
STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n 

Tuutoroinnin ohjesääntö 

  

1§ Ohjesäännön tarkoitus 

Tuutoroinnin ohjesääntö on ylivuotinen toimintaa ohjaava dokumentti, joka varmistaa 

tuutorivalintojen yhdenmukaisuuden hallitustoimijoista ja toimintavuodesta riippumatta. 

Ohjesääntö pitää sisällään tuutoreiden valintakriteerit. Ohjesääntö on kaikkien yhdistyksen 

jäsenten saatavilla. 

  

2§ Tuutorointitoiminnan luonne 

Tuutoroinnin tavoite on integroida uusi opiskelija osaksi yliopistoa ja tarjota uudelle 

opiskelijalle mahdollisimman sujuva aloitus opinnoille. Tuutoreina toimivat samassa tutkinto-

ohjelmassa opintonsa aiemmin aloittaneet opiskelijat. Uudet opiskelijat jaetaan 

tuutorryhmiin, joista jokaiselle ryhmälle osoitetaan omat tuutorinsa. Opiskelukäytäntöjen 

ohella tuutorryhmät tutustuvat ainejärjestöön, saman alan opiskelijoihin, yliopistoyhteisöön ja 

vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tuutorit saavat toiminnasta kokemusta luottamustehtävässä 

toimimisesta.  

  

3§ Vastuu tuutoroinnin järjestämisestä 

Staabi ry tarjoaa uusille hallintotieteiden opiskelijoille tuutorointia. Tuutorointia ohjaavat 

arvot, jotka ovat avoimuus, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Ainejärjestön 

hallituksen tuutorvastaava tai hallituksen valitsema toimihenkilö vastaa uusien tuutorien 

rekrytoinnista ja ohjaamisesta yhdessä muun hallituksen kanssa. Aikuistuutorien ja kv-

tuutorien rekrytoinnin yhteyshenkilöjä ovat sektorien omat vastaavat. 

  

4§ Tuutorhakuprosessi 

Tuutoriksi haetaan kirjallisella tuutorhakemuksella, joiden pohjalta tuutorvalinnat tehdään. 

Tuutorhaun alkamisesta ja kestosta tiedotetaan jäsenistöä. Tuutoroinnin vastuuhenkilön 

yhteystiedot tulee olla hakijoiden saatavilla. Hakemuksessa kartoitetaan tuutoriksi pyrkivien 

motivaatiota tehtävään, aiempaa kokemusta tuutoroinnista, ajallisia rajoitteita tuutorina 

toimimiseen sekä kiinnostusta vastuutuutorina toimiseen. Jokainen hakemus käsitellään 

yhdenmukaisesti.  

Tuutorvastaavan tai muun hallituksen henkilökohtaiset sidonnaisuudet voivat aiheuttaa 

eturistiriitoja. Tässä ohjesäännössä eturistiriidalla tarkoitetaan riskiä siitä, että rekrytoivan 

tahon ensisijaiseen tavoitteeseen rekrytoida päteviä tuutoreita liittyy toissijainen tavoite 

omasta tai läheisen hyödystä. Rekrytoinnista vastaavien tahojen tulee säilyttää 

riippumattomuus eturistiriitojen välttämiseksi. Mikäli tuutorvastaava yhdessä toisen 

hallituksen jäsenen kanssa ei pysty riippumattomaan ja objektiiviseen päätöksentekoon, 

tulee päätösvastuu siirtää riippumattomalle taholle hallituksen sisällä. Jos kuitenkin 

rekrytoinnista vastaavan tahon tiedossa on jokin hakemuksessa mainitsematta jätetty erittäin 

merkittävä peruste, mikä estäisi tuutorina työskentelyn, voi tuutorvastaava hallitus tukenaan 

harkintaansa käyttäen olla valitsematta kyseistä henkilöä tuutoriksi. Merkittävä peruste voi 

olla esimerkiksi pitkäaikainen poissaolo toimikauden aikana, mutta ei ole rajattu tähän. 

Mikäli tuutorhaastatteluja järjestetään, ne tulee hakuprosessin tasapuolisuuden vuoksi 

järjestää jokaiselle hakijalle. Tuutorvalinnat tekee aina yhdistyksen hallitus tuutoroinnista 

vastaavan toimijan esityksestä. 

  



 

5§ Valintakriteerit 

Tuutorointi on koko lukuvuoden kestävä jakso, jonka aikana tuutorilta edellytetään 

sitoutumista ja käytettävyyttä. Tuutori voi osoittaa motivaationsa tuutorina toimimiseen 

kirjallisessa hakemuksessaan. Jotta tuutorointi onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, 

tulee tuutorin olla läsnä koulutuksissa, fuksiviikoilla ja alkusyksyn lisäksi myös myöhemmin 

lukukaudella. Ajalliset rajoitteet voivat estää tuutorina toimimisen. Tuutorhakemuksessa 

kartoitetaan hakijoiden kiinnostusta vastuutuutorin rooliin. Vastuutuutori vastaa tehtävien 

jakamisesta ryhmän sisällä ja hoitaa ryhmän viestintää hallitukselle. Hakemuksessa tuutorin 

tulee myös osoittaa pätevyytensä kertomalla aiemmasta relevantista kokemuksestaan. 

Aiempi kokemus tuutoroinnista ei kuitenkaan ole välttämätöntä tuutorina toimimiseen, mutta 

kokemus on eduksi. Mikäli karsintaa hakijoista joudutaan tekemään suuren hakijamäärän 

vuoksi, tasavahvojen hakijoiden kohdalla pyrimme kuitenkin valitsemaan ensisijaisesti 

sellaiset hakijat, jotka eivät vielä ole toimineet tuutoreina Tampereen yliopistossa (poislukien 

kv-tuutorina toimiminen ja liikuntatuutorina toimiminen), jotta mahdollisimman monelle 

tarjoutuisi mahdollisuus toimia tuutorina. 

  

 


