
 

 

 

 

  

TÄYDENNYSHAKUKUULUTUS 
Haemme Tampereen yliopiston tiedekuntaneuvostoihin opiskelijajäseniä 
seuraavasti: 

• Kasvatustieteet ja kulttuuri: 1 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä 
• Yhteiskuntatieteet: 1 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä 

o 2 varajäsenen toimikaudet alkavat välittömästi 

 
Toimikausi opiskelijaedustajan tehtävissä alkaa 1.8.2022, ellei yllä olevassa listassa 
ole toisin mainittu, ja päättyy 31.12.2022. Hakuaika opiskelijaedustajan tehtäviin 
edellä mainituissa toimielimissä on jatkettu 13.-29.5.2022. Alkuperäisessä 
täydennyshaussa huhtikuussa saapuneet hakemukset huomioidaan tässä haussa. 

Mistä on kyse? 
Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan oman 
tiedekuntasi toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuuluviin hallinnossa. 
Kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota ja opiskelijaedustajana 
toimimisesta voit saada myös opintopisteitä. 

Tiedekuntaneuvoston tehtäviä ovat muun muassa: seurata ja arvioida tiedekunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-
ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan tutkinto-
ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorille vahvistettaviksi, käsitellä 
opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. 
opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt. 
 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? 
Hallinnon opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston 
opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi 
korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. 
Opiskelijan tulee myös olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen 
mennessä. Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoisia ovat 
vain opiskelijat, joilla on kyseisessä tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus. 
Tarkempia ohjeita tiedekuntaan kuulumisesta antaa tarvittaessa hausta vastaava 
työntekijä. 



 

 

 

 

  

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon 
opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä 
järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan 
osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.  

Opiskelijaedustajien valintaan vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit: 
• valmiudet toimia tehtävässä (esimerkiksi opinnoista saatu erityisosaaminen 

tai ajankäyttöön liittyvät asiat) 
• kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä 
• motivoituneisuus tehtävään 

Opiskelijaedustajilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja 
tiedekunnan ainejärjestöihin.  

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? 
Hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake JotForm-palvelussa osoitteessa 
https://bit.ly/treyhallopedtiedekunta. Saman lomakkeen kautta haetaan kaikkiin 
tiedekuntaneuvostoihin, joten hakemusta lähettäessä suosittelemme tarkistamaan, 
että antamasi tiedot ovat oikein. Oman tiedekunnan voi tarvittaessa tarkistaa 
hausta vastaavalta työntekijältä. Hakemuksessa tulee vastata selkeästi jokaiseen 
kohtaan. Tarvittaessa hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan ja/tai 
kutsutaan haastatteluun. 

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä 
laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Opiskelijaedustajien haun kriteereistä 
ja hakujen toteuttamisesta on päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto 
päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Alkuperäisen haun 
avaamisesta päätti Tampereen ylioppilaskunnan hallitus.  Valintaohjesäännön 
mukaisesti tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunnan 
hallitus. Täydennyshaun jatkamisesta on päättänyt pääsihteerin määräämä 
hausta vastaava työntekijä 13.5.2022. 

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan 
koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi, p. +358 40 713 0077. 

https://bit.ly/treyhallopedtiedekunta
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