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Perusta oppilaskuntatoiminnalle ja 
osallisuudelle 

 1. Perusopetuslaki  
 Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja 

huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun 
toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden 
asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua 
opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 
järjestyssäännön valmisteluun. (Perusopetuslaki, 47§A.) 

 Koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunta 
voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää 
oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä 
kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. 
(Perusopetuslaki, §47a.) 



Perusta oppilaskuntatoiminnalle ja 
osallisuudelle… 

2. Uuden OPS2016 perusteet: 
 - Korostaa jokaisen oppilaan osallisuutta (Miten omassa koulussa toteutetaan?) 
 - Tavoitteena kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen 
 - Oppilaat osallistuvat oman opiskelun, yhteisen koulutyön ja 

oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppilaiden ikä-ja 
kehitystaso huomioiden 

 Oppilaat pääsevät vaikuttamaan opetussuunnitelmaan ja koulun 
järjestyssääntöihin (Miten?) 

 Kouluyhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen ja 
luo niille toimintatapoja (Millaisia?) 

 Oppilaille tarjotaan kokemuksia yhteistyöstä, demokraattisesta toiminnasta 
opetusryhmässä, koulussa, lähiympäristössä ja verkostoissa (YHTEISTYÖ) 

 Oppilaskuntatoiminta innostaa esittämään näkemyksiä, toimimaan ja 
vaikuttamaan yhteisiin asioihin 



Toimintasuunnitelmassa ainakin… 

 1. Yhdysopettaja 
 2. Oppilaskunnan hallitus 

 Rakenne 

 Valinta 

 Toimikausi 

 Kokoontuminen; aika? Paikka?  

 Miten edustaa kaikkia oppilaita? Luokkia? Koko koulua? 

 Hallituksen yhteistyö luokkien ja henkilöstön välillä?  

 Yhteisöllinen oppilashuolto (KOR)Ryhmään kutsutaan säännöllisesti oppilaskunnan 
ja huoltajien edustajia (uusi OPS2016). Miten järjestetty koulussa? 

 Miten edellinen hallitus välittää tiedot toiminnastaan seuraavalle toiminnan 
jatkuvuus 



 3. Tavoitteet oppilaskuntatoiminnalle (ks. perusteita osallisuudelle ja 
oppilaskuntatoiminnalle) 

 4. Vakiintuneita/vuosittaisia oppilaskunnan järjestämiä 
tapahtumia/teemapäiviä jne. Keitä kaikkia nämä osallistavat? Millaisiin 
asioihin oppilaskunta on tällä kaudella vaikuttanut? Vaikuttaa? 

 5. Yhteistyötahot (esim. kuntanuorisovaltuusto, vanhempainyhdistys, 
nuorisotalot, skr…) 

 6. Oppilaskunnan asioista tiedottaminen 
 7. Oppilaskunnan toiminnan arviointi. Itsearviointi ja toiminnan 

kehittäminen. Tiedon siirtäminen seuraavalle hallitukselle, eli toiminnan 
jatkuvuus. 
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