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Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koordinaatti ja Suomen nuorisovaltuustojen liitto toteuttivat
yhdessä kyselyn oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta 1.9.-31.10.2021.  Kysely levitettiin
sosiaalisen median ryhmissä, uutiskirjeissä ja nettisivuille. Myös toisen asteen
opiskelijajärjestöt levittivät tietoa kyselystä.

Kyselyyn vastasi 68 henkilöä, joista noin 80 % opiskeli tai työskenteli perusopetuksessa.
Vastaajista valtaosa oli nuoria noin 70 % ja ammattilaisia (ohjaava opettaja, ohjaaja,
toiminnan koordinaattori) noin 30 %. Vastaajia oli yhteensä 25 paikkakunnalla eri puolilla
Suomea, tosin yksi kertoi asuinpaikkakuntansa olevan Suomi.  

Oppilaskunnan hallitus valitaan pääsääntöisesti syyslukukauden alussa äänestämällä joko
luokittain, luokka-asteittain tai äänestämällä kaikkien halukkaiden joukosta. Tuloksiin mahtui
mukaan myös haastattelu, arpominen ja hallituspaikkojen jako yleiskokouksen päätöksen
perusteella. Mukana oli myös malli, jossa kaikki halukkaat voivat osallistua oppilaskunnan
avoimiin kokouksiin ja siten tulla toimintaan mukaan milloin tahansa.

Hallituksen työskentelytavoissa oli variaatioita. Vastaajat kuvailivat sitä, miten hallituksen
jäsenten aktiivisuuskin vaihtelee. Jotkut nuoret selvittävät usein luokkansa ideoida ja
mielipiteitä. Hallituksen koko vaihtelee paljon Isojen koulujen ja oppilaitosten hallituksen
koko saatettiin kokea liian pieneksi, tosin jotkut koulut puolestaan avaavat mahdollisuuden
osallistua kaikille halukkaille. Hankaluutta aiheuttaa sekin, mikäli oppilaitoksella on useita eri
toimipisteitä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, ja
tarpeen vaatiessa useamminkin. Joissakin kouluissa ja oppilaitoksissa näyttäisi toiminta
olevan paljolti ohjaavan opettajan varassa, joka kutsuu hallituksen koolle. Hallituksen
kokoukset kestävät yleisimmin alle tunnin, mutta myös käsiteltävät asiat voivat määrittää
kokouksen pituuden. 

Hallituksen jäsenillä on tavanomaisten puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi erilaisia vastuuta
kuvaavia nimikkeitä kuten some- tai mediavastaava, tiedottaja, edunvalvontavastaava tai
kummilapsivastaava. Vastuuta jäsenten kesken on jaettu esimerkiksi toimikunnittain tai
vaikkapa siten, että oppilaskunnassa on nimetty henkilö linkiksi tukioppilaisiin tai
ruokalatoimikuntaan. Kunnan nuorten vaikuttajaryhmien edustajat voivat kuulua myös
oppilas- ja opiskelijakuntaan, jolloin näihin elimiin on luontainen yhteys koulusta. Toiminta
on voitu jakaa tehotiimeihin kuten kioski-, huppari-, toiminta-, yhteisö- ja virkistystiimi.
Myös oppilaitoksen säännölliset tapahtumat on voitu organisoida opiskelijakunnan kautta.  

Johdanto
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Päähavaintoja  kyselyn tuloksista



Kokoukset koettiin toimivan hyvin, mikäli noudatettiin kokouskäytäntöjä ja saatiin asioita
käsiteltyä, mutta samalla ylläpidettiin rentoa ja kaikkia kuuntelevaa ilmapiiriä. Vastaajista
yli 30% ei tiennyt oliko koulun tai oppilaitoksen oppilas- ja opiskelijakuntien
toimintasuunnitelmaa tai -kertomusta. 

Oppilas- ja opiskelijakunnantehtäviin kuului yleisesti koulun ja sen turvallisuuden
kehittäminen. Nuorten toiminta liittyi sekä koulun yhteisöllisen ilmapiiriin vaikuttaminen
järjestämällä erilaisia tapahtumia että opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä
toimintoja kuten esimerkiksi MOK (opetussuunnitelmaan kuuluvan monialaisen
opintokokonaisuus) -viikon suunnitteluun osallistuminen. Koulun ulkopuolisista tahoista
yhteistyökumppaneiksi mainittiin vanhempainyhdistykset ja nuorisovaltuustot. Sitä kuinka
yleistä yhteistyö esimerkiksi vanhempainyhdistysten kanssa on tämän aineiston
perusteella vaikea arvioida. 

Erityisen toimivia käytäntöjä oli kehitetty toiminnan avoimuuden parantamiseksi
esimerkiksi avoimen Padletin avulla tai siten, että toiminnalle oli laadittu selkeä
lukuvuosisuunnitelma. Toiminnan haasteiksi mainittiin innostuksen ylläpitäminen,
toiminnan toteuttaminen voi jäädä vain muutaman aktiivin varaan ja toiminnalla on varsin
niukat resurssit (aika ja raha). Toiminnassa on kuitenkin koettu myös onnistumisia silloin,
kun esimerkiksi oppilaiden ehdotus on hyväksytty. 

Kysyimme myös siitä, mihin asioihin ja miten nuoret pääsevät vaikuttamaan koulussa ja
oppilaitoksessa. Vastauksissa nousi esille kunkin oma aktiivisuus puhumalla, kertomalla
asioista opettajille, oppilaskunnalle tai suoraan rehtorille. Vaikuttamaan voi päästä myös
erilaisten kyselyjen kautta. Vastausten perusteella tärkeimmät vaikutuskanavat ovat
oppilaskunnan hallitus ja sen kokoukset ja aloitteet. 

.
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Oppilaskuntatoiminta peruskoulun alemmilla luokilla
 Koonnissa on mukana sekä oppilaat että ohjaavat opettajat tai muut aikuiset, jotka

työskentelevät oppilaskunnan kanssa.

Kyselyn perusteella alakoulujen oppilaskuntien hallitukset valitaan pääsääntöisesti luokittain.
Huomionarvoista on havainto siitä, että kyselyyn vastanneet alakoululaiset pääsääntöisesti
tiesivät, miten oman koulun hallitus valitaan. Alakoulujen hallituksen aloittavat
työskentelykauden tasaisesti joko syys- tai kevätlukukauden alussa. Tosin näinkin rajattuun
vastaajamäärään mahtui mukaan koulu, jolla ei ole varsinaista hallitusta, vaan kaikki halukkaat
oppilaat voivat osallistua viikoittain kokoontuvan oppilaskunnan kokoukseen. Vastaaja
perusteli hallituksen puuttumista seuraavasti: ” Siihen pääsee vain harvat ja valitut.
Edustuksellinen oppilaskunta on alakouluissa täysin turha. Tärkeämpää olisi tarjota kaikille
mahdollisuus tulla kuulluksi. Kokouksiin esim. yksi oppilas luokasta kerrallaan”.

Alakoulun oppilaskuntien hallituksiin näyttää kuuluvan yleisesti edustus kaikilta vuosiluokilta. 
 Mukana oli myös kouluja, joissa hallitukseen kuuluvat edustajat kaikilta luokilta. Vastaajien
joukossa oli koulu, jonka yhteydessä toimiva esikoululaisten edustaja tulee mukaan
oppilaskunnan hallitukseen kevätlukukauden alussa. Vastaavasti mukana oli myös koulu, jossa
hallituksessa ei ollut mukana lainkaan ensimmäisen luokan oppilaita.  Hallituksen koko
vaihtelee ja osassa vastauksista kerrottiin, että hallitus oli juuri sopivan kokoinen. Jonkun
vastaajan koulussa hallitukseen kuului 40 oppilasta.

Hallitus näyttää kokoontuvan joko joka toinen viikko (55 %) tai joka viikko (35 %).
Kokoontumistahti oli joissakin kouluissa kerran kuukaudessa, muutaman kerran lukukauden
aikana tai kun ohjaava opettaja kutsuu koolle. Kokoontumisia saattoi olla tiheästikin, mikäli
jokin tapahtuman valmistelu sitä vaati. Kokousten pituudet vaihtelivat myös alle tunnista (55
%) tuntiin. Tosin kokouksen pituuteen saattoi vaikuttaa myös käsiteltävät asiat.

Hallituksilla on yleisesti valittuna puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sihteeri ja varasihteeri.
Vastuurooleja on myös tiedottajille, eri toimikuntien vetäjille, erilaisille aktiivitoimijoille tarpeen
mukaan, ruokalatoimikunnan edustaja ja Lasten Parlamentin edustajat. Jossakin koulussa
valitaan jokaiseen kokoukseen erikseen oppilaista puheenjohtajan, muita rooleja ei tarvita.
Jossakin koulussa roolit ja vastuut jaetaan erikseen tapahtumien yhteydessä. Tärkeäksi oli
koettu sekin, että  jäsenet edustavat omaa luokkaansa ja kertovat kokouksen tärkeät asiat
omalle luokalleen tai malli, jossa ”kaikki hoitaa aikalailla kaikkia”.  Todettiin myös, että
hallituksen Jäsenien pitää huolehtia asioiden viemisestä eteenpäin ja osallistua vastuullisesti
kokouksiin ja kehittää koulua. Vastuurooleja saatettiin perustaa myös tarpeen mukaan 

Hallitus
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Alakoulujen hyvin toimivat kokouskäytännöt vaikuttavat liittyvän kiinnostukseen, innostukseen ja
oppilaiden sitoutumiseen. ”Kaikki uskaltavat kertoa ehdotuksiaan, pyytävät puheenvuoroa, sihteeri
kantaa hyvin vastuunsa asioiden kirjaamisesta” kuvailtiin hyvin sujuvaa kokousta. Hyvässä kokouksessa
saadaan ”asiat ripeästi käsiteltyä” ja on valmiiksi mietitty aihe, jota käsitellään. Lisäksi se, että kaikki
saavat osallistua koettiin hyvänä käytäntönä. Jossakin koulussa oli saatu toimimaan kokouksista
tiedottaminen opettajille.

Alakoulujen vastauksista päätellen oppilaskuntien toimintasuunnitelma saattoi olla käsitteenä hankala,
sillä noin puolet vastaajista sanoi, että ei tiedä, onko koulun oppilaskunnalla käytössään
toimintasuunnitelma tai ainakaan siitä ei tiedoteta laajasti koulun oppilaille.

Vastaajista ilmoitti (47 %), että oppilaskunnilla ei ole omaa budjettia tai vastaaja ei osannut sanoa onko
oppilaskunnalla budjetti (37 %). Mikäli erillistä rahoitusta oli, niin se saattoi tulla hankerahasta tai koulun
järjestämästä kahvila- tms. toiminnasta. Rahoitusta hankittiin yksikertaisesti tekemällä anomus tai
hakemus joko rehtorille tai vanhempainyhdistykselle. 
stiä
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Toiminta ja vaikuttaminen
 

yhteisleikkivälitunnit
lukuvälitunnit
talett-show
halloweenjuhla, halloween-rata isojen rakentamaan pienille
frisbeegolfpäivä
pääsiäismunajahti
askiaistapahtuma
teetupa
ystävänpäivä
väriviikko
oppilaskunnan hallitus saa päättää vanhempainyhdistyksen lahjoittamien varojen käytöstä
ovat suunnitelleet mok-viikkoa
on perustettu erillinen kouluystävällisyysryhmä, joka ottaa vastuun osasta toimintoja ja kehittää
lisää
koko kunnan suurempi rahanjakotapahtuma (hankeanomus oppilaiden virkistymiseen joko esine
tai tapahtuma)
juhlien ohjelmaa
ystävänpäivän toivekonsertti
halipäivä
yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa esimerkiksi suojatiehanke
 kaveripenkki
 ulkolelujen toiveet
ruokalakysely
monenlaista koulun arkeen vaikuttamista, mutta myös ihan (koronan rajoissa) erilaisia tapahtumia
ja tempauksia
yhteistyötä opetiimien kanssa
osallistumme/annamme kantamme asioihin, joihin niitä pyydetään
suunnitellaan teemapäiviä
käymme asian läpi mikä se ikinä onkaan
he suunnittelevat aikalailla kaikenlaista koululle
kokouksia
koko koulun yhteisiä tapahtumia
kertoa luokalle tulevista jutuista
yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa
tapahtumien organisointi
yhteisten hankkeiden eteenpäin vieminen eteenpäin
viestintä oppilaiden asioissa
Vaikuttaja-päivään osallistuminen
tapahtumia (talent, liikuntapäivät)
päivänavauksia
mukana toteuttamassa monialaisia tms teemaviikkoja
välituntivälinelainaamon ylläpito

Alakoulujen oppilaskunnat järjestävät monenlaista toimintaa. 
 

Toiminta
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Erityisen toimiviksi käytännöiksi mainittiin se, että ”kokoontuu säännöllisesti. Ei ole edustuksellista vaan
jokainen oppilas vuorollaan kokoukseen. Yhteinen Padlet jota voi kommentoida. Luokkakokoukset
luokissa.” Mainintoja tuli myös perinteistä, juhlien ja teemavälituntien järjestämisestä, luokkien
osallistamisesta, työskentelyn sujuvuudesta ja ongelmien selvittämisestä. Todettiin myös, että
”(o)ppilaskunta on haluttu paikka ja oppilaat ovat todella motivoituneita. Oppilaat ovat taitavia kuuluttajia ja
kokouskäytännöt sujuvat hyvin”.

Haasteiksi mainittiin pienen koulun pienet vaikutusmahdollisuudet ja pienet rahat. Aika kokoustamiseen on
lyhyt ja tapahtuu välitunneilla. Haasteena koettiin ylipäätään ajan järjestäminen kokouksiin
luokanopettajasysteemissä.  Haasteena koettiin se, miten uskaltaa kertoa oman mielipiteen tai järjestää
erilaisia tapahtumia.  Haasteena saattoivat olla myös tiedottaminen, opettajien sitouttaminen, vähäinen aika
kokouksille ja aikataulut. Tosin jonkun vastaajan mielestä toiminnassa ei ole haasteita. 

Onnistumisen kokemuksia koettiin silloin, kun hankeanomus toteutuu ja saada haluttu esine tai asia.
Onnistutaan, kun oppilaat uskaltavat tuoda ehdotuksia käsittelyyn tai kun kaikki sujuu erityisen hyvin tai
kun suunnitellut asiat onnistuvat. Yhteiset tapahtumat, osallisuuden tunne ja kokemus omista
vaikutusmahdollisuuksista tuovat iloa. Oppilaiden taito ja motivaatio yhteiseen hyvään on palkitsevaa.

Kysymykseen ”Miten oppilaat ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulun tai oppilaitoksen asioihin?”
pyydettiin kuvaamaan ainakin kolme tapaa, miten oppijat voivat vaikuttaa. Kysymykseen tuli myös en tiedä
tai en osaa sanoa vastauksia tai oli jätetty vastaamatta kysymykseen. Vaikuttamistavoissa korostuivat
puhuminen ja ehdotusten tekeminen opettajille, rehtorille ja oppilaskunnalle. Kysely antaa viitteitä siihen,
että vastaajien kouluissa kootaan ideoita systemaattisesti kyselyin, aloitelaatikkoon tai erilaisiin sähköisiin
alustoihin. 
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Kertomalla ehdotuksia opettajille ja hallituksen jäsenille, osallistumalla toimikuntiin.
Kokouksissa osallistutaan mm. koulun järjestyssääntöjen suunnitteluun.
Vanhempainyhdistys kysyy mielipidettä joihinkin asioihin.
Ideoita kerätään ja kuunnellaan.
Heitä kuullaan viikoittain kokouksissa ja muistio toimitetaan opettajille
Tuomalla viestiä hallituksen kokouksiin vuosiluokan edustajan kautta. 
Vastaamalla mahdollisiin kyselyihin ja ottamalla kantaa. 
Ideoimalla ja siten äänestämällä teemaviikkoja/ muita tapahtumia.
Viittaamalla.
Kertomalla omalle opettajalle
Kertomalla asia oppilaskunnassa
Menemällä suoraan reksin puheille.
Päätämme koulumme tapahtumista ja mitä teemme sekä pitää järjestyksen.
Päätetään ulkoilusta.
Otetaan toiveita luokilta vastaan ja tällä hetkellä nenäpäivästä.
Kertomalla, mikä häiritsee koulussa useita.
Vaikuttamalla ongelmiin.
Antamalla toisten puhua.
Järjestämällä kyselyitä.
Tekemällä aloitteita
Pitämällä luokkakokouksia.
Perustamalla aloitelaatikko.
Avaamalla Padlet, johon voi kirjoittaa ideoita.
Järjestämällä mielipidekyselyitä luokissa.
Viemällä asioita kokouksista opettajankokouksiin tai toisinpäin
Opettajat antavat oppilaskunnalle tehtäväksi toteuttaa tai ratkaista jonkin asian.

Oppijat voivat vaikuttaa
 

 
Oppilaiden tärkeimmät vaikutuskanavat

• kasvotusten informointi ja keskusteleminen omassa luokassa
• suorat yhteydenotot opettajaan ja rehtoriin
• paikallislehtiin kirjoittelu
• oppilaskunnan kokoukset
• omien vuosiluokkien opettajat ja oman vuosiluokan hallituksen edustajat
• oppilaskunta
• luokat
• kertominen luokalle jutuista
• antaa toisille vuoron puhua ja vaikuttaa asioihin hyvin
• luokkakokoukset ja oppilaskunnan toiminta
• suorat yhteydenotot koulun aikuisiin
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Viestintä ja yhteistyö
 Oppilaiden ja oppilaskuntien käytössä olevat viestintäkanavat

ilmoitustaulu 26,3%
keskusradio 47,4%
oppilaitostelevisio  5,3%
koulun omat FB-sivut 5,3%
oppilas- ja opiskelijakunnan FB-sivut (ikärajoituksen huomioiden) 5,3%
opettajat huolehtivat viestinnästä omiin luokkiin 47,4%
WhatsAppin kautta (ikärajoitukset huomoiden) 10,5%
viestinnästä vastaavat oppilaat ja opiskelijat 31,6%
omatoimisesti 31,6%
en osaa sanoa 15,8%
muulla tavoin 0,0%

Oppilaat saavat tietoa oppilaskunnan toiminnasta opettajilta, vanhemmat Wilmasta.
Viestinnässä on käytössä myös keskustelu, tiedotus luokassa, ilmoitustaulut, seinillä
olevat oppilaitostelevisio ja keskusradio. Viestinnässä on hyödynnetty Wilman lisäksi
Teamsia, Classroomia ja sähköposteja. Erityisen hyvin oppilaskunnan tiedottamisessa on
toiminut malli, missä hallituksen jäsenet käyvät tiedottamassa luokissa. Tiedottamisen on
koettu olevan ajantasaista ja nopeaa ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat hoitaneet
”hommansa tiedottamiseen liittyen”. Keskusradion tehokkuutta tiedotuskanavana
perusteltiin sillä, että kuulutukset kuulevat kaikki. Hyväksi keinoksi tiedottaa mainittiin
myös suorat kontaktit.

Tiedustelimme myös yhteistyöstä eri toimijoiden ja erityisesti kunnan nuorisovaltuuston
kanssa. Pääosin vastaajat eivät tienneet onko yhteistyötä olemassa tai suunnitteilla.
Tosin vastauksista löytyi myös mainintoja siitä, että nuorisovaltuuston edustaja on
käynyt koululla tai että kuntaan on perusteilla alakoululaisille tarkoitettu lasten
parlamentti. 

Yleisesti toivottiin sähköistä kokouskäytäntömateriaalia alkusyksystä ohjaaville
opettajille. 
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Oppilaskuntatoiminta yhtenäisissä peruskouluissa ja
yläasteella

Seuraavaksi tarkastellaan vastauksia, joita saatiin yhteisiltä peruskouluilta ja yläasteilta.
Yläasteilta tulleet vastaukset yhdistetiin yhtenäisten peruskoulujen vastauksiin, mutta
alakoulujen oppilaskuntatoiminta haluttiin tässä yhteydessä tarkastella omana
kokonaisuutenaan. Näkemyksenä oli, että hieman vanhempien oppijoiden mukana olo
saattaa vaikuttaa myös siihen,  kuinka oppilaskuntatoimintaa järjestetään myös alaluokkien
oppilaille. Mukana tarkastelussa ovat oppilaiden ja opettajien vastaukset.

 

Hallitus
Vastaajien kouluissa oppilaskunnan hallitus valittiin äänestämällä luokittain syyslukukauden
alussa. Hajontaa vastauksissa ei juurikaan ollut. Hallitukseen valitaan yleensä joka luokalta
varsinainen  ja varajäsen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin ainakin tavoite on, että joka
luokka-asteelta olisi joku hallituksen toiminnassa mukana. Yhtenäiskoulussa on saatettu
järjestää omina toimintoinaan ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaskunnat. Tällaisessa
tilanteessa yläkoulu ja lukio saattoivat tehdä yhteistyötä. Vaikka hallitus on ollut iso, kertoivat
vastaajat sen olevan ihan hyväkin, koska mielipiteet ovat silloin monipuolisia. Kohtalaisen ison
hallituksen koetaan edustavan hyvin oppijoita. Tosin mukana oli vastaaja, joka kertoi, että
hallitukseen kuului lähinnä yhdeksäsluokkalaisia.

Hallituksen kokousrytmi vaikuttaa olevan melko tiheä. Vastaajista 80 % ilmoitti hallituksen
kokoontuvan viikoittain. Kokousten pituudet vaihtelivat puolesta tuntiin siihen, mitä
käsiteltävät asiat vaativat. 

Hallituksen jäsenillä on monipuolisesti erilaisia vastuutehtäviä. Puheenjohtajan ja sihteerin
lisäksi mainittiin tiedottajat, kirjurit, tapahtumavastaavat, edustajat kunnan
nuorisovaltuustossa ja rahastonhoitaja ja näille tarvittaessa varahenkilöt. Näiden
vastuuhenkilöiden lisäksi perustetaan erilaisia työryhmiä ”lukuvuoden aikana useita, joihin
saavat kiinnostuneet hallituksen jäsenet osallistua.” Mainittiin myös, että hallitukseen
valittujen on huolehdittava asioiden edistämisestä ja  osallistuttava kokouksiin. Hallituksen
kaikki jäsenet osallistuvat tapahtumisen järjestämiseen ja koulun kehittämiseen. 
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Kokouskäytäntöihin liittyen erityisen hyvin toimivat vastaajien mielestä puheenvuoropyynnöt,
äänestykset, osallistumisaktiivisuus, mielipiteiden kuuleminen ja ideoiden toteuttaminen.
Kokoukset etenevät hyvin ilman ylimääräistä ”sähellystä”, jokainen saa puhua vuorollaan ja
kokouksessa saadaan asioita käsittelyyn. Mainittiin myös, että ”(k)okoukset etenevät
tehokkaasti etukäteen laaditun kokouspöytäkirjan mukaan”. Puheenvuoron pyytäminen
viittaamalla ja se että ” voi kertoa mistä tahansa huolista, mitä esille on tullut tai antaa omia
mielipiteitä asioista, joita käsitellään.” Tosin jossakin koulussa ei ”noudata kokouskäytäntöjä.
Ohjaava opettaja ei halua niitä käytettävän”.

Oppilaskunnilla oli toimintasuunnitelma käytössä puolessa tapauksessa, toisin jossain koulussa
saatettiin tehdä suunnitelma, mutta toiminnasta ei tehty erillistä kertomusta. 

Oppilaskunnan oman budjetti on vastaajista 20 %, tosin puolet vastaajista ei tiedä onko
oppilaskunnalla budjettia. Mikäli budjetti on käytössä niin käytännöt vaihtelevat paljon.
Joissakin kouluissa oppilaat eivät osallistu budjetin laadintaan, vaan opettajat päättävät, kuinka
paljon rahaa on käytössä.  Toisissa kouluissa oppilaskunnan hallitus päättää rahan käytöstä,
oppilaskunnalta kysytään tarvittaessa ehdotuksia tai hallituksessa valmistellaan talousarvio,
joka hyväksytään syyskokouksessa. Erityisen hyvin rahoitukseen liittyen on toiminut sen, että
oppilaskunta perustelee tarpeen ja on usein saanut koulun rahoista rahaa hankintoihin.
Mainittiin myös, että oppilaskunta on saanut kerättyä hyvin rahaa toimintaa varten aktiivisten
oppilaiden avulla esimerkiksi Taksvärkin tuotto on voitu ohjata oppilaskunnalle.
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 Toiminta ja vaikuttaminen
 

Teemme erilaisia kyselyitä koulun oppilaille, esim. hyvinvointikysely, kerhotoivekysely,
harrastusviikon harrastustoivekyselyn. 
Koronakeväänä 2020 teimme etäopetus-kokemuksista kyselyn.
Saamme yhteisöllisestä oppilashuoltoryhmästä ajoittain erilaisia pyyntöjä, joita toteutamme.
Oppilaskunnan hallitus saa monenlaisia ehdotuksia oppilailta, joista keskustelemme,
selvittelemme mahdollisuuksia ja viemme niitä eteenpäin. Esimerkiksi kouluruokaan,
välituntipihoihin, leikki-, peli- ja urheiluvälineisiin liittyen.
Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia, joita oppilaat toivovat ja ehdottavat.
esimerkiksi Halloweenia.
Oppilaskunnan hallitukselta pyydetään kannanottoja erilaisiin asioihin.
Joulumyyjäisissä oppilaskunnan hallitus tarjoaa kaikille glögiä ja pipareita.
Järjestämme tapahtumia ja kokoustamme.
Toiminta jakaantuu koulun kehittämiseen (vaikuttaminen) ja koulutyön vastapainon
tarjoamiseen (virkistys)
Järjestämme erikoiskoulupäiviä kuten nenäpäivä
Järjestämme kouluun parempia oltavia kaikille.
Oppilaskunta järjestää koulun eri tapahtumia ja käytänteitä.
Oppilaskunta keskustelee aiheista kuten välitunnit.
Juhlapäivien suunnittelua
Oppilaskunta toteuttaa teemaviikkoja.
Oppilaskunta järjestää kokouksia.
Oppilaskunta käsittelee erilaisia asioita. 
Järjestämme tapahtumia ja otamme luokassa tulleet asiat esille.
Oppilaskunta vaikuttaa koulun asioihin.
Oppilaskunta järjestää Nuvan vaalit.
Oppilaskunta hoitaa tiedottamisen luokkiin.
Päätämme joistain kouluun liittyvistä asioista ja kerromme asioita mitä luokilta on tullut.
Oppilaskunta järjestää koulun tapahtumia esimerkiksi. halloween, sählyturnaus,
ystävänpäivä, pääsiäinen.
Oppilaskunta osallistuu retkien suunnitteluun.
Oppilaskunta toteuttaa rahankeruuta.
Oppilaskunta osallistuu uusien oppilaiden tervetuliaisten suunnitteluun ja koulunsa
päättävien läksiäisten järjestelyihin.
Oppilaskunta tekee aloitteita esimerkiksi kunnan nuorisofoorumin kautta.
Osallistumme ajankohtaisiin tapahtumiin. Ja lisäksi valokuvaus, taksvärkki ja luciat.
Järjestämme tempauksia, turnauksia ja kilpailuja.

Millaista toimintaa oppilas- ja opiskelijakunnalla on?
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Erityisen toimivia käytäntöjä oppilaskuntatoiminnassa yhteiskoulussa mainittiin
kokousmuistutukset kuuluttamalla, Whatsappin hyödyntminen ja se että kaikki tulevat
kokouksiin. Hyväksi koettii se, että oppilaiden tuomat ja ehdottamat asiat otetaan yhteiseen
käsittelyyn etukäteiskarsintaa tekemättä. Joissakin kouluissa vuoden toiminta on hyvin
suunniteltu ja hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmaa. Lisäksi ”hallituksen jäsenet toimivat
aktiivisina yhteyshenkilöinä oman luokkansa, hallituksen ja koulun johdon välillä”. Eräässä
koulussa oli luotu toimiva linkki yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, kun oppilaskunnan
ohjaavat opettajat kuuluivat tähän. Koulussa oli todettu, että toimiva järjestelmä edesauttaa
siihen, ”että oppilashuoltoryhmän ja oppilaskunnan välinen yhteistyö on todella toimivaa ja
hedelmällistä”.

Yhtenäiskoulujen vastauksissa oppilaskunta koettiin kaikkien oppilaiden tavaksi koulun
asioihin. Oppilaskunta mainittiin moneen kertaan yksin tai kuvaillen, miten oppilaskunnan
(hallituksen) kautta voi vaikuttaa koulunsa asioihin. 

 

Ideoita tuodaan oppilaskunnan hallituksen kokouksiin.
Tekemällä ja vastaamalla kyselyihin, joista saa palkkion! Esim.kahvilipun.
Rohkaistaan sanomaan asioita ääneen, luodaan turvallinen ilmapiiri, ettei tarvitse pelätä
mokaamista jne.
Koulun aikuiset voivat ohjata oppilaita tekemään ideoistaan tai epäkohtien korjaamisesta
ehdotuksen oppilaskunnan hallituksen kokouksiin.
Keskustelemme rehtorimme kanssa.
Oppilaskunnan hallituksen edustajan kautta.
Kääntymällä luokanvalvojan puoleen, joka vie asian koulun johdolle.
Johtokunnan oppilasedustajien kautta.
Rehtorin audienssin avulla.
Keräämällä adressejä.
Voimme ilmoittaa omia mielipiteitä mm: kouluruuasta, koulun tapahtumista ja
pihalaitteista.
Puhumalla.
Kertomalla luokan edustajille, kertomalla opettajalle tai liittymällä itse
oppilaskunnanhallitukseen.
Käsi pystyyn, puhumalla ja huutamalla.
Koulun lehden välityksellä.
Tukareiden kautta.
Tapahtumien järjestykseen vaikuttaminen, oppitilojen muutoksia koskeviin ehdotuksiin
osallistumalla.
Puhumalla oppilaskunnan hallituksen jäsenelle, jotta asia otettaisiin käsittelyyn siellä. 
Vastaamalla kyselyihin kouluun liittyvistä asioista.
Asettumalla ehdolle oppilaskunnan vaaleissa.
Teemme esityksiä, anomuksia ja suhde rehtoriin on hyvä ja oppilaskuntaa kuunnellaan.

Tapoja vaikuttaa
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toimiva puheyhteys koulun aikuisiin
aikuisten avoimesti kuuntelevat korvat ja mieli
kyselyt!
nuorisovaltuusto-yhteistyö
oppilaskunta
suorat kontaktit kasvokkain tai Wilman kautta
suullinen
välkät missä kerrotaan kaikki tarpeellinen
Wilma
oppilaskunnan hallituksen ja opettajien kautta
opettajat /rehtori sekä oppilaskunnan hallitus
suora yhteydenotto opettajiin / rehtoriin / asianosaiseen tahoon
yhteys nuorisofoorumin ja sitä kautta kunnanvaltuustoon

Oppilaiden tärkeimmät vaikutuskanavat

Vastauksissa todettiin, että erityisen hyvin toimivat kyselyt, joissa on joku palkinto. 

Haasteiksi mainittiin kokouksiin osallistumisinnokkuuden vaihtelut ja miten saada
kaikki paikalle esimerkiksi yhteiskouluissa kaikkein nuorimmat oppilaat. Kokouksiin
eivät aina tule kaikki mukaan eivätkä varaedustajatkaan ole välttämättä paikalla,
näin käsitellyt asiat eivät tule kaikkien koulun oppilaiden tietoon. Kokouksien ja
muun toiminnan järjestämistä haastaa yhteisen ajan löytymisen vaikeus.

Haasteena mainittiin se, kokouksissa muistaisi riittävän visuaalisuuden ja
selkokielisyyden esimerkiksi esityslistojen teossa. Ohjaajan oma aika ”tehtävien
hoitamiseen tuntuu välillä olevan tiukilla muiden tehtävien vuoksi. Usein haluaisi
käyttää enemmän aikaa oppilaskuntatoimintaan, mutta ei vain ehdi.”

Haasteena koettiin, myös ohjaavan opettajan liian suuri rooli ja valta sekä kiire.
Kiireen vastapainona mainittiin myös sen, että ”asioista päätetään hitaasti ja usein
ne jäävät samanlaiseksi kuin olivat alussa.” 

Lasten ja nuorten osalta haasteeksi mainittiin taito hiljentyä, kertoa oma mielipide.
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Onnistumisen kokemuksia oppilas- ja opiskelijakunnan toiminnassa koetaan
esimerkiksi silloin, kun ”joku oppilaiden ehdotus on mennyt koulun byrokratiassa
läpi. Esimerkiksi jokin hankinta, ehdotukset koulun arjen ja viihtyvyyden
parantamiseksi”, kun päästään jossain asiassa yksimieliseen päätökseen tai kun
suunnitellut asiat onnistuvat. 
Vastausten perusteella onnistumiseen liittyi sen, että oppilaskunnan toimintaa
arvostetaan koko koulussa ja rehtorikin antaa usein hyvää palautetta. 

Onnistumisen kokemukset voivat liittyvä jonkun projektin, rahankeruun tai
tapahtuman onnistumiseen, jolloin kaikilla on  ”hyvä mieli”. Onnistumisen
kokemuksia koetaan myös kun hallituksen jäsenten kesken on hyvä henki ja
onnistuneiden tapahtumien jälkeen ”ollaan hetki onnellisia”. Eräs vastaaja vastasi,
että toiminnassa koetaan ”(v)altavasti onnistumisia!”, kun oppilaiden ”itsevarmuus ja
vaikuttamisen taidot kasvavat” ja  ”oppilaiden monenlaiset taidot pääsevät esille.” 
 ”Oppilaskunnan ohjaaminen on aikaa vievää, mutta ihanaa!” toteaa eräs vastaajista.

 
 
 



www.reallygreatsite.comomaoppilaskunta.fi 

Viestintä ja yhteistyö
 

Kyselyssä haluttiin selvittää myös oppilaiden ja oppilaskuntien käytössä olevia erilaisia
viestintäkanavia, joten seuraavaan kysymykseen saattoi valita useita vastausvaihtoehdosta. Näin
haluttiin saada viestintäkanavien laajuus tietoon pikemminkin kuin se, mitä kanavaa suosittiin. 

Käytössä olevat tiedotuskanavat

ilmoitustaulu 30,0%
keskusradio 55,0%
oppilaitostelevisio 5,0%
koulun omat FB-sivut 0,0%
oppilas- ja opiskelijakunnan FB-sivut (ikärajoituksen huomioiden) 0,0%
opettajat huolehtivat viestinnästä omiin luokkiin 30,0%
WhatsAppin kautta (ikärajoitukset huomioiden)5,0%
viestinnästä vastaavat oppilaat ja opiskelijat 55,0%
omatoimisesti 5,0%
en osaa sanoa 15,0%
muulla tavoin 10,0%

Viestinnässä hyödynnettiin sähköpostia siten, että koulun aikuiset välittävät tiedot esimerkiksi
kokousajan muutoksista oppilaille. Viestinnässä ja tiedottamissa on hyödynnetty Koulun info-TV:tä,
kuulutuksia, ilmoitustauluja, koulun seinällä olevia ilmoituksia, Instagramia ja Wilmaa. 

Oppilailla ja opiskelijoilla on aktiivinen rooli viestiä oppilaskunnan asioista  lo-/ro-tuokioissa ja
ylipäätään oppilaskunnan hallituksen jäsenet vievät viestiä.

Viestinnästä vanhemmille ja johtokunnalle todettiin että ”vähille on jääneet!”.  Vanhemmille
viestitään viestitään Wilma-viestein vähän tai koulun sosiaalisessa mediassa. Johtokunnan
viestintää voivat hoitaa oppilasjäsenet.

Erityisen hyvin tiedottamiseen liittyen mainittiin ” (i)nnokkaat mainosten tekijät!” ja se, että
”(h)allituksen jäsenet toimivat aktiivisina yhteyshenkilöinä oman luokkansa, hallituksen ja koulun
johdon välillä”. Kuulutukset mainittiin tehokkaina, koska ne saavuttavat oppilaat luokissa ja myös
koulun pihalla. Wilma-viestit toimivat myös hyvin, samoin keskusradion käyttäminen. Erityisen
hyvin toimiviksi koettiin järjestelyt, joissa jokaisesta luokasta on nimetty edustajat huolehtimaan
tiedonkulusta tai mikäli oppilaskunnassa on nimetty erikseen henkilöt tiedottajiksi.
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Vastaajista neljäsosa teki yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa, mutta suurin osa ei
osannut sanoa tekikö oppilaskunta yhteistyötä vai ei. Suunnitelmia ja kiinnostusta
yhteistyöhön on kuitenkin olemassa. Yhteistyö muotoina mainittiin se, että oppilaat
saivat hakea nuortenvaltuustoon. Oppilaskunta piti edustajien vaalit ja kouluissa
saattoi olla jäseniä valtuustossa. Koettiin hyvä, että on samoja henkilöitä sekä nuvassa
että hallituksessa, koska tiedonkulku on silloin mutkatonta. Kaksoisroolissa olevat
nuoret osallistuvat sekä hallituksen että nuorisovaltuuston kokouksiin ja toimintaa.
Käytännössä yhteistyö voisi liittyä vaikuttamiseen siten, että oppilaskunnan tärkeiksi
katsomista asioista ja aiheista kerrottaisiin nuorisovaltuustolle. Yhteydenpitoa puolin
ja toisin voisi muutenkin olla. Yhteistyöllä koettiin voitavan vaikuttaa nuorten asioihin
sekä kunnassa että koulussa. Toivottiin myös viihtyvyyden parantamista,
ympäristöystävällisyyttä, kaikkien kanssa toimeen tulemista ja sitä, että voitaisiin
katsoa, ”mikä on tarpeellista ja mahdollista”. 
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Opiskelijakuntatoiminta toisen asteen
oppilaitoksissa

Hallitus

Seuraavaksi tarkastellaan vastauksia, joita saatiin toiselta asteelta. Mukana
tarkastelussa ovat opiskelijoiden ja opettajien vastaukset.

Hallituksen valinta tapahtuu pääosin äänestämällä luokittain tai äänestämällä kaikista oppilaista
hallituksen jäsenet.  Valinta saattoi tapahtua yleiskokouksessa syksyllä, äänestämällä
opiskelijafoorumissa tai osallistumalla perustamiskokoukseen. Kauden aikana vapaat
hallituspaikat täytettiin kiinnostuneista. Opiskelijakuntatoiminta saattoi olla levittäytynyt
useisiin toimipisteisiin ja olla yhdistysmuotista, jolloin käytössä oli äänestäminen
syyskokouksessa. Kampushallituksiin pääsi vapaasti mukaan hallitustoimintaan, mutta
oppilaitostasoisista hallituspaikoista äänestettiin.

Pääsääntöisesti hallituksen valinta tapahtuu syyslukukaudella. Tosin vastaajien joukossa oli
myös vastaaja, jonka oppilaitoksessa valinta tapahtuu kevätlukukaudella. Lisäksi mukana oli
vastaajia, jotka eivät tienneet, milloin valinta tapahtuu. Mikäli opiskelija valmistuu kesken
hallituskauden, niin silloin täytetään myös valmistuneiden paikat yleiskokouksessa.
Kampushallituksien valinta tapahtuu epämuodollisemmin.

Hallitukseen saattoi joissakin paikin päästä mukaan kaikki halukkaat. Yhtenäiskouluissa voi olla
erikseen oppilaskunnat sekä ala- ja yläkoulun oppilaille että lukion opiskelijoille, erityisesti
tilanteessa, että eri yksiköt sijaitsevat esimerkiksi väistötiloissa. Yläkoulun ja lukion
oppilaskunnat tekevät yhteistyötä. Hallituksessa oli yleisesti yksi varsinainen ja yksi varajäsen
jokaiselta luokalta.

Yksi vastaaja kuvailee oppilaitoksensa tilannetta näin: ”Tällä hetkellä opiskelijakuntatoiminta
oppilaitoksessa on myllerryksessä. Koska oppilaitoksella on useita kampuksia, jokaiselle
kampukselle on tänä vuonna perustettu oma kampustiiminsä, joka koostuu kunkin alan
opiskelijoista. Jokaiselta alalta on vähintään yksi opiskelija, korkeintaan kolme opiskelijaa.
Lisäksi on opiskelijayhdistyksen hallitus, joka koostetaan niin, että hallitus edustaa
mahdollisimman laajasti kaikkia kampuksia”. Lukioiden opiskelijakuntien hallituksissa saattoivat
abit olla hiukan yliedustettuina, vaikkakin pyrkimyksenä on ollut saada hallitukseen jäseniä
jokaisesta ikäluokasta. Hallituksen kokoamisessa kuvailtiin olevan haasteita ja vain joidenkin
koulutusalojen edustajat pyrkivät hallitukseen. Syynä tähän arveltiin olevan puutteellinen
tiedottaminen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Tilanne saattoi myös vaihdella eri kampusten
välillä niin, että hallitukseen halukkaita on niukalta eikä kaikilla kampuksilla toiminut lainkaan
kampushallitusta. Myös koko oppilaitosta koskeva toiminta saattoi olla vähäistä halukkaiden
osallistujien puutteen vuoksi.
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 Opiskelijakuntien hallituksen kokousrytmi vaihtelee. Kerran viikossa kokoontuminen oli
yleisintä, mutta vastaajat kertoivat myös noin joka toinen viikko tai kerran kuussa
kokoontuvista hallituksista. Mukana oli myös hallituksia, joiden kokoontumiskerrat olivat vain
muutamia kertoja lukukauden tai -vuoden aikana. Hallitukset saattoivat kokoontua myös
tarpeen vaatiessa tai kun ohjaava opettaja kutsuu sen koolle.  Kokousrytmin vaihtelua voi
selittää se, että joissakin oppilaitoksissa toimitaan yhdistyspohjaisena. Hallituksen kokoukset
kestivät yli tunnin, mutta kokouksen pituuden saattoi määritellä myös käsiteltävät asiat. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi opiskelijakunnan
hallituksissa on useita erilaisia rooleja, kuten mediavastaava, kokousedustajat, somevastaava,
viestintävastaava, yhteistyövastaava, tapahtumavastaava, abitoimikunnan pj, vanhojen
toimikunnan pj, tilavastaavat (2 kpl), edunvalvontavastaava, tervetulotoimikunnan pj,
virkistystiimi, viestintätiimi, edunvalvontatiimi noin esimerkiksi SLL-vastaava, kioskivastaava ja
kummilapsivastaava.

Hallituksen jäsenet oli voitu jakaa tehotiimeiksi kuten kioskitiimi, hupparitiimi, toimintatiimi ja
yhteisötiimi. Yhden vastaajan mukaan hallituksella oli nimettynä edustajat työjaostoihin 
 (oppilaitoksen laaja työryhmä, lukuvuoden suunnittelu, kurinpito ja koulutustarjonta). 
Yksi vastaajista mietti hallituksen jäsenten roolituksia yleisemmin. Hänen mukaansa niitä
kannattaisi ”pohtia tarkemminkin, esim. siten, että erilaisille kouluun liittyville asioille olisi
hallituksessa nimetty vastuujäsen. Näin tietyistä asioista viestintä koululle ja takaisin olisi
selkeää”.

Kokouskäytäntöihin liittyen vastauksissa todettiin, että hyvin toimivia käytäntöjä oppilaitoksen
hallituksessa oli erityisesti se, että opiskelijat saavat ja uskaltavat sanoa sanottavansa asiat.
Vastauksissa nousivat esille myös aivan tavalliset kokouskäytännöt kuten oppilaitoksessa
kehitetty pöytäkirjamalli, säännölliset kokoukset, selkeä työnjako, avoin keskustelu ja
puheenvuorojen jako.

Hyvänä pidettiin myös sitä, että asiat saatiin käsiteltyä ripeästi hyvässä keskusteluhengessä.
Hyvänä mallina kuvailtiin sitä, kun jäsenet saavat sellaisen roolin, joka tuntuu mielekkäältä.
Hallitusten osallistumisaktiivisuutta ja opiskelijoiden tunnollisuutta sekä sitä, että jäsenet
tulevat paikalle sovittuihin tapaamisiin kehuttiin. Todettiin, että ”(y)hteishenki on tosi hyvä!”

Vastauksissa kehuttiin myös opiskelijoiden yhteistyötä ja keskustelutaitoja. Kehuja annettiin
koulullekin. josta aina löytyy kokoontumisille sopivat tilat ja ratkaisut. Vastaaja totesi myös,
että toiminnan ohjausta voisi parantaa ja lisätä panostusta opiskelijoiden
vaikuttamismahdollisuuksista tiedottamiseen. Opiskelijakunnat laativat pääsääntöisesti
toimintasuunnitelman ja -kertomuksen, vaikkakin jotkut opiskelijakunnat eivät tehneet
varsinaista toimintasuunnitelmaa, mutta raportoivat kuitenkin toiminnastaan. Mukana oli myös
vastaajia, jotka eivät tienneet aiheesta. 
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Vastaajien mukaan opiskelijakunnilla on oma budjetti pääsääntöisesti, tosin noin
viidennes vastaajista ei tiennyt sitä, onko toiminnalla budjettia vai ei. 

 
Opiskelijakuntien yhdistysmuotoisuus vaikuttaa taloudenpitoon paljon.
Suunnitelmat voidaan laatia työntekijävetoisesti opiskelijoiden kanssa ja
tilinpäätös puolestaan taloudenhoitajan kanssa.  Yhdistysmuoto edellyttää koko
yhdistyksen kokouksia. Joissakin oppilaitoksissa käytössä olevat mahdolliset
rahavarat ohjautuvat kunnalta esimerkiksi liittyen osallistavaan budjettiin.  

Opiskelijakuntien tarvitsema rahoitus vaikuttaa olevan kunnossa, eikä rahaa
välttämättä tarvitse erikseen keräillä. Tosin rahoituslähteinä mainittiin yhteistyö
esimerkiksi autokoulun kanssa, valokuvaamisen järjestämisestä kertyneet varat tai
kahvikoneen tuotot. Koululta on saatu rahaa erilaisiin hankkeisiin kuten vaikkapa
oppilaskunnan huoneen remonttiin. Vastauksissa mainittiin myös se, että
opiskelijakunnat voivat myös hakea rahoitusta eri tahoilta. Taloudenpidosta
saatettiin mainita myös selkeä tilikirja ja se, että opiskelijat voivat vaikuttaa rahan
käyttöön itse. 
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Toiminta ja vaikuttaminen
 

koulun asiat
teemoittain tapahtumia
sidosryhmien tapahtumissa mukana
virkistystoimintaa opiskelijoille.
toiminta jakaantuu koulun kehittäminen (vaikuttaminen)
koulutyön vastapainon tarjoaminen(virkistys)
monipuolisesti kaikenlaista
vaikuttamistoiminnan edistämistä
ajan hermolla tehdään kaikkea mahdollista.
edunvalvontaa
yhteistyötä
teemapäiviä
oppikirjamyynti
eri kampuksilla erilaista.
valokuvaus
taksvärkki
luciat
turnauksia
kilpailuja
mielenterveyspäivä yhdessä koulun opiskeluterveydenhuollon kanssa

Toiminta opiskelijakunnalla

Eräs vastaaja kuvasi tilannetta näin: ”Opiskelijakunta lähinnä kokoustaa ja kokoontuu erilaisten
tiedotettavien asioiden tai päätöksenteon äärelle. Kokouksista kerätään pöytäkirja jne. mutta muuta
virallista toimintasuunnitelmaa tai kertomuksia ei ole. Meidän koulussa opiskelijakunta ei siis toteuta
sen suuremmin mitään toimintaa”.

Erityisen toimiviksi koettiin käytännöt, joiden myötä kaikki uskaltavat sanoa kantansa.
Opiskelijakunta vie kaikkien opiskelijoiden asioita eteenpäin suoraan korkeimmalle johdolle kuten 
 rehtorille tai toimitusjohtajalle. Sähköisten alustojen käyttö hallinnossa kuten pöytäkirjojen ja
esityslistojen jakamisessa koettiin toimivana. Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti ja luovat
yhteyksiä oman luokkansa, hallituksen ja koulun johdon välillä. Mikäli opiskelijakunta on
yhdistysmuotoinen tuo tämä yhdistyslain edellyttämiä vaatimuksia ja saattaa helpottaa selkeiden
suunnitelmien laatimista. Erityisen hyvin toimivana koettiin opiskelijoiden edunvalvontakäytännöt ja
päätöksenteko opiskelijoita koskevissa asioissa.  Erityisenä toimintatapana mainittiin se, että
”(o)piskelijakuntamme on aktiivinen kuulemaan opiskelijafoorumissa ja muualla kuultuja toiveita sekä
kehitysehdotuksia ja viemään niitä eteenpäin toimipisteen johdolle”.  Toimivina koettiin myös
viestintä, opiskelijakunnalle varatut tilat ja toteuttamat kyselyt. Tiedottamisen osalta mainittiin
erilaisten viestintäappien hyödyntäminen tiedottamisessa eikä ole syytä unohtaa järjestettäviä
tapahtumia. Vastauksissa mainittiin sekin, että ”(o)piskelijoista lähteviä osallisuutta ja yhteisöllistä
toimintaa pyritään tukemaan”.  
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discord
vastaamalla kyselyihin
kysymällä hallituksen jäseniltä
hallituksen yhteistyö koulun johdon kanssa
vaikuttaminen ohjausryhmänsä hallituslaisen kautta
puhumalla suoraan opettajalle
nimettömästi opiskelijakunnan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi
kääntymällä luokanvalvojan puoleen, joka vie asian koulun johdolle
johtokunnan oppilasedustajien kautta
rehtorin audienssien kautta
addressien keräämisen kautta
opiskelijoiden ja rehtoreiden tapaaminen
kampustiimit
kaikki pääsevät äänestämään vaaleissa
kuka tahansa saa asettua niissä ehdolle
hallituksella on viestintäsovelluksessa anonyymi palautekanava, jonne tulee päivittäin
kehitysideoita ja tapahtumaehdotuksia!
saapumalla kokouksiin tekemään aloitteita
Instagramin kautta yhteyttä ottamalla
tutoreiden ylläpitämät tapahtumat 
opiskelijafoorumi johon toivotaan joka ryhmästä ainakin yksi osallistuja, joka voi kertoa oman
ryhmänsä mielipiteitä eteenpäin. 
avoimet kokoukset
hyvinvointityöryhmissä opiskelijaedustus
johtoryhmässä opiskelijaedustus
osallistavan budjetoinnin rahan käytön äänestys
esityksiä ja anomuksia tekemällä
suhde rehtoriin on hyvä ja oppilaskuntaa kuunnellaan.
käymme läpi kokouksissa esille tulevat asiat
keskustelemme mahdollisista ratkaisuista ja äänestämme lopuksi parasta ratkaisua

Tapoja, joilla opiskelijat pääsevät vaikuttamaan oppilaitoksen asioihin
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some
discord
Instagram, sähköposti
asioiden käsittelyyn tuominen ohjausryhmän hallituslaisen kautta.
oppilaskunta ja suorat kontaktit kasvokkain tai Wilman kautta
kampustiimit
opiskelijayhdistyksen hallitus
koulun johtokunta
kommunikointi rehtorin kanssa
hallituksen kautta pystymme tekemään aloitteita koulun johdolle
koulun sivut
kuuluttaminen
hyry, johtoryhmä
rehtorin tapaaminen
nuva-yhteistyö
kokoukset

Opiskelijoiden tärkeimmät vaikutuskanavat

 
Parhaimmaksi koettiin malli, jossa tuotetaan toimintaa opiskelijalta opiskelijalle tai tiedon ja
palautteen väylä kulkee opiskelijalta opiskelijalle.  Tällaiset väylät varmistavat  sen, että opiskelijat
myös itse kuulevat toisiaan. Vastaaja kuvaa, että kuvatulla tavalla toimimalla ”tieto ja tahto
vaikuttaa, kulkevat myös ylöspäin toimintaa ohjaavien opettajien opastuksella”. 

Vaikutuskanaviin liittyen mainittiin hallituksen jäsenten rooli aktiivisina yhteyshenkilöinä eri
tahojen kanssa. Vaikuttamiseen liittyen kuvattiin, miten ”(r)ehtorit ottavat avosylin vastaan
opiskelijat ja ovat heitä varten kuulolla. Opiskelijayhdistyksen hallitus voi matalalla suoraan soittaa
rehtorille”. Opiskelijakunnan toiminta siten, että se kuulee jokaista opiskelijaa ja välittää tietoa
eteenpäin ja että, opiskelijat voivat olla mukana eri työryhmissä. Vaikutuskanaviin liitten mainittiin
myös tiedonkulku, vakituinen tiedottaminen ja avoimuus. 

Opiskelijakunnan toiminnassa koettuja haasteita on ollut se, miten läpinäkyvää toiminta on sekä
miten innostaa toimintaan ja vaikuttamiseen. Joskus on saatettu kokea kiirettä, hankaluutta löytää
yhteistä aikaa, ja sitä, että hallituksen kakki jäsenet eivät ole yhtä aktiivisia. Haasteena koettiin
myös se, että hallituksen jäsenet opiskelevat eri toimipisteissä. Toisinaan toiminta voi henkilöityä
toiminnan ohjaajaan. Haasteita voi joissakin oppilaitoksissa olla lähes kaikessa: tiedottamisessa
opiskelijoitten vaikuttamismahdollisuuksista, opettajien tietoisuudesta opiskelijakuntatoiminnasta,
opettajien tiedottamisessa opiskelijoille, ohjaamisen resursoinnissa ja ohjaamisessa ylipäätään.
Lisäksi erästä vastaajaa huoletti opiskelijoiden aktiivisuus, kun ”moni ei halua lähteä toimintaan kun
ei tiedä mitä se pitää sisällään tai millaista se on? ”
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Toiminnassa koetaan onnistumisia silloin, kun tapahtumat on hoidettu hyvin ja
”koulun johtokin tietää, että koulumme opiskelijakunta on edes olemassa”.
Onnistuminen on myös silloin, kun opiskelijoiden itsevarmuus ja vaikuttamisen taidot
kehittyvät ja kun nuorten taidot pääsevät esille. Toiminnassa opiskelijat voivat saada
uusia ystäviä. Myös se, että lisätään opiskelun mukavuutta tuottaa onnistumisen
kokemuksia. Onnistumisen tunnetta syntyy silloin, kun on onnistuttu
neuvottelemaan koulun johdon kanssa jostain opiskelijoille merkityksellisestä asiasta
ja se toteutuu. Kokemuksia onnistumisesta voi syntyä pienestä kuten
mokkapalamyynnistä ja onnistuneista kokouksista aina valtakunnalliseen verkostojen
luomiseen saakka. Yksi vastaajista totesi, että ”(o)nnistuneiden tapahtumien jälkeen
ollaan hetki onnellisia”. 

Viestintä ja yhteistyö
  

Kyselyssä haluttiin selvittää myös oppilaiden ja oppilaskuntien käytössä olevia erilaisia
viestintäkanavia, joten seuraavaan kysymykseen saattoi valita useita vastausvaihtoehdosta.
Näin haluttiin saada viestintäkanavien laajuus tietoon pikemminkin kuin se, mitä kanavaa
suosittiin. 

Käytössä olevia tiedotuskanavia

ilmoitustaulu 42,9%
keskusradio 28,6%
oppilaitostelevisio 14,3%
koulun omat FB-sivut 0,0%
oppilas- ja opiskelijakunnan FB-sivut (ikärajoituksen huomioiden) 7,1%
opettajat huolehtivat viestinnästä omiin luokkiin 35,7%
WhatsAppin kautta (ikärajoitukset huomioiden) 42,9%
viestinnästä vastaavat oppilaat ja opiskelijat 35,7%
omatoimisesti 14,3%
en osaa sanoa 7,1%
muulla tavoin 50,0%

Muita keinoja mainittiin erityisesti Wilma, opiskelijakunnan Instagram-tili ja
opiskelijaliittymän kuukausittainen opiskelijakirje. 
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Oppilaskunta viestittää eri kohderyhmille hyödyntäen eri viestintä muotoja. Opiskelijoille
tiedotetaan Wilma-viestein, joita tosinaan lähetetään viikottain, instagramissa tai
kuuluttamalla keskusradiossa.  Käytössä ovat myös lo-/ro-tuokiot, ilmoitustaulut ja  koulun
seinällä olevat ilmoitukset.  Myös erilaiset viestintäsovellukset kuten WhatsApp ja
Snapchat Instagramin lisäksi ovat käytössä. 

Lukion johtokuntaa infoavat opiskelijan ja opiskelijakunnan ohjaava opettaja tai
oppilasjäsenet. kautta.Toisinaan ei opiskelijakunnan ja johtokunnan välillä vaihdu tieto
lainkaan.

Eräs vastaaja kuvaa viestintää eri tahoille näin: ”Opettajien toimesta lähetetään tietyt
Wilma -viestit kuten kutsut ym, joita tosin opiskelijakunta toisinaan kirjoittaa ja muotoilee
itse. Viestintä toimipisteen johdolle tapahtuu myös ohjaavien opettajien kautta, mutta
johdon kanssa on välillä pidetty kokousta opiskelijakunnan hallituksen edustajien kanssa.
Moni vaikuttamismahdollisuus on tavallaan kaivettava itse aktiivisena esiin ja kerrottava
eteenpäin, sillä ohjaavat opettajatkaan eivät aina tiedä kaikesta”.

Erityisen hyvin tiedottamisessa toimivat säännöllinen postaaminen ja kattava
tiedottaminen opiskelijakunnan Istagramissa. Toisaalta mainittiin, että Wilma-viestit
tavoittavat helposti kaikki opiskelijat. Meriittiä tiedottamisen onnistumisesta annettiin
viestintävastaavalle, joka hoitaa tiedottamisen hyvin, kommunikoi ja saa tukea muulta
hallitukselta. Koetiin myös, että avoimuus ja vastuullisuus siitä, että tieto menee perille
toimii hyvin.  Toisaalta saattoi olla niin, että opiskelijatoiminnan ohjaaja hoiti tiedottamisen.
Opettajien puoleen käännyttiin myös silloin, kun opiskelijakunnalla on viestittävää, niin
”opettajat toimivat hyvin välikäsinä ja ns. postin toimittajina joka suuntaan”.  Tiedotus
koettiin avoimeksi ja monipuoliseksi.

Opiskelijakunnat eivät juurikaan tee yhteistyötä nuvan kanssa, tosin vastaajat eivät
välttämättä osanneet kertoa tehdäänkö yhteistyötä vai ei. Tosin vastaajien oppilaitoksella
on suunnitelmia olemassa yhteistyön tekemiseksi tai ainakin aihe kiinnostaa. Yhteistyötä
on voi olla esimerkiksi nuorisovaalien yhteydessä tai on julkaistu yhteisiä kirjoituksia.
Yhteistyö voi olla hyvää erityisesti silloin, kun hallituksen jäseniä on mukana myös nuvan
toiminnassa.

Yhteistyö nuvan kanssa voisi olla esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja yleensäkin
tapahtumista tiedottamista. Eräs vastaaja kuvasi mahdollista yhteistyötä näin: ” Eri
koulujen ja ammatillisten toimipisteidenkin asiat ovat alueellisia asioita, kunnan
nuorisovaltuusto olisi siis hyvä yhteistyötaho sellaisten asioiden suhteen, jotka vaikuttavat
opiskelijoiden arkeen, mutteivät ole koulun vallan alaisia. Esim. nuorten palvelut, bussit ym.
Ja yhtä lailla toisinpäin, nuorisovaltuusto saisi yhteistyön myötä kuulla koulusta, miten
opiskelijoilla menee”.  Yhteistyö voisi liittyä myös opiskelijoitten innostamiseen nuorten
toimintaan ja ylipäätään tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista paikkakunnalla.
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Vastaajat nostivat esille yleisesti opiskelijakuntatoiminnan kehittämiskohteita erityisesti
ammatillisen koulutuksen osalta. Yksi vastaajista analysoi tilannetta seuraavasti:
”Ammattikoulujen opiskelijatoiminta on oman kokemukseni mukaan melko lapsen
kengissä. Mitään yhteistä mallia ei tunnu olevan melkein mihinkään, mutta silti on kova
yritys pitää yllä mielikuvaa että opiskelija voi vaikuttaa. Moni nuori opiskelija ei tahdo
lähteä mukaan ja nekin jotka lähtevät, saattavat tipahtaa kärryiltä vajaan ohjauksen tai
olemattoman toiminnan takia.” Pohdittiin myös sitä, miten toiminnan
Opiskelijatoiminnan ”tulisi olla yhteisöllistä ja ammattikouluissa etenkin toimipisteiden
yhteisten päämäärien tavoittelua. Siltä se ei kuitenkaan vielä tunnu”. Lisäksi
huomautettiin, että ”(v)altakunnallisesti toivoisin hyvää panostusta, buustausta
opiskelijatoimintaan, koska sieltä nousee myös vaikuttajia”.
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