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Toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet 
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• Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää 
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää 
elämäntapaa.

• Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan oppilaiden 
aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä. 

• Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja 
demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan 
oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. 



• Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa 
mukaisesti toiminnan suunnitteluun, 
kehittämiseen ja arviointiin.

• Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän 
väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut 
toimintamuodot kuten tukioppilas- ja 
kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset 
kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä.

• Oppilaskunnat tekevät yhteistyötä 

Turun Lasten Parlamentin kanssa.

http://blog.edu.turku.fi/lastenparlamentti/



Yhteisöllisen toimintakulttuurin 
peruselementit

- Yhteinen pedagoginen tavoitetila ja sen jatkuva arviointi
- Yhteisöllisyyttä tukevat toimintakulttuurin rakenteet 
- Sosiaalinen pääoma, yhteistyökyky
- Ammatillinen vuorovaikutus ja pedagoginen johtajuus

Toimiva yhteistyö on avain onnistuneeseen toimintakulttuuriin.



Miten oppilaan näkökulma     
toteutuu koulunne       

toimintakulttuurissa?



Osallisuus

• Yhteisöön kuuluminen, yhteisössä toimiminen

• Oma kokemus yhteisöön kuulumisesta

• Osallisuus tapahtuu yhteisöissä

• Osattomuus → passiivisuus, syrjäytyminen

• Kokemuksen edellytyksenä sosiaalinen 
vuorovaikutus 



Osallisuuden asteet (Oranen) 



Millaisia haasteita olet    
kohdannut oppilaan  

osallisuuden edistämisessä?



Luokkatunnit 
– kaikki mukaan!



TLPn hallituksen näkökulmia 
luokkatuntien sisällöistä

• Luokkahenkeä nostattavia toimintoja

• Liikunnallisia tuokioita

• Keskustelua esim. kouluruokailusta

• Keskustelua kiusaamisen ehkäisemisestä

• Kouluviihtyvyyden kehittämistä



LUTU - luokkatunnit

• Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä 
vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi 
oppia vain harjoittelemalla. 

• Luokkatunneilla käsiteltävät asiat voivat koskea 
oman luokan tai koko koulun asioita. 

• Pidetään noin kerran kuukaudessa.

• Käsiteltävän asian sisällöstä riippuen se voidaan 
viedä eteenpäin oppilaskunnan hallituksen 
kokoukseen, opettajakokoukseen, KOR-ryhmälle, 
vanhempainyhdistykselle, Turun Lasten 
Parlamentille jne.



Vuosiluokkakokonaisuuksien 
tavoitteet

1-2 lk 
Koululaiseksi kasvaminen

3- 6 lk
Oppijana kehittyminen

7 -9 lk
Yhteisön jäsenenä 

kasvaminen



Miten luokkatunnit toteutuvat 
koulunne toimintakulttuurissa?



Case: Kouluruokailuviihtyvyyden 
parantaminen

• Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä 3-4 hengen 
porinaryhmät

• Ryhmissä oppilaat miettivät toimenpiteitä: tila, 
ruoka, istumajärjestys, ruokailukäyttäytyminen jne.

• Apuna työskentelyssä plussat ja miinukset. 

• Jokainen ryhmä kertoo keskusteluissa esiin nousseet 
konkreettiset toimenpiteet. 

• Puheenjohtaja pyytää oppilaiden kommentteja 
ehdotuksista, jonka jälkeen äänestetään.



Oppilaskuntatoiminta 
vaikuttamisen väylänä 



Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunta

- kaikki koulun oppilaat

Oppilaskunnan hallitus

- oppilasjäsenistä 
muodostettu ryhmä

- Edustus jokaisesta 
luokasta

LOGOKISA



- Ajaa oppilaiden ja koulun asioita

- Kehittää koulun toimintakulttuuria 
turvallisemmaksi, aktiivisemmaksi ja 
viihtyisämmäksi

- Parantaa oppilaiden asemaa

- Luoda yhteisöllisyyttä ja me-henkeä

- Suunnitella ja organisoida erilaisia tempauksia

Oppilaskuntatoiminnan tehtävät



Mitä hyvää koulunne    
oppilaskunta on kehittänyt 

koulunne toimintakulttuuriin?



TOIMINTAKAUSI 

- lukuvuosi 
(elokuu-toukokuu) 

- kalenterivuosi 
(tammi-joulukuu)

HALLITUKSEN MUODOSTAMINEN

- Vaalit
- Ryhmähaastattelu

Oppilaskuntatoiminta



Vaalipuhe TIEDOTTAMINEN VAALEISTA 

- Vaalipäivä

- Vaalikäytänteet

- Hallituksen tehtävät 
(entisen hallituksen jäsenet 
käyvät kertomassa luokissa)

- Vaalipuhe

"Pyrin oppilaskuntaan vaikuttaakseni koulun käyntiin, 
niin kuin moni muukin oppilaskuntaan pyrkivä. Yksi 
asia mihin haluaisin ehdottomasti kiinnittää huomiota, 
jota ei ole huomioitu viime vuosien aikana, on se että 
kaikilla olisi mukavaa koulussa. Moni kuulee tuon 
lauseen usein, mutteivät kuitenkaan tarkoita sitä. 
Lauseen oikea tarkoitus on että KAIKILLA, ei 
pelkästään oppilailla, vaan kaikilla, henkilökunnalla, 
opettajilla ja oppilailla olisi turvallinen olo koulussa.

Se on myös erittäin tärkeää, että kaikki jotka pääsevät 
oppilaskuntaan osaavat näyttää hyvää esimerkkiä 
kaikille ja käyttäyttyä ihmisten seurassa, erityisesti 
nuoremmille oppilaille, sillä he ottavat hyvin helposti 
esimerkkiä vanhemmista, joiden he luulevat tekevän 
kaiken oikein, sen takia nuoremmille on tärkeää 
näyttää hyvää esimerkkiä.

Oppilaskunnassa pitäisi mielestäni hoitaa asiat tärkeys 
järjestyksessä, ensimmäisenä pitäisi tulla kaikkien 
koulussa läsnä olevien turvallisuus ja oppilaiden 
opiskelu ympäristön hyvin vointi, kun nämä asiat on 
saatu lopullisesti hoidettua niin silloin meillä on aikaa 
keskittyä muihin, ei niin tärkeisiin asioihin, kuten 
vaikka luokkaretkien järjestämiseen, joita ei ole 
ennalta sovittu. Onneksi Lausteen koulussa ei ole niin 
suurta tarvetta koulun turvallisuuden parantamiseen, 
mutta joka paikassa on aina jotain mitä parantaa. No, 
mitään romaania tästä puheesta ei ole takoitus tulla, 
joten siinä oli muutama asia joihin haluaisin 
vaikuttaa." 

- K.J.

Oppilaskuntatoiminta



VAALIT

- Ehdokaslistat luokittain (sisäiset vaalit)

- Äänestysaikataulu 

- Vaalilipuke

- Tulokset julkistetaan 

yhteisesti 

Oppilaskuntatoiminta



HALLITUKSEN KOKOUKSET

- Kokoukset säännöllisesti

(ensimmäisessä 
kokouksessa hyvä sopia 
kokousajat)

- 2 kertaa kuukaudessa

- Kokouksiin varattu riittävästi 
aikaa

Oppilaskuntatoiminta



ILMOITUSTAULU

• Kokousajat

• Esityslista

• Muistio tai pöytäkirja

• Yhteiskuva hallituksen

jäsenistä

Oppilaskunta-asioista
ilmoitetaan

- ilmoitustaululla

-keskusradiossa

-Wilmassa

-Sähköpostitse

-koulun kotisivulla

- blogissa



OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENTEN    
ROOLIT JA TEHTÄVÄT 

• Puheenjohtaja

• Varapuheenjohtaja

• Sihteeri

• Tiedottaja

• Luokan edustajajäsen

• Oppilaskunnan ohjaaja



KOKOUKSET

Aloituskokous: 

- Ryhmäytyminen

- Hallituksen säännöt

- Edustajan tehtävä

- Erilaiset roolit ja tehtävät hallituksessa

- Seuraavat kokousajat

Oppilaskuntatoiminta



• Toinen kokous

- Mietitään, millainen on 
hyvä puheenjohtaja jne.

- Mitä ominaisuuksia 
tarvitaan?

- Valinta vaaleilla



• Kolmas kokous

- Kokouskutsu

- Esityslista

- Pöytäkirja/muistio

- Äänestäminen

- Kokouskäytänteet

Meidän Oppis

KOKOUSKUTSU   

20.8.2015

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN 
KOKOUS

Aika       1.9.2015 kello 10.00

Paikka Tapaamo

Asiat Esityslistan mukaan        

TERVETULOA!

Puheenjohtaja

LIITE Esityslista



● Neljäs kokous

- Laaditaan toimintasuunnitelma (tavoitteet, 
teema, tapahtumat, tarpeet)

Toimintakauden lopussa laaditaan yhdessä 
toimintatoimintakertomus.



• KOKOUKSEN RAKENNE

1. Aloitus

2. Asian esittely

3. Asian käsittely

4. Jatkosta sopiminen

Oppilaskuntatoiminta



TEMPAUKSIA JA IDEOITA

- Teemapäivät

- Siisteyskisa

- Kellot luokkiin

- Tyttöjen ja poikien liikunta

- Koulun säännöt

- Koulun pihamaalaukset jne.



Yhdessä tehdään ja mukavaa on!



Osallisuus 
- yhdessä tekemistä ja 
asioihin vaikuttamista 

Kiitämme yhteisestä työskentelystä

Annukka Muuri
annukka.muuri@turku.fi

Merja Tiusanen
merja.tiusanen@turku.fi


