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Aikuisten tyypillistä vallankäyttöä lasten ja nuorten aloitteellisuuden tukahdut-

tamisessa on hämärtää päätöksenteon tilanne erilaisilla verukkeilla. Keskustel-

lessani nuorten kanssa heidän mahdollisuuksistaan osallistua päätöksentekoon 

kouluilla, oppilaat korostavat sitä, että yleensä opettajat sanovat heidän kaikkiin 

aloitteisiinsa ensin ”EI”, jolloin aikuinen vain yrittää päästä asiasta eroon kiel-

tämällä sen ja tämä aiheuttaa oppilaissa ihmetystä. Tämä ilmenee myös eri-

laisissa kouluympäristön parantamishankkeissa, kun nuoret ovat ehdottaneet 

mm. limuautomaattien hankintaa tai taukotilojen rakentamista oppilaille. Mo-

net aikuisten esittämät esteet ovat kuitenkin osoittautuneet näennäisiksi, kun 

niitä on arvioitu tarkemmin. Hart toteaakin, ettei kuitenkaan ole tarpeellista, 

että lapset aina toimivat itsenäisesti, vaan lapset haluavat työskennellä rinnak-

kain aikuisten kanssa9 .

Tavoitteena tulisikin olla, että koulujen toimintakulttuurissa korostuu yhdessä 

tekeminen niin, että lasten ja nuorten äänet kuullaan yhdessä aikuisten ään-

ten kanssa. Nuoret eivät voi, eivätkä halua saavuttaa muutosta yksinään, sil-

lä päätöksenteossa ja neuvottelussa tarvitaan kumppaniaikuisten mukanaan 

tuomia asiantuntijuuden ja auktoriteetin sekä rahallisen, henkisen ja sosiaali-

sen tuen elementtejä.

“Koulussa voisi vaikuttaa esim.kertomalla opettajalle, jos luokassa on jokin 

huonosti. Itse olen vaikuttanut joihinkin asioihin ja se on ihan mukavaa!”

tyttö 5.lk, Laukaa

Jari Andersson

Tiina Karhuvirta

Oppilaskuntatoiminta 
– tavoitteet ja toimintaedellytykset

Osallisuuden käsite
Osallisuus on mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua omaan elämään liittyviin 

asioihin sekä luoda omaa kulttuuriaan. Osallisuus on vuorovaikutusprosessi, 

johon lapsia ja nuoria tulee tukea.

Koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden osallisuutta. Osallisuutta kehittä-

mällä tuetaan hyvää oppimista, ihmiseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäse-

neksi kasvamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset ja nuoret 

pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Toiminta tarjoaa osallisuuden 

kokemuksen kaikille lapsille ja nuorille. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa 

yhteisiin asioihin ja saada aikaan muutosta elinympäristössään. 

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteet:
1) Luoda oppilaille mahdollisuudet vaikuttamiseen ja vastuun kantami-

 seen koulun yhteisistä asioista.

2) Vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä sekä luokan yhteisöllistä toiminta-

 kulttuuria.

3) Tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan 

 keskusteluun.

Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Heidän keskuudes-

taan valitaan oppilaskunnalle hallitus. Oppilaskunta on oppilaiden vaiku-

tuskanava. Oppilaskunta toimii yhteistyössä rehtorin, opettajien ja kou-

lun kehittämistiimin kanssa. Oppilaskuntatoiminta on kiinteä osa koulun 

toimintaa, jonka tarkoitus on itse toimintansa lisäksi harjoittaa oppilaita 

kriittisen mielipiteen muodostamisessa, päätöksenteko- ja neuvottelutai-

toja sekä kouluyhteisössä toimimista.

Mitä onnistunut oppilaskuntatoiminta edellyttää?
Osallisuus ja vaikuttaminen on nostettu yhdeksi kriteeriksi arvioitaessa pe-

rusopetuksen laatua. Työryhmän muistiossa oppilaskunnan toiminnan laatu-
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kriteereiksi koulun tasolla nostetaan esille toiminnan tavoitteellisuus, suunni-

telmallisuus ja vaikuttavuus. Lisäksi mainitaan oppilaskunnan ohjaamisen re-

surssien riittävyys.10 

Oikeusministeriön julkaisemassa Demokratiaa koulunpenkille –oppaassa hah-

motellaan onnistunutta oppilaskuntatyöskentelyä, joka on avointa ja mielekäs-

tä oppilaiden ja koko kouluyhteisönkin kannalta. Avointa siinä mielessä, että 

oppilaat kokevat toiminnot oikeudenmukaisiksi ja kaikkia koskeviksi. Vaikka 

oppilaskunnan toiminnan sydän ovat innostuneet oppilaat, he eivät voi toimia 

ilman koulunsa rehtorin ja opettajakunnan sitoutumista asiaan. Näennäisde-

mokratia ei motivoi osallistumaan siis asiat, jotka ovat oppilaskunnan asialis-

talla, pitää olla oikeita, aitoja asioita ja vielä sellaisia, että oppilaskunnalla on 

todellinen mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin eikä vain näennäisesti kuulla 

oppilaita11.

Opetushallituksen vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan 31,5% kyselyyn vas-

tanneista kouluista toimi oppilaskunta12. Kun kyselyn vastausprosentti oli 43,2% 

(emt. 1) voidaan oppilaskuntatoiminnan olevan edelleen Suomessa lapsen ken-

gissä. Läheskään kaikissa perusasteen kouluissa ei ole minkäänlaista järjestel-

mää oppilaiden osallistumisen tukemiseen.

Edellä mainitun kyselyn pohjalta voi arvioida suuntaa antavasti sitä, mihin asioi-

hin oppilailla on kouluissa vaikutusmahdollisuuksia. Suosituimpia asioita, joihin 

oppilaat voivat vaikuttaa ovat teemapäivien- ja viikkojen järjestäminen (84,4%), 

kouluympäristö (koulun tilat ja/tai piha) (74,3 %), juhlien järjestäminen (73,3%). 

Järjestyssääntöihin pystyi vaikuttamaan noin 40 % oppilaskunnista, koulun toi-

mintasuunnitelmaan noin 30% ja opetussuunnitelmankin mainitsi 7,2% kyse-

lyyn vastanneista oppilaskuntatoimintaa järjestävistä kouluista.  

Miksi aikuisten mielestä koulussa pitäisi olla järjestäytynyt oppilaskunta?
Ohjaajien motiivit oppilaskuntatoiminnan edistämisessä voi jakaa kolmeen 

lohkoon: 

1) aikuisten toiminnan helpottaminen

2) oppilaiden yhteisöllisyyden tukeminen ja

3) koulun pedagoginen toimintamalli. 

Oppilaskuntatoiminnan voi ajatella helpottavan rehtorin ja opettajien työtä, kun 

osa asioista on siirretty oppilaskunnan hoidettavaksi. Oppilaiden yhteisöllisyyt-

tä toiminta tukee, kun oppilaskunta on aktiivinen toimija esim. koulun juhlien, 

teemapäivien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Pedagoginen toiminta-

malli tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että oppilaiden osallistuminen suuntau-

tuu opetuskäytäntöihin ja opetuksen suunnitteluun, jolloin tavoitteena on opis-

kelumotivaation lisääminen.13  

Oppilaskunnan mukanaolo koulun toimintakulttuurin kehittämisessä voi lähteä 

liikkeelle asia kerrallaan. Koulun toimintojen kehittämisen yhtenä ulottuvuu-

tena on myös oppilaiden osallisuuden lisääminen kuten kerhotoiminnan kehit-

tämisessä. Tämä tarkoittaa niin osallisuutta itse kerhojen toiminnassa mutta 

myös sitä, että oppilaat ovat mukana koulunsa kerhotoiminnan suunnittelussa 

ja arvioinnissa ja miksei myös toteuttamassa yhdessä ohjaajan kanssa. Oppi-

laskunta ja oppilaskunnan hallitus on koulun kerhotoiminnassa mukana erityi-

sesti selvitettäessä lasten ja nuorten toiveita koulun kerhoiksi, kartoitettaessa 

kotipaikan muita harrastusmahdollisuuksia ja harrastusmessujen ja kerhotoi-

minnan esittelytilaisuuksien järjestämisessä.14

Oppilaskunnan toimintaa edistäviä tekijöitä ohjaajien mielestä ovat
1) todelliset vaikuttamismahdollisuudet

2) avoin ilmapiiri

3) asenne ja innostus

4) organisaatiorakenne

5) rehtorin kannustus15

Oppilaskunnan toimintaa haittaavia tekijöitä ovat ohjaajien mielestä
1) ajan puute/ poissaolo opetuksesta

2) toimintakulttuurin kehittymättömyys

3) asenteet

4) perinteiden puute

5) arvostuksen puute16

Oppimispolkua pitkin kasvatustavoitteisiin
Koulun kerhotoiminnan kehittämistyö edellyttää myös oppilaskuntien osallis-

tumista työhön yhdessä opettajakunnan ja kotien kanssa. Suunnitelmallinen 

toiminta edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, joka 

on luotavissa keskusteluin toiminnan tavoitteista ja tavoista. Oppilaiden osal-

listuminen toiminnan suunnitteluun on nähty ensiarvoisen tärkeäksi vaikkapa 

kerhotoiminnan kehittämisessä.17
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Leena Nousiaisen ja Ulla Piekkarin (2005 ja 2007) kirjoittamat perusteelliset op-

paat oppilaskunnan käytänteistä, kuten oppilaskunnan hallituksen edustajien 

valinnasta, yhteistoiminnallisesta kokouksesta ja oppilaskunnan toiminnan 

arvioinnista on julkaistu Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu –hankkeen 

yhteydessä18. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta www.kerhokeskus.fi /fi /osallistu-

va_nuori/oppilaskunta_.

Kerhokeskuksen sivuilla www.kerhokeskus.fi /osallistuva_nuori/_oppilaskunta on 

koottuna eri tahojen julkaisemaa, oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle tarkoi-

tettua materiaalia ja aiheeseen liittyviä linkkejä.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen oppimispolkua19 voi hahmotella 
oppilaskuntatoiminnan osalta seuraavasti:

Alkuopetusikäiset – perustaidot ja sitoutuminen

- tiedän mikä on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus

- tiedän miten kokouksissa toimitaan

- tiedän mikä on tehtäväni hallituksen jäsenenä

3.-4.-luokkalaiset – ilmaisutaidot ja suunnittelu

- edustan luokkaani hallituksessa

- käytän puheenvuoroja hallituksen kokouksissa aktiivisesti

- kysyn luokkani mielipidettä aktiivisesti käsiteltäviin asioihin

- osallistun yhteisten asioiden hoitamiseen

5.-6. –luokkalaiset – perustelut ja arviointi

- osaan perustella mielipiteeni

- tiedän miten koulussani tehdään päätöksiä

- osallistun aktiivisesti asioiden eteenpäin viemiseen

- kykenen arvioimaan hallituksen työskentelyä

7.-9. –luokkalaiset – neuvottelu ja kehittäminen

- osaan neuvotella asioista ja ymmärrän myös muita näkökulmia asioihin

- tuon aktiivisesti luokkani toivomia asioita hallituksen käsittelyyn

- ymmärrän toiminnan arvioinnin merkityksen työskentelyn kehittämisessä

Jari Andersson

Oppilaskuntatoiminta Sastamalan 
kaupungin perusopetuksessa

Oppilaskuntatoiminta laajeni syksystä 2006 kattamaan kaikki silloisen Vam-

malan kaupungin alueen koulut. Koulutoiminnan sujuvuuden ja viihtyvyyden 

kannalta on erityisen tärkeää, että koulun yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja 

noudatetaan. Kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen ja vuorovaikutteiseen 

yhteistyöhön ja eri osapuolien huomioon ottamiseen. Koulun oppilaiden ja hei-

dän huoltajiensa kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan koulun 

kehittämistoiminnassa. Tällaista toimintaa ovat mm. erilaisten juhlien ja ret-

kipäivien järjestäminen, koulun sääntöjen muutokset, remonttien ja piha-alu-

eiden suunnittelu. Oppilaiden edustajat ovat myös mukana uusien opettajien 

haastatteluissa. 

Jokaisen koulun demokraattiseen toimintakulttuuriin kuuluu vahvana osa-

na koulun oppilaskuntatoiminta. Oppilaskuntatoiminnalla pyritään vahvista-

maan oppilaiden osallisuutta osana koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppi-

laskuntatoiminnan avulla koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vai-

kuttaa koulun toimintaan, saada kokemusta vastuun kantamisesta sekä har-

joitella päätöksentekotaitoja. 

Oppilaskunta toimii yhteistyössä rehtorin, opettajien ja mahdollisten yhteistyö-

tahojen kanssa. Jokaisen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppi-

laat ja jokaiselta luokalta valitaan vähintään yksi edustaja edustamaan luok-

kaansa oppilaskunnan kokouksissa. Luokkaedustajista valitaan oppilaskunnan 

hallitus, joka toimii valitun yhdysopettajan kanssa aktiivisesti. Oppilaskunta-

toiminta on kiinteä osa koulun toimintaa, jota voidaan toteuttaa myös koulu-

päivän aikana, jonka tarkoitus on itse toimintansa lisäksi harjoittaa oppilaita 

kriittisen mielipiteen muodostamisessa, päätöksenteko- ja neuvottelutaitoja se-

kä kouluyhteisössä toimimista.

Oppilaskuntatoiminta on osa koulun toimintaa, jota voidaan toteuttaa pääasi-

assa koulupäivän aikana. Tämä on tärkeätä, jotta kaikki oppilaat voivat tasave-

roisina olla osallisina oppilaskuntatoiminnassa. Oppilaskunnan hallitus voi ha-

lutessaan järjestää lukuvuoden aikana vuosikokouksen koko oppilaskunnalle. 


