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Kenelle

Tämä opas on tarkoitettu hallinnon opiskelijaedustajien työn tueksi. Oppaassa 
kuvataan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajapai-
kat, kerrotaan edustajana työskentelystä ja annetaan vinkkejä käytännön työ-
hön.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallinnon opiskelijaedustajan työstä, voit olla yh-
teydessä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin tai pääsihteeriin.

Edunvalvontasihteeri
Oskari Mäkelä
044 324 8961
edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Pääsihteeri
Kaisa Paavola
044 324 8964
paasihteeri@vyy.fi

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja

Hallinnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden 
edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. He toimivat itsenäisinä toimi-
elimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, akatee-
misten yksiköiden tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. 
Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan 
jäsen.

Hallopedina pääset vaikuttamaan yliopistoyhteisöämme koskeviin asioihin. 
Jos haluat opiskelun ohessa ajaa ja valvoa kaikkien opiskelijoiden etuja, on 
mahdollisuutesi koittanut päästä osaksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä 
maailmaa!

Yliopiston hallinnossa on monia tahoja, joissa myös opiskelijoilla on oma edus-
tuksensa.



Hallopedin arkea

Toiminta

Hallinnon opiskelijaedustajalla on merkittävä rooli päätettäessä yliopiston ja 
akateemisten yksiköiden asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoi-
den näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon ylipiston ope-
tuksen ja tutkimuksen kokonaisedun.

Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun he-
rättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa 
sekä raportointi ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin ta-
hoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät 
merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita 
yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Yhteydenpito

Toimiva yhteydenpito muiden saman toimielimen hallopedien ja ylioppilas-
kunnan kanssa on erittäin tärkeää. Hallinnon opiskelijaedustajien onkin hyvä 
sopia oman toimielimensä kaikkien hallopedien kesken yhteinen kanava yh-
teydenpitoon (esimerkiksi kaikkien koulutus- ja tutkintolautakunnan opiskeli-
jaedustajien yhteinen ryhmä). 

Yhteydenpitokanavia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen median keskustelu-
ryhmät (WhatsApp, Facebook, Slack). Yhteisellä kanavalla on helppo valmis-
tautua tuleviin kokouksiin sekä sopia, kuka menee paikalle kokoukseen ja mil-
loin varajäsen paikkaa varsinaista jäsentä. 

Myös ylioppilaskuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Edunvalvontasihteeriltä ja yli-
oppilaskunnan hallitukselta saa apua ja neuvoja sekä hallopedina toimimisen 
käytännön asioihin että edunvalvonnallisiin kysymyksiin. Tarkat yhteystiedot 
löytyvät ylioppilaskunnan nettisivuilta osoitteesta vyy.fi/yhteystiedot.



Yhteisen edun edistämistä

Mitä halloped saa tehtävästään?

— Mahdollisuuden vaikuttaa suoraan opetuksen sisältöön ja kehittymiseen 
sekä sen tuottamiseen
— Tilaisuuden edistää opiskelijoiden asemaa yliopistolla ja kehittää yliopistoa 
entistäkin opiskelijaystävällisemmäksi
— Ylioppilaskunnalta edunvalvonnallista koulutusta
— Paljon arvokasta kokemusta toimimisesta hallinnon virallisissa toimielimis-
sä (josta on mahdollista saada opintopisteitä)
— Ryhmätyö-, neuvottelu-, vaikuttamis- ja kokoustaitoja.

Mitä odotamme hyvältä hallopedilta?

Hallinnon toimielinten kaudet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia. Ylioppilas-
kunta odottaa hallopedeilta sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi ja 
mieluiten pidemmäksikin ajaksi.

Lyhytaikainen poissaolo tai esimerkiksi vaihdossa käyminen eivät ole poissul-
kevia esteitä hallopedina toimimiselle. Hyvä halloped ymmärtää roolinsa toi-
mia koko edustamansa opiskelijakunnan puolesta puhujana. Tärkeintä ei ole 
omien mielipiteiden esiintuominen, vaan koko opiskelijakunnan näkökulmien 
mahdollisimman laaja-alainen edustaminen toimielinten tapaamisissa.

Mielipiteiden ja näkökulmien keräämiseksi onkin hyvä varata runsaasti aikaa 
muiden hallopedien ja ylioppilaskunnan kanssa käytävään yhteydenpitoon. 
Hallopedien vastuulla on huomioida, että muutkin opiskelijat ovat tietoisia 
tehdyistä ja suunnitelluista muutoksista. Erinomainen halloped kannustaa ja 
aktivoi opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen ajatteluun.



Hallopedpaikat

Vaasan yliopiston kollegio

Yliopistokollegio on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka muun muassa 
päättää yliopiston hallituksen kokoonpanosta ja vahvistaa yliopiston tilinpää-
töksen. Yliopistokollegiossa on professorikunnan, opiskelijoiden sekä muun 
henkilöstön edustajat.

Vaasan yliopiston hallitus

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Yliopistolain mukaan yli-
opiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan 
ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toi-
minta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia yliopiston tilin-
päätös yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Hallituksen toimintaan sisältyy merkittävä taloudellinen vastuu. Lisäksi halli-
tus valitsee rehtorin, hyväksyy johtosäännöt ja yliopiston toiminnan kannalta 
merkittävät tai periaatteelliset sopimukset sekä päättää yliopiston toiminta-
rakenteesta. Vaasan yliopiston hallituksessa on viisi jäsentä yliopiston ulko-
puolelta ja neljä jäsentä yliopistoyhteisöstä. Hallituksen kausi on nelivuotinen, 
kuitenkin niin, että opiskelijajäsenen toimikausi on kaksivuotinen.

Tutkimus- ja koulutusneuvosto

Yliopiston tutkimus- ja koulutusneuvosto on johtosäännössä määrätty yliopis-
ton pysyvä toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa vastata yliopiston tut-
kimuksen ja koulutuksen kehittämisestä ja laadunvalvonnasta, päättää opis-
kelijavalinnan perusteista ja valvoa opinnäytetöiden arvostelua.



Hallopedpaikat

Akateemiset yksiköt

Johtamisen yksikkö
School of Management
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
School of Accounting and Finance
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö
School of Marketing and Communication
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
School of Technology and Innovation

Akateemisen yksikön johtoryhmä on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka 
tekee päätökset yksikön toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Aka-
teemisen yksikön johtoryhmässä on professorikunnan, opiskelijoiden sekä 
muun henkilöstön edustajat. Akateemisen yksikön johtoryhmän opiskelijajä-
senten kausi on kaksivuotinen.

VOAS:n valtuuskunta

VOAS:n valtuuskunta on toimielin, joka muun muassa valitsee VOAS:n halli-
tuksen, käsittelee VOAS:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvis-
taa budjetin.

Tritonian johtokunta

Tritonian johtokunta vastaa tiedekirjasto Tritonian hallinnosta yhdessä Trito-
nian johtajan kanssa. 

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä

Rehtorin asettaman työryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden kokonais-
valtaista hyvinvointia yliopiston toiminnan piiriin kuuluvissa asioissa.



Hallopedpaikat

YTHS:n valtuuskunta

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa: keväällä hyväksymään 
säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä syksyllä hyväksymään 
säätiön talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi valtuuskunta valitsee 
säätiön hallituksen.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL) tekee ylioppilaskuntien esitysten pe-
rusteella lopulliset päätökset valtuuskunnan kokoonpanosta siten, että jo-
kaisesta ylioppilaskunnasta valitaan 1–2 opiskelijaedustajaa valtuuskuntaan 
kaksivuotiskaudelle. Esitykset tehtäviin valittavista henkilöistä tekee ylioppi-
laskunnan edustajisto.

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunta

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata ter-
veyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden 
edistämistä ja yhteisöterveystyötä.

Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vä-
hentämisen ja lisäämisen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivises-
ti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Opintotukilautakunta

Vaasan yliopiston opintotukipalvelut päättyivät 1.1.2017, jolloin opintotuen rat-
kaisutoiminta siirtyi Kelaan. Yliopiston opintotukilautakunta päättää kuitenkin 
edelleen mm. opiskelijain opintotuen enimmäisajan pidentämisestä.



Vielä pari tärkeää juttua!

Raportointi

Raportit kootaan sähköisellä lomakkeella. Hallopedien tehtävänä on huoleh-
tia, että lomake tulee täytettyä kokousten ja tapaamisten jälkeen. Kaikista 
raporteista tehdään koonti ylioppilaskunnan edunvalvontasektorin viikkopa-
lavereihin. Koonnit käsitellään myös edunvalvontavaliokunnan istunnossa ja 
tarvittaessa ne voidaan myös esittää edustajiston kokouksessa.

Sekä varsinaiset että varalle valitut hallopedit ovat tervetulleita osallistumaan 
valiokunnan istuntoihin, joissa he voivat keskustella omasta hallopedtyösken-
telystään, saada tukea työhönsä ja esittää valiokunnalle kokouksissa esiintul-
leita asioita. 

Raportointilomake sekä toimielinkohtainen listaus hallopedeista löytyy osoit-
teesta tinyurl.com/vyyhalloped.

Eroaminen

Opiskelija voi valituksi tultuaan pyytää eroa luottamustoimesta ennen toimi-
elimen toimikauden päättymistä. Hallopedin eroaminen luottamustehtävästä 
tulee ajankohtaiseksi, jos hän valmistuu tai on pitkäaikaisesti poissa opiske-
lujen parista. Halloped voi erota tehtävästään myös jos hän ei koe kykene-
vänsä aktiivisesti toimimaan opiskelijan etujen valvojana. Eroaminen tapahtuu 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti pääsihteerille.

Tsemppiä hallopedtyöskentelyyn!
Muista! Jos tulee kysyttävää, voit aina olla yhteydessä ylioppilaskuntaan!


