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Esitys: Henkilövalintaohjesääntö 

Yhdistys voi toteuttaa sellaiset haut, jotka se saa toimeksiantona tai jotka se itse haluaa avata. 

Edustajapaikoila tarkoitetaan opiskelijaedustusta erinäisissä toimielimissä, yhdistyksissä ja yliopiston 

hallinnossa, ei yhdistyksen omia toimijapaikkoja. Edustajapaikkoja täytettäessä noudatetaan tässä 

ohjesäännössä määriteltyjä kriteereitä. 

Aloitteen tehtävän hausta tekee kyseessä olevasta sektorista vastaava hallituksen jäsen. Yhdistyksen hallitus 

nimittää opiskelijaedustajat kuhunkin tehtävään hakemusten perusteella. Luottamustoimien liiallista 

kasautumista samoille henkilöille vältetään.  

Edustuspaikkojen hakuilmoituksissa on ilmoitettava kaikki kriteerit ja valinnassa edellytettävät asiakirjat. 

Ilmoituksesta on selvittävä myös kaikki ne asiat, joihin hakija sitoutuu tullessaan valituksi. 

Tiedot haettavista edustajapaikoista ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tämä asiakirja on oltava saatavissa 

yhdistyksen kotisivuilla tai muuten nähtävissä. Hakuilmoituksessa on mainittava, mistä tämä ohjesääntö 

löytyy. 

1) Opiskeluun liittyvissä edustuspaikoissa käytetyt kriteerit 

Teologisen tiedekunnan toimielimiin voidaan valita edustajaksi kuka tahansa perustutkinto-opiskelija 

teologisesta tiedekunnasta. Kriteereitä sovelletaan numerojärjestyksessä suhteessa haettavaan paikkaan. 

1) Hakijan opintojen oppiaineellinen painotus siten, että se soveltuu opiskelijaedustajan avoimeen tehtävään 

2) Hakijan opintovaihe siten, että opiskelijaedustajia on tasaisesti eri opintojen vaiheista 

3) Hakijan opintosuunta siten, että opiskelijaedustajia on laajasti kaikista opintosuunnista 

4) muu soveltuva pätevyys, joka ilmenee: 

 aikaisemmassa opiskelijaedustuskokemuksessa 

 aikaisemmassa opiskelijajärjestötoiminnassa 
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 muussa työ-, toiminta- ja järjestökokemuksessa 

 Tämän lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, että 

1. Hakija sitoutuu aktiivisesti toimimaan opiskelijaedustajana mikäli tulee valituksi tehtävään 

2. Tullessaan valituksi opiskelijaedustajaksi hakija sitoutuu toimimaan osana yhdistyksen 

opiskelijaedunvalvontaa sekä osallistumaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka ovat tehtävän 

menestyksekkään hoitamisen kannalta olennaisia. Opiskelijaedustaja toimii tiedonvälittäjänä 

opiskelijoiden, yhdistyksen ja toimielimen välillä. 

 

2) Työelämään liittyvissä opiskelijaedustajapaikkojen hauissa käytettävät 

kriteerit 

Työelämään liittyvää järjestöedustuspaikkaa voi hakea vain Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 

varsinainen jäsen. Kriteereitä sovelletaan numerojärjestyksessä suhteessa haettavaan paikkaan. 

1) Opiskelijaedustajaa hakevan tahon asettamat vaatimukset hakijalle 

2) Hakijan opintosuunta siten, että opiskelijaedustaja täyttää avoimen tehtävän mukaiset kriteerit 

3) Hakijan opintovaihe siten, että opiskelijaedustajia on tasaisesti eri opintojen vaiheista 

4) Muu soveltuva pätevyys, joka ilmenee: 

 aikaisemmassa opiskelijaedustuskokemuksessa 

 aikaisemmassa opiskelijajärjestötoiminnassa 

 muussa työ-, toiminta- ja järjestökokemuksessa 

 Tämän lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, että 

1. Hakija sitoutuu aktiivisesti toimimaan opiskelijaedustajana mikäli tulee valituksi tehtävään 
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2. Tullessaan valituksi opiskelijaedustajaksi hakija sitoutuu toimimaan osana yhdistyksen 

opiskelijaedunvalvontaa sekä osallistumaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka ovat tehtävän 

menestyksekkään hoitamisen kannalta olennaisia. Opiskelijaedustaja toimii tiedonvälittäjänä 

opiskelijoiden, yhdistyksen ja toimielimen välillä. 


