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Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskus on Turun yliopiston
erillinen laitos. Sen toimintaa ohjaa johtokunta, jossa toimii myös kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Johtokunnan kausi on
kolmivuotinen ja seuraava kausi alkaa 1.9. Johtokunnan tehtävänä on mm.
kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa, hyväksyä laitoksen toimintaa
ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat sekä vuosisuunnitelmat,
tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja ehdotuksia sekä päättää resurssien
käytön perusteista. Johtokunnassa on opiskelijajäsenten lisäksi edustus
kaikista tiedekunnista.
Turun yliopiston erillislaitosten johtosääntö
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 5-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen
johtokuntaan liitteen mukaisesti.
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Jatko-opiskelijoiden edustus Turun yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämisen ohjausryhmässä (HOKO)
Turun yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen
ohjausryhmän (HOKO) etsii uutta edustajaa jatko-opiskelija Joonas Kinnusen
tilalle ja ohjausryhmä kääntyi asiassa ylioppilaskunnan puoleen.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmän (HOKO)
tehtävät:
· kartoittaa henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistarpeita
koko yliopistossa
· määritellä henkilöstön ja hyvinvoinnin kehittämisen palveluiden
periaatteita ja painopistealueita
· seurata ja edistää henkilöstön ja hyvinvoinnin kehittämisen tarjontaa
ja menetelmiä
· kehittää
yksikköja
työyhteisökohtaisten
koulutusja
kehittämishankkeiden tukemisen tapoja
· valmistella, koordinoida ja ohjata Tutkijoiden eurooppalaisen
peruskirjan ja siihen liittyvän säännöstön periaatteiden mukaista
kehittämistyötä Turun yliopistossa (HR Excellence in Research -logo)
Ohjausryhmä voi halutessaan nimetä aihealuekohtaisia suunnitteluryhmiä ja
pyytää kokouksiinsa asiantuntijavieraita. Ohjausryhmä aloitti toimintansa
10.6.2020 ja on kokoontunut viisi kertaa. Tulevat kokoukset ovat syyskuussa
ja marraskuussa 2021.
Koska kyseessä on nimenomaan henkilöstön hyvinvointiin keskittyvä
työryhmä, johon haetaan opiskelijanäkökulmaa, on perusteltua etsiä jäsentä
jatko-opiskelijoiden joukosta. Jäsenen on hyvä olla myös kiinnostunut
hyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä asioista.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää jatkotoimista ohjausryhmän
täydentämiseksi.
231
TYYn edustajan nimeäminen yliopiston Digivisio-työryhmään
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta edustajaa yliopiston työryhmään,
joka edistää korkeakoulujen kansallisen Digivision toteutusta yliopistolla.
Ryhmän seuraava tapaaminen on 1.9.
Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka
tavoitteena on mm. avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja
yhteiskunnan käyttöön ja tukea oppimista läpi elämän. Kokonaisuus on
jaettu seitsemään osa-alueeseen ja Turun yliopistolla on edustajat näissä
jokaisessa. Hankkeen omistaja Turun yliopistossa on rehtori Jukka Kola ja
operatiivisina vastuuhenkilöinä toimivat IT-palveluarkkitehti Elina Toivanen
ja IT-johtaja Jani Leino.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan yliopiston Digivisiotyöryhmään.
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