Neuvosto seuraa ja osallistuu koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä 

edistää ja seuraa yliopiston strategian toteutumista. 

Koulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi 

1) valmistella tutkintokoulutukseen (alemmat ja ylemmät 

korkeakoulututkinnot sekä jatkotutkinnot), opintohallintoon, 

opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita; 



 

 

 

 

  

2) valmistella jatkuvan oppimisen edistämiseen liittyviä käytäntöjä ja 

toimintamalleja; 

3) tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä 

pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä; 

4) arvioida koulutuksen laatua; 

5) edistää koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä sekä 

koulutukseen liittyvien päätösten ja säännöstöjen jalkauttamista 

yksiköihin; 

6) tukea tutkinto-ohjelmia koulutuksen toteuttamisessa; 

7) tehdä koulutukseen liittyviä aloitteita; 

8) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät. 

Koulutusneuvoston jäseninä ovat jokaisen tiedekunnan koulutuksesta 

vastaava varadekaani sekä jokaisesta tiedekunnasta yksi tutkinto-

ohjelmavastaava tai muu koulutuksen kehittämisestä kiinnostunut henkilö 

(opetus- ja tutkimushenkilöstön edustaja) ja hänen henkilökohtainen 

varajäsenensä sekä neljä opiskelijaa ja heidän varajäsenensä. Jäsenten 

toimikausi on neljä vuotta; opiskelijoiden toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? 

 

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston 

opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi 



 

 

 

 

  

korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. 

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen 

mennessä. Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin 

olla päätoimisesti opiskelija. 

Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat yleiset 

kriteerit: 

• valmiudet toimia tehtävässä (esimerkiksi opinnoista saatu 

erityisosaaminen tai ajankäyttöön liittyvät asiat)  

• kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta 

tehtävästä 

• motivoituneisuus tehtävään   

Ylioppilaskunta perehdyttää valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja 

asiantuntemusta yliopiston hallinnossa toimimiseen. Valituilta 

opiskelijaedustajilta edellytetään erityisen tiivistä yhteydenpitoa 

ylioppilaskuntaan.  Opiskelijaedustajilta edellytetään sujuvaa suomen kielen 

taitoa.  

  

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? 

 

Hakeminen tapahtuu lähettämällä hakulomake Microsoft Forms-palvelun 

kautta osoitteessa https://bit.ly/hallopedtuniyhteiset. Saman lomakkeen 

kautta haetaan useampaan toimielimeen, joten hakemusta lähettäessä 

https://bit.ly/hallopedtuniyhteiset
https://bit.ly/hallopedtuniyhteiset


 

 

 

 

  

suosittelemme tarkistamaan, että antamasi tiedot ovat oikein. Voit myös 

hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuaika päättyy 

torstaina 23.3.2023. Hakemuksessa tulee vastata selkeästi jokaiseen 

pakolliseen kohtaan. Hakuajan jälkeen hallituksen jäsenistä koostuva 

haastatteluryhmä pyytää tarvittaessa hakijoita täydentämään hakemustaan 

tai saapumaan haastatteluun. Haastattelut sijoittuvat huhtikuun alkuun. 

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien 

opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 

Opiskelijaedustajien haun kriteereistä ja hakujen toteuttamisesta on 

päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 16.2.2021 

päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Haun avaamisesta 

päätti Tampereen ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan 17.8.2022. 

Täydennyshaun avaamisesta on päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan 

pääsihteerin määräämä työntekijä 9.3.2023. Valintaohjesäännön mukaisesti 

konsistorin, sen alaisten neuvostojen ja muutoksenhakulautakunnan 

opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunnan edustajisto. 

 

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan 

koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi, p. +358 40 

713 0077. 
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