
OPINTOPISTEET JÄRJESTÖ-, HALLINTO- JA 
OSAKUNTATYÖSTÄ 

Opiskelijan on mahdollista hakea opintopisteitä toiminnasta ainejärjestössä, 
ylioppilaskunnassa tai ylioppilaskunnan piirissä toimivissa järjestöissä, valiokunnissa ja 
osakunnissa. Lisäksi hallintotyöstä on mahdollista saada opintopisteitä. Huomioithan, että 
vanhoja ja uusia (1.8.2017-) koulutusohjelmia suorittavia koskevat eri ohjeet. 
 
OHJEET HAKIJALLE 

1) Mistä voi hakea opintopisteitä? 
 
Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet TAI aiemmin aloittaneet ja uusiin 
koulutusohjelmiin siirtyneet 
 
Lue ensin huolella, millä perusteella opintopisteitä myönnetään ja kuinka monta pistettä 
on mahdollista hakea kustakin tehtävästä: Yliopiston yhteiset periaatteet hallinto- ja 
ainejärjestötoiminnasta saatavista opintopisteistä 
 
Yllä olevan dokumentin Kompleksin toiminnan kannalta oleellisin sisältö tiivistetysti 

1) Toimiminen Kompleksin hallituksen jäsenenä  
-  1 op / vuosi (puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kohdalla 2 op / 

vuosi) 
-  oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista 

2) Toimiminen Kompleksin toimihenkilönä 
-  1 op / vuosi 
-  edellyttää aktiivista toimintaa 

3) Toimiminen yliopiston toimielimessä (esim. tiedekuntaneuvosto, 
opetustaitotoimikunta, koulutusohjelman johtoryhmä) 

-  1 op / vuosi 
-  oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista 

4) Toimiminen oman opiskelualan kansallisessa opiskelijajärjestössä (SPOL) 
-  1 op / vuosi (SPOL:in puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kohdalla 

2 op / vuosi) 
-  oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista 

 
Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden, tai aiemmin opintonsa aloittaneiden ja uusiin 
koulutusohjelmiin siirtyneiden, on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa yhteensä 7 
opintopistettä hallinto- ja ainejärjestötyöstä saatavia opintopisteitä seuraavasti: 
 
Psykologian kandiohjelma 2 opintopistettä 
Psykologian maisteriohjelma 5 opintopistettä 
 
Samassa tehtävässä tai toimielimessä toimimisesta myönnetään opintopisteitä vain 
kerran. Esimerkki: opiskelija on toiminut kaksi vuotta opintovastaavana = 1 opintopiste 
opiskelija on toiminut yhden vuoden opintovastaavana ja yhden vuoden 
kulttuurivastaavana = 2 opintopistettä 

https://haku.it.helsinki.fi/riihidata/flamma/e6/e6f722f4-2d3a-4374-96d1-8d27b5ab12ac/Liite,%20Osallistuminen%20Helsingin%20yliopiston%20hallinto-%20ja%20opiskelijaj%C3%A4rjest%C3%B6toimintaan.pdf
https://haku.it.helsinki.fi/riihidata/flamma/e6/e6f722f4-2d3a-4374-96d1-8d27b5ab12ac/Liite,%20Osallistuminen%20Helsingin%20yliopiston%20hallinto-%20ja%20opiskelijaj%C3%A4rjest%C3%B6toimintaan.pdf
https://haku.it.helsinki.fi/riihidata/flamma/e6/e6f722f4-2d3a-4374-96d1-8d27b5ab12ac/Liite,%20Osallistuminen%20Helsingin%20yliopiston%20hallinto-%20ja%20opiskelijaj%C3%A4rjest%C3%B6toimintaan.pdf


 
 
Opintonsa ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, jotka eivät ole siirtyneet uusiin 
koulutusohjelmiin 
 
Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, jotka eivät ole siirtyneet uusiin koulutusohjelmiin, 
voivat sisällyttää tutkintoonsa kokonaisuudessaan yhteensä 10 opintopistettä hallinto- ja 
ainejärjestötyöstä saatavia opintopisteitä. Vanhoilla tutkintovaatimuksilla suorittavat voivat 
hakea opintopisteitä vanhan Conduksen ohjeen mukaisesti Conduksen ohjeet 
opintopisteiden hakemisesta 
 
Conduksen ohjeen Kompleksin toiminnan kannalta oleellisin sisältö tiivistetysti 

1) Toimiminen Kompleksin hallituksen jäsenenä 
- 2 op / vuosi (erityinen aktiivisuus, esim. aktiivinen toimiminen pj / vpj +1 op) 

2) Toimiminen Kompleksin toimihenkilönä 
- 2 op / vuosi 

3) Toimiminen yliopiston toimielimessä (esim. tiedekuntaneuvosto, 
opetustaitotoimikunta, koulutusohjelman johtoryhmä) 

- 1-2 op / vuosi  
4) Yleisaktiivisuus 

- 1-2 op / vuosi 
- muu aktiivinen toiminta, esim. seminaarin järjestäminen tai speksi 

 
2) Kirjoita hakemus. 
Laita hakemukseen seuraavat tiedot: 

● oma nimi 
● yhteystiedot 
● opiskelijanumero 

● tehtävät, joista pisteitä haetaan 

● milloin olet toiminut kussakin tehtävässä 

● lyhyt kuvaus omasta toiminnasta ja aktiivisuudesta kussakin tehtävässä 

● kuinka monta(a) opintopistettä haet yhteensä 

● kuinka monessa pidetyistä kokouksista olit läsnä (vaaditaan uusien (1.8.2017-) 
koulutusohjelmien mukaan opiskelevilta hallituksen virallisilta jäseniltä ja hallintotyöstä)  

 
Hakemuksen pituudeksi riittää noin yksi (1) sivu. 

Voit katsoa mallia esimerkkihakemuksesta. 
Tiedoston voi ladata omalle koneelle ja muokata siihen oikeat tiedot. 
 
3) Hae hakemukselle puolto. 
Hakemukselle haetaan puoltoa siltä taholta, jossa olet toiminut. Kompleksin hallituksessa 
tai toimihenkilönä toimimisesta haetaan puolto toimittamalla hakemus Kompleksin 
hallituksen puheenjohtajalle. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
Toimielimessä, SPOL:n hallituksessa, ylioppilaskunnassa tai ylioppilaskunnan piirissä 

https://condus.files.wordpress.com/2015/03/www-condus-fi.pdf
https://condus.files.wordpress.com/2015/03/www-condus-fi.pdf
https://docs.google.com/document/d/1-MF_d783IzM_gn94sRQ2icJaazIejbC02K8FuyLz3bM/edit?usp=sharing


toimivissa muissa järjestöissä, valiokunnissa tai osakunnissa, haetaan puolto siltä taholta, 
jossa olet toiminut.  

Jos hakemusta ei sellaisenaan voida puoltaa, hakijaa pyydetään täydentämään ja/tai 
korjaamaan hakemusta. 

Jos hakemusta puolletaan, toimitetaan hakijalle puoltolauselma, jossa on järjestön 
nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus. Lauselman liitteenä on pöytäkirjaote siitä 
kokouksesta, jossa päätös puollosta on tehty.  
 
4) Hae opintopisteitä hyväksilukulomakkeella ja liitä mukaan saamasi 
puoltolauselma 
Opintopisteitä haetaan yliopiston hyväksilukulomakkeella Hyväksilukulomake 
 
Lomakkeessa valitaan opintojen sisällyttäminen ja yhden (1) suorituksen sisällyttäminen. 
Sisällytettävän suorituksen tiedoissa täytä kentät seuraavasti: 
 
Mihin kokonaisuuteen haluat hyväksiluettavat opinnot sisällyttää?  
Vapaasti valittavat opinnot 
Kurssin/suorituksen nimi 
Osallistuminen hallinto- sekä järjestötyöskentelyyn 
Suorituspäivämäärä 
[Päivä jolloin puoltolauselma on päivätty] 
Opintopistemäärä 
[Puoltolauselman mukainen puollettujen opintopisteiden määrä] 
Arvosana 
Hyväksytty 
Opintojen suorituskieli 
Suomi 
Merkitse tähän yliopisto/koulu 
Helsingin Yliopisto 
Haetko hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnassa hankitun osaamisen sisällyttämistä osaksi 
tutkintoasi? valitse kyllä. 
 
Hyväksilukuhakemusta koskevan kurssin lukuvuosikoordinaattori/vastuuopettaja 
Ei ole 
 
Liitteeksi tulee ainejärjestön puoltolauselma sekä pöytäkirjaote. Muita liitteitä ei tarvitse 
liittää. 

Heräsikö kysymyksiä tai etkö löytänyt vastausta ohjeista? Olethan siinä tapauksessa 
yhteydessä Kompleksin hallitukseen. 

https://elomake.helsinki.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=81254
https://elomake.helsinki.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=81254

