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Pikaopas hallinnon opiskelijaedustajalle Taideyliopistossa 

Yliopistohallinnon opiskelijaedustajana eli "hallopedina" pääsee vaikuttamaan tieteellisen ja taiteellisen 

yhteisön toimintaan ja johtamiseen. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon 

uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Tehtävissä pääsee myös 

antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. 

Hallintoelimessä opiskelijaedustaja toimii sen täysivaltaisena jäsenenä. Tämä tarkoittaa, että hänen ja 

muiden saman toimielimen jäsenten äänet ovat päätöksenteossa tasa-arvoisia. Hallopedina et siis ole 

”pelkkä” opiskelija, vaan päätöksentekijänä samalla viivalla professorien kanssa! Tehtävässään halloped 

myös käyttää usein julkista valtaa, ja se edellyttää vastuullisuutta ja huolellisuutta. 

Yliopiston toiminnalle on tärkeää, että yliopistoyhteisön eri ryhmien – professorien, muun henkilökunnan 

ja opiskelijoiden – näkemykset tulevat päätöksissä huomioiduksi. Onkin aidosti tärkeää, että tuot keskus-

teluun oman näkökulmasi: opiskelijana juuri sinulla on oman kokemuksesi kautta karttunutta tietoa, nä-

kemystä ja suoranaista asiantuntemusta, jotka täydentävät hallintoelimen muiden jäsenten näkökulmia. 

Tärkeitä vinkkejä käytännön toimintaan 

 Tärkein tehtäväsi on osallistua kokouksiin ja niissä tehtäviin päätöksiin – opiskelijaedustajatehtävi-

en takia on esim. aina täysin sallittua olla poissa oppitunnilta. Jos et kuitenkaan pääse kokoukseen, 

muista ilmoittaa siitä toimielimen sihteerille ja/tai varajäsenellesi, jotta varajäsen pääsisi tilallesi. 

 Kokouksiin kannattaa valmistautua, jotta pystyy paremmin vaikuttamaan käsiteltäviin asioihin. 

Käy aina esityslista läpi jo ennen kokousta, vaikkapa yhdessä muiden saman hallintoelimen opis-

kelijajäsenten kanssa. Jos käsiteltävänä on vähänkin isompia tai hankalampia asioita, kannattaa 

sopia edes lyhyt palaveri muiden opiskelijajäsenten kanssa ennen varsinaista kokousta. 

 Erityisesti isompien linjakysymysten kohdalla sinun tulisi ottaa huomioon myös ylioppilaskunnan 

asiasta mahdollisesti tekemät linjaukset. Jos siis olet tekemässä isoja päätöksiä ja/tai olet ylipään-

sä epävarma siitä, miten sinun kannattaisi toimia, ota rohkeasti yhteyttä ylioppilaskuntaan! 

 Jos olet vakavasti eri mieltä jostain päätöksestä, voit jättää siihen kokouksessa eriävän mielipi-

teen. Kaikki hallintoelimen jäsenet ovat vastuussa päätöksistä, joita he ovat olleet käsittelemässä 

ja joihin he eivät ole jättäneet eriävää mielipidettä, joten kyse on myös omasta oikeusturvastasi. 

Muista, että mielipiteelläsi on aidosti väliä! 

 Yleensä muut kokousedustajat tiedostavat hyvin opiskelijoiden mielipiteen tärkeyden ja myös ai-

dosti haluavat kuulla sen – älä siis pelkää avata suutasi vaan kerro rohkeasti, mitä mieltä olet! 

 Joskus voi kuitenkin valitettavasti tulla vastaan myös opiskelijoiden mielipiteiden vähättelyä tai 

jyräämistä. Tähän ei kannata alistua: muista, että kaikilla saman hallintoelimen jäsenillä on samat 

oikeudet ja velvollisuudet, tasapuolisesti yksi ääni ja kaikkien mielipide on yhtä arvokas! 

 Opiskelukaveriesi mielipiteiden kysyminen käsiteltäviin asioihin voi joskus olla avuksi, mutta sinul-

la ei ole siihen mitään velvollisuutta. TaiYo:n nimittämänä edustajana edustat kaikkia opiskelijoita, 

eikä kantojasi voi ohittaa esim. sanomalla, että ne ovat ”vain yhden opiskelijan” mielipide. 

 Päätökset tulee aina tehdä kokouksessa, johon kaikilla toimielimen jäsenillä on pääsy, ja yleensä 

on myös opiskelijoiden etu, että näin toimitaan. Vähänkään merkittäviä asioita ei siis pidä antaa 

pienemmän porukan päätettäväksi kokousten ulkopuolella tai sovittavaksi jo ennen kokousta. 
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Kannattaa pitää yhteyttä TaiYo:on ja muihin opiskelijaedustajiin 

 Halloped pystyy toimimaan parhaiten pitämällä aktiivisesti yhteyttä muihin hallopedeihin ja yliop-

pilaskunnan toimijoihin. Hankalissa tilanteissa ei tarvitse eikä kannata olla yksin – jos jokin askar-

ruttaa, voit aina ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan! 

 TaiYo:lla on opiskelijavaikuttajien FB-ryhmä, jossa voi kertoa käsiteltävistä asioista, kysyä neuvoa 

ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä: www.facebook.com/groups/273407442862780. 

 Olet myös aina tervetullut TaiYo:n toimistolle kysymään neuvoa ja apua. Jos esim. käsittelyssä on 

erityisen hankalalta tai tärkeältä tuntuva asia tai kokoustekniikka mietityttää, tarjoamme apua ja 

neuvoja parhaamme mukaan. Jos haluat tulla käymään aukioloaikojen ulkopuolella, kannattaa so-

pia asiasta etukäteen: http://taiyo.fi/ylioppilaskunta/yhteystiedot. 

 Ylioppilaskunnan lisäksi myös akatemiakohtaiset jaostot ja ainejärjestöt ovat usein kiinnostuneita 

akatemia- ja oppinainekohtaisista asioista ja voivat tarjota niissä tukea. Jaostojen ja ainejärjestö-

jen yhteyshenkilöt löytyvät TaiYo:n nettisivuilta: http://taiyo.fi/ylioppilaskunta/sektorit-ja-jaostot. 

Jos joudut jättämään tehtäväsi kesken kauden 

 Olethan meihin yhteydessä aina, jos joudut syystä tai toisesta jättämään tehtäväsi kesken kauden! 

Laita viestiä myös jos olet valmistumassa, sillä emme saa tästä automaattisesti tietoa yliopistolta. 

 Olisi myös hienoa, jos voit mahdollisuuksien mukaan auttaa meitä löytämään sinulle seuraajan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit kannustaa jotakin sopivaa tyyppiä lähettämään lyhyen va-

paamuotoisen hakemusviestin ylioppilaskunnalle, kun paikkasi tulee hakuun. 

 Vapaaksi jääneet paikat täytetään avoimen haun perusteella, mutta sitä kautta ei läheskään aina 

löydy riittävää määrää hakijoita. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on siis suureksi avuksi, jos voit 

pyytää hyviä tyyppejä hakemaan sinulta avoimeksi jäävää tehtävää! 

Yliopistojen opiskelijaedustajatoiminnan taustaa 

 Yliopistot ovat itsenäisiä akateemisia yhteisöjä, ja yhteisön eri ryhmät heijastuvat myös yliopiston 

hallintoon. Kaikissa merkittävissä yliopiston hallintoelimissä toimiikin ns. kolmikanta, eli päätök-

senteossa ovat edustettuina niin professorit, muu henkilökunta kuin opiskelijat. 

 Hallinnon eri tasoilla on monenlaisia tehtäviä, joiden työmäärä ja vaikuttamismahdollisuudet ero-

avat toisistaan paljonkin (ks. kaavio toimielimistä sivulla https://taiyo.fi/ylioppilaskunta/halloped). 

Kaikki ovat kuitenkin omalla tavallaan tärkeitä ja vastuullisia kokonaisuuden osia! 

 Opiskelijoiden edustajat yliopiston hallintoon valitsee yliopistolain mukaisesti aina ylioppilaskunta 

(käytännössä sen edustajisto tai hallitus). Tätä kautta hallinnon opiskelijaedustaja edustaa yliopis-

ton päätöksenteossa kaikkia opiskelijoita. Jokaisen opiskelijaedustajan oikeus ja velvollisuus onkin 

edistää yliopiston parasta ja koko yliopistoyhteisön etua tuomalla päätöksentekoon opiskelijanä-

kökulmaa ja opiskelijoiden mielipiteitä. 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan yhteystiedot 

 Jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkola: taiyo-toimisto@uniarts.fi, puh. 040 710 4298 

 Pääsihteeri Ville Sinnemäki: taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296 

 Puheenjohtaja Sofia Suomalainen: taiyo-pj@uniarts.fi, puh. 040 710 4297 

 TaiYo:n toimisto: Nervanderinkatu 13, 4. krs (Postiosoite: PL 36, 00097 Taideyliopisto) 

http://taiyo.fi/ylioppilaskunta/sektorit-ja-jaostot/

