
Oppilaskuntatoiminnan opas

Lapset
näkyviksi



Lapset näkyviksi - Oppilaskuntatoiminnan opas

Kirjoittajat: Annukka Muuri, Pikke Syrjä-Väisänen, Merja Tiusanen
Taitto: Mia Gästgivar
Kuvitus: Mia Gästgivar, Emilia Moritz
Kuvat: Ilkka Kaljonen, Annukka Muuri, Janne Riikonen, Lauri Tiikasalo, Pixhill
Julkaisija: Turun kaupunki
Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupunki, Liikkuva koulu
Painopaikka: Grano
ISBN (nid): 978-952-5892-65-9
ISBN (pdf): 978-952-5892-66-6



3Lapset NÄKYVIKSI  |

Esipuhe
Turkulainen koululainen teki vuonna 2009 kuntalaisaloitteen Turun Lasten Parlamentin perustamiseksi. 
Meidät kolme allekirjoittanutta koordinaattoria valittiin tehtävään, jossa tavoitteena oli luoda alakouluille 
Turun osallisuusstrategian mukainen osallisuusmalli. Ensimmäinen vuosi kului lasten osallisuuden aihepiiriin 
ja Turun kaupungin osallisuuskäytänteisiin tutustuessa. Saimme mahdollisuuden tutustua mm. Tampereen 
ja Kotkan lasten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien malleihin. Samaan aikaan Turun kaupungin 
konsernihallinnossa valmisteltiin asukasosallisuuden kehittämisen malleja kuntalaisten aktiivisuuden ja 
osallistamisen edistämiseksi. Myös lasten vaikuttamismahdollisuuksia haluttiin vahvistaa.

Keväällä 2016 turkulaisten alakoululaisten osallisuusmallille tulee täyteen viisi vuotta. Tässä ajassa on 
tapahtunut paljon. Kaikissa Turun alakouluissa on toimivat oppilaskunnat ja Turun Lasten Parlamentti kokoontuu 
säännöllisesti. Kaupungin strategian mukaista kehittämistyötä on tehty viiden vuoden ajan suunnitelmallisesti 
yhteistyössä turkulaisten virkamiesten kanssa. Olemme varsin tyytyväisiä siihen, että lapset on saatu näkyviksi 
turkulaisessa päätöksenteossa.

Uudessa opetussuunnitelmassa, joka otetaan käyttöön syksyllä 2016, lasten osallisuus on keskeisessä 
asemassa. Mielestämme lasten osallisuuden opaskirjaa tarvitaan, koska kouluissa oppilaskuntatoiminnan 
vastuutehtävät vaihtuvat usein lukuvuosittain ja uusia oppilaita sekä heitä ohjaavia opettajia tulee 
mukaan oppilaskuntatoimintaan. Tämän vuoksi päätimme laatia opaskirjasen, joka on syntynyt käytännön 
kokemuksistamme. 

Turussa 10. joulukuuta 2015

Annukka, Merja ja Pikke
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Oppiva ja hyvinvoiva koulu

Tulevaisuuden koulussa otetaan huomioon lasten ja 
nuorten näkökulma ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoi-
sesti. Oppilaiden oikeutta osallistua ikänsä ja kehi-
tystasonsa mukaisesti suunnitteluun, toimintaan, 
päätöksentekoon sekä arviointiin arvostetaan. Kou-
lun aktiivinen ja oppilaita osallistava toimintakulttuuri 
kehittyy vuorovaikutuksessa koulun henkilökunnan,  
koulun kaikista oppilaista koostuvan oppilaskunnan ja 
oppilaskunnan hallituksen kanssa.

Toiminnan laadukas kehittäminen edellyttää yhteis-
työssä tehtäviä linjauksia. Lasten ja nuorten osalli-
suuden kokemuksia voidaan edistää koulun arjessa 
aidolla vuorovaikutuksella, monipuolisella yhteistyöl-
lä ja hyvällä viestinnällä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaan 
koko koulun toimintakulttuuria tulee muuttaa lapsia 
ja nuoria osallistavaksi sekä kehittää toimivat raken-
teet sen toteutumiseen. Tällöin on kyseessä jatkuva 
osallisuuden prosessi, jossa oppilailla on mahdollisuus 
tulla kuulluksi ja vaikuttaa oppimisen edistämiseen.

I Lasten osallisuus ja oikeudet

Lasten vaikuttaminen ja osallisuus on säädelty monissa sopimuksissa ja asiakirjoissa. 
Tärkeimpinä näistä ovat Unicefin lasten oikeudet, lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelma sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden aktiiviseen elämäntapaan 
sekä edistetään kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa oman toimintaympäristön 
kehittämiseen. Osallisuudessa tarvittavien taitojen vahvistaminen on tärkeä osa 
koulun kasvatuksellista tehtävää.

Millä tavoilla  

koulussani toimii

• vuorovaikutus?

• yhteistyö?

• viestintä?
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Koulun toimintakulttuuri 
muutoksessa

Kouluissa on käyty paljon vuoropuhelua tulevai-
suuden koulusta, tuntijaosta, kieliohjelmasta, 
toiminnallisemmasta koulupäivästä ja liikunnan lisää-
misestä koulupäivään. Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat kes-
keisiä tavoitteita opetussuunnitelman laaja-alaisessa 
osaamisessa (kuvio 1). Oppilaiden aktiivisen roolin 
vahvistaminen osallisuuden keinoin edistää koko kou-
lun ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää suunni-
teltaessa lapsille ja nuorille tulee antaa asiantuntijan 
rooli. Oppilaiden osallistuminen koulun teemojen ja 
tapahtumien suunnitteluun on luonteva tapa vah-
vistaa osallisuutta. Yhteisesti sovittujen asioiden 
avulla he oppivat yhteisöllisyyttä ja sitoutuvat 
omaa hyvinvointia edistäviin toimintoihin. 
Koulun yhtenä tärkeänä tehtävänä on 
vahvistaa jokaisen oppilaan kuul-
luksi tulemisen ja osallisuuden 
kokemusta. Näiden kokemusten 
kautta lapset ja nuoret oppivat 
vaikuttamista, päätöksente-
koa, vastuullisuutta ja asioi-
den seuraamista.

Kuvio 1. Laaja-alainen osaaminen ja perus-
opetuksen tavoitteet Perusopetuksen opetus-
suunnitelmassa 2014. Lähde: Opetushallitus

Muista 7 "ällää"
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Kohti aktiivista, turvallista ja 
viihtyisää koulupäivää

Ota oppilaat mukaan kehittämään 
aktiivista koulupäivää

Osallisuuteen kuuluu yhdessä toimimista. Kukaan ei 
voi olla yksin osallinen, vaan osallisuuteen tarvitaan 
aina yhteisö, jossa ihminen vaikuttaa ja elää. Osalli-
suus lähtee aina turvallisesta ryhmästä, jossa jokaisel-
la on lupa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään ja jossa 
jokainen yksilö tuntee löytävänsä oman paikkansa 
yhteisön jäsenenä. 

Toiminnallisen koulupäivän ja aktiivisen toiminta-
kulttuurin kehittämisessä oppilaiden osallistaminen 
voi aluksi olla pienimuotoisempaa ja projektimaista 
toimintaa. Toiminnan suunnittelu tehdään yhdessä 
oppilaiden kanssa, jolloin osallisuus toteutuu entistä 
paremmin.
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Ota oppilaat mukaan toiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin 
ja kehittämiseen

Koulu kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä on 
jatkuvassa muutoksessa, jonka vuoksi yhteisen toi-
minnan arviointi ja kehittäminen on tullut tärkeäksi 
osaksi koulun arkea. Säännöllinen toiminnan arvioin-
ti perustuu yhteistoiminnallisen oppimisen periaat-
teisiin. Niiden mukaan oppilasta motivoi parhaiten 
kokemus siitä, että hän tuntee pystyvänsä vaikutta-
maan käynnissä olevan toiminnan kaikkiin vaiheisiin 
suunnittelusta toteutukseen sekä myös eri vaiheiden 
arviointiin.

Toiminnasta saadut yhteiset kokemukset auttavat 
löytämään vahvuuksia, kehittämiskohteita ja keino-
ja uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisenä 
tavoitteena koko kouluyhteisölle on osallistuvampi ja 
aktiivisempi koulu.

Oppilaskunnan rooli mielipiteiden kartoittamises-
sa, palautteen antamisessa ja liikunnallisemman 
koulupäivän kehittämisessä voi olla merkittävä. 
Oppilaskuntatoiminta ja muut osallisuutta edistä-
vät toimintatavat tarjoavat lapsille ja nuorille hyviä 

tilaisuuksia sekä turvalliset puitteet olla 
mukana aktiivisemman koulupäivän 
kehittämistyössä. Koko henkilöstön 
positiivinen suhtautuminen toimintaan 
vahvistaa oppilaiden tunnetta toimin-
nan tärkeästä merkityksestä.
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II Lasten osallisuus  
kaupungin tasolla

Mitä on osallistuminen ja asukasosallisuus lasten näkökulmasta Turussa? Kyse 
on palveluiden kehittämisestä yhdessä lapsiasukkaiden kanssa. Se pitää sisällään 
vuorovaikutusta, viestintää ja yhteistyötä kuntalaisten, paikallisten järjestöjen, 
yritysten, päätösten valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. 

Lasten osallisuuden tulee toteutua Turun kaupunkikonsernissa, eri toimialoilla, 
kaikissa kaupunginosissa, lasten ja nuorten sekä erityisryhmien parissa. Lisäksi 
tulevaisuuden tarpeita varten on kehitteillä erilaisia teknologiaratkaisuja lasten ja 
nuorten mielipiteiden kartoittamiseksi.

Lapset tulevaisuuden Turkua 
kehittämässä

Lasten ja nuorten osallisuus näkyy vahvasti Turun kau-
pungin osallisuuden mallissa (kuvio 2). Asukasosalli-
suus on osa Turun kaupungin strategiaa.

Jotta lasten vaikuttaminen ja osallistuminen eivät jäisi 
vain lasten puuhasteluksi, tulee kaupungin virkamie-
hillä olla selkeät tavoitteet ja toteutussuunnitelma 
lasten ja nuorten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, 
jotta lapset pääsevät vaikuttamaan heitä koskevissa 
asioissa eri toimialoilla (hyvinvointi, sivistys, kulttuuri, 
vapaa-aika, ympäristö). Lapset ovat tärkeitä asian-
tuntijoita esimerkiksi lasten liikuntatiloja, leikkipaik-
koja ja kouluja suunniteltaessa. 

Turun Lasten Parlamentti toimii kunnallisena vaikut-
tajana sekä seuraa tekemiensä aloitteiden ja yhtei-
sesti tärkeäksi koettujen asioiden etenemistä. Tässä 
työssä tarvitaan aikuisia toimintaa koordinoimaan. 
Lasten Parlamentti toimii erinomaisena kuulemisen 
väylänä, kun halutaan kartoittaa lasten mielipitei-
tä. Pelkkä kysyminen ei kuitenkaan riitä. Tärkeää on 
ottaa vakavasti lasten esittämät ehdotukset ja aloit-
teet. Käsiteltyjen asioiden etenemisen raportointi on 
myös tärkeää lapsille.
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Kuvio 2. Turun kaupungin osallisuuden malli

Turun kaupungin visio 
vuodelle 2029

”Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kult-tuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnis-tua yhdessä.” 
(Kv 23.6.2014)

Turku täyttää vuonna 2029 Suomen van-himpana kaupunkina 800 vuotta. Merkki-vuosi on valittu kaupungin tulevaisuuden tarkastelun kiintopisteeksi.

Päätöksenteko- 
osallisuus

Esim.

Nuorisovaltuusto, 
Lasten Parlamentti, 
Yhdenvertaisuus- 

toimikunta,  
Avoin Joutsen

Suunnittelu- 
osallisuus

Esim. 

Kansalaisraati,  
Palvelumuotoilu,  
Alueelliset virka-
miestyöryhmät, 
Aluefoorumit,  

Vaikutusten ennak-
koarviointi

Kaupunginosa- ja teemaosallisuus

Lapset, nuoret sekä muut erityisryhmät
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at, Talous,  
Säännöt, Toim
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im

usohjaus, M
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Asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntäminen, teknologiat

Toiminta- 
osallisuus

Esim.

Ympäristötalkoot, 
Aluetapahtumat, 

Turvallisuuskävelyt, 
Yhteistyö järjestö-

jen kanssa

Osallisuustoiminta Turussa
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Turun kaupungin 
toimintalupaukset

Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Arvostamme asukkaitamme ja asiak-
kaitamme. Tarjoamme laadukkaita ja 
helposti saatavia palveluja hyvällä asen-
teella. Kehitämme kaupungin palveluita 
ammattitaitoisesti yhdessä asukkaittem-
me, asiakkaittemme ja kumppaniemme 
kanssa.

Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnas-
samme ja kannamme vastuumme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä ja 
tulevista turkulaisista. Teemme päätöksiä perustuen parhaaseen käytössä olevaan 
tietoon ja päätöksentekomme on johdonmukaista ja läpinäkyvää. Edistämme eri-
laisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa.

Uudistuminen ja yhteistyö

Uudistamme toimintaamme aktiivisesti ja arvostamme osaamista. Haluamme 
olla uutta luovia rohkeita edelläkävijöitä. Teemme yhteistyötä kaikilla tasoilla. 
Yhteistyömme perustuu arvostukseen, avoimuuteen ja luottamukseen. Haluamme 
menestyä yhdessä.
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Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Jokaiselle lapselle turva-
taan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi oman toiminta- ja lähiympäristönsä 
kehittämiseen.

Lapsiystävällinen kunta -mallin 
”Kymmenen rakennuspalikkaa”
1. Lapsen oikeudet tunnetaan.
2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.

3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
4. Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen.
5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin.
6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan. 
7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia.
8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan.
9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu. 

10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Lapset näkyviksi

Kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Kunnan päätöksen-
teossa kehitetään aktiivisesti toimintatapoja, joilla 
hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta 
arjestaan. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan 
kansalaisyhteiskunnassa ja heidän kokemuksiaan 
vahvistetaan, jotta he voivat kokea olevansa lähiyhtei-
sönsä arvokkaita jäseniä. Lisäksi arvioidaan ja otetaan 
huomioon kunnallisten päätösten lapsiystävällisyys 
sekä lapsivaikutukset.

Lasten osallisuus on arjessa tapahtuvaa jokapäiväistä 
kuulemista isoissa ja pienissä asioissa. Lisäksi lapset 
tulee ottaa mukaan määrätietoisesti kunnan palve-
luiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 
Kuntalaisaloitteita tekemällä tai lasten parlament-
titoiminnan kautta esitellään lasten näkökulmaa 
kunnan virkamiehille ja päättäjille. Kunnan talousarvi-
ossa tulee näkyä lasten vaikuttajaryhmän toimintaan 
varattu riittävä taloudellinen tuki.

Turku kehittää toimintaansa kohti UNICEFin koor-
dinoimaa Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaa, joka 
auttaa kuntia edistämään YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen toteutumista. Lasten Parlamentilla ja 
koulujen oppilaskunnalla on tässäkin asiassa tärkeä 
rooli.

Luethan lisää:

www.unicef.fi/lapsiystavallinen-kunta
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Lasten oikeudet 
osallisuuden näkökulmasta

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 

2. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle 
yhdenvertaisesti. Lasta ei saa syrjiä mistään 
syystä. 

3. Aikuiset tekevät monia lasten elämään vai-
kuttavia päätöksiä. Heidän täytyy aina selvit-
tää, mikä on lapsen kannalta parasta. 

4. Valtion täytyy pitää huolta siitä, että tämä 
sopimus toteutuu lasten elämässä. Lapsille 
kuuluvat kaikki tähän sopimukseen kirjatut 
oikeudet. 

12. Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä 
asioista, jotka koskevat häntä itseään. Aikuis-
ten täytyy selvittää lasten mielipide ennen kuin 
he tekevät lasta koskevia päätöksiä. Lasten 
mielipide tulee ottaa huomioon päätöksissä. 
Aikuisten täytyy perustella päätökset lapselle 
ymmärrettävästi. 

13. Lapsella on oikeus sanoa vapaasti mielipi-
teensä. Mielipiteillä ei saa kuitenkaan loukata 
toisia ihmisiä. 

15. Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja 
käydä niiden kokouksissa. 

17. Lapsella on oikeus saada tietoa ja seura-
ta tiedotusvälineitä monipuolisesti. Aikuisten 
täytyy suojella lasta tiedolta, joka vahingoittaa 
häntä. 

28. Lapsella on oikeus käydä koulua. Peruskou-
lun täytyy olla ilmainen. Valtion täytyy huoleh-
tia siitä, että kaikki lapset käyvät peruskoulun 
loppuun. Valtion täytyy tarjota mahdollisim-
man monelle lapselle tilaisuus jatkaa opiskelua 
peruskoulun jälkeen. 

29. Koulun täytyy kehittää lapsen taitoja. Sen 
täytyy kehittää lapsen äidinkieltä ja sekä antaa 
tietoa lapsen omasta ja muiden maiden kulttuu-
reista. Koulussa tulee kertoa lasten ja muiden 
ihmisten oikeuksista. Koulussa lapset oppivat, 
mitä monikulttuurisuus, ympäristönsuojelu 
sekä sukupuolten tasa-arvo tarkoittavat. 

31. Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää 
vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tutustua tai-
teeseen ja kulttuuriin. 

42. Valtion täytyy huolehtia siitä, että kaikki sen 
asukkaat tietävät, mitkä ovat lapsen oikeudet.

Lasten oikeudet kokonaisuudessaan:

www.unicef.fi /lapsen-oikeudet
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Turun Lasten Parlamentti

Turun Lasten Parlamentti edustaa turkulaisten alakoulujen oppilaskuntia ja on lasten näkökulman asiantun-
tijaelin Turun kaupungissa. Se ajaa alakouluikäisten lasten asioita ja etuja, seuraa tekemiensä aloitteiden ja 
projektien etenemistä sekä toimii kunnallisena vaikuttajana. Turun Lasten Parlamentin suurkokoukset, joissa 
on paikalla kaksi edustajaa kaikista turkulaisista alakouluista, on yksi kanava lasten ja nuorten mielipiteiden, 
ehdotusten ja palautteen välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamus-
henkilöille ja päättäjille. Kuviossa 3 esitellään Turun kaupungin lasten kuulemisen ja vaikuttamisen väyliä sekä 
yhteistyökumppaneita. 

Kuvio 3. Lasten kuulemisen väylä sekä yhteistyökumppanit

Turun kaupunki
Hallitus, valtuusto, lautakunnat, 

 eri toimialat

Turun Lasten Parlamentin hallitus
Edustajajäsenet eri alakouluista

Turun Lasten Parlamentti
Kaikkien alakoulujen oppilasedustajat

Koulun oppilaskunnan hallitus
Edustajajäsenet luokista

Koulun oppilaskunta
Kaikki koulun oppilaat

Nuorisovaltuusto

VanhempainyhdistysOpettajat

Rehtori

Luokkaneuvosto

Muiden koulujen 
oppilaskunnat

Muut koulun  
toimijat

KOR=Koulukohtainen 
oppilashuoltoryhmä
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Oppilaskunta

Kaikissa turkulaisissa alakouluissa toimii oppilaskun-
ta, jotta kaikkien oppilaiden ääni pääsee kuuluviin 
omassa oppimisympäristössään. Koulujen oppilas-
kunnat osallistuvat koulun oman arjen kehittämiseen. 
Luokissa pidetään myös luokkakokouksia (esim. 
luokkaneuvosto).

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnasta on muodostettu oppilaskunnan hal-
litus. Oppilaskunnan hallitusta ohjaa kouluissa oppi-
laskunnan ohjaaja, joka tukee hallituksen jäseniä eri 
tehtävissä. Hallitus on keskittynyt lähinnä oman kou-
lun toiminnan kehittämiseen. Hallitus tekee yhteis-
työtä koulun eri toimijoiden kanssa. 

Turun Lasten Parlamentti

Turun Lasten Parlamentin kokouksissa koulujen oppi-
laskuntia edustaa jokaisesta alakoulusta kaksi 3.–6. 
luokan oppilasta. Oppilaita on mukana kaikista tur-
kulaisista alakouluista ja edustajia on yhteensä noin 
80. Parlamentti kokoontuu alueellisissa kokouksis-
sa, seminaareissa ja suurkokouksissa lukuvuosittain. 
Suurkokous kokoontuu kaupungintalon valtuustosa-
lissa kerran lukuvuodessa keväällä.

Turun Lasten Parlamentissa on käsitelty lapsia kos-
kevia asioita kuten kouluviihtyvyyden parantamista, 
kouluruuan kehittämistä, kieliohjelman, tuntijaon 
ja opetussuunnitelman sisältöjä, TVT-opetusta sekä 
liikkumisen lisäämistä kouluissa. Turun Lasten Parla-
mentti on ottanut kantaa mm. opetukseen kohdis-
tuneihin säästöihin, Turun opetussuunnitelmaan ja 
tulevaan Kupittaan leikkipuistoon. Turun Lasten Par-
lamentilla on blogisivusto, jossa kokousten esityslis-
tat ja pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävinä. Lisätietoa 
Turun Lasten Parlamentista löydät oheisen QR-koo-
din takaa.

QR-koodi blogisivustostosta ja 
nettiosoite

Turun Lasten Parlamentin hallitus

Turun Lasten Parlamentin edustajat äänestävät 12 
lasta Turun Lasten Parlamentin hallitukseen. Jokai-
sesta koulusta saa olla ehdolla hallitukseen kaksi oppi-
lasta. Hallitus valitaan suljetulla lippuäänestyksellä 
yhdeksi toimintavuodeksi. Hallitus kokoontuu sään-
nöllisesti kouluvuoden aikana noin kerran kuukau-
dessa iltapäiväisin. Hallitus äänestää keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sihteerin, 
varasihteerin, tiedottajan sekä mediavastaavan. Hal-
lituksen kokouksissa keskustellaan ajankohtaisis-
ta lapsia askarruttavista Turun kaupungin asioista. 
Kokouksissa pidetään myös hauskaa, yhdessä viihty-
minen on tärkeää.

Turun Lasten Parlamentin hallituksen tehtävänä on 
edustaa kaikkia turkulaisia alakoululaisia sekä toimia 
asiantuntijaryhmänä kaupungin virkamiesten ja eri 
toimialojen kanssa lapsia koskevissa asioissa. Hal-
lituksen jäsenet ovat olleet lasten näkökulman asi-
antuntijaroolissa kertomassa kokemuksistaan mm. 
lasten oikeuksien toteutumisesta Turussa, kouluruu-
asta ja tulevaisuuden koulusta. Hallituksen kokouk-
sista laaditaan aina muistio, joka on luettavissa Turun 
Lasten Parlamentin blogisivustolla.

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

lastenparlamentti/
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Lasten Parlamentin suurkokous

Suurkokous on kyseessä silloin kun kaikkien alakoulujen oppilaskuntien edustajat kokoontuvat yhdessä pohti-
maan ajankohtaisia kokouksessa käsiteltäviä asioita. Suurkokouksen esityslista lähetetään koulujen oppilaskun-
nan ohjaajille hyvissä ajoin (kaksi viikkoa etukäteen). Esityslista on nähtävissä myös Turun Lasten Parlamentin 
blogisivulla. Suurkokouksen esityslistalle valikoituu lapsia askarruttavia asioita, kouluilta tulleita ehdotuksia 
sekä yhteistyökumppaneiden esittämiä toiveita. Esityslistan sisällöstä päättää Turun Lasten Parlamentin halli-
tus yhteistyössä lasten osallisuuden koordinaattoreiden kanssa. Suurkokoukseen pyydetään kaupunginvaltuus-
ton virkamies kertomaan vaikuttamisesta kaupungin tasolla.

Suurkokous etenee esityslistan mukaisesti. Kokouksessa voidaan äänestää asioista äänestyslappuja käyttäen, 
joita on kolme: punainen, vihreä ja keltainen. Kun valitaan Turun Lasten Parlamentille hallitus, jaetaan kaikille 
erillinen itse täytettävä äänestyslippu.  Jokainen edustaja palauttaa äänestyslipun uurnaan henkilökohtaisesti.

Suurkokouksen järjestämisestä vastaa hallitus yhteistyössä osallisuuden koordinaattoreiden kanssa. Turun Las-
ten Parlamentin hallituksen puheenjohtaja johtaa suurkokousta ja sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, joka julkais-
taan Turun Lasten Parlamentin blogissa. Lasten osallisuuden koordinaattorit vievät eteenpäin suurkokouksessa 
päätettyjä asioita. Niiden etenemistä seurataan Turun Lasten Parlamentin hallituksen kokouksissa. Suurko-
kouksessa päätettyjen esitysten ja aloitteiden etenemisestä raportoidaan koulujen oppilaskunnille yhdysopet-
tajapostissa ja Lasten Parlamentin kokouksissa ja seminaareissa.

Yhteistyö Turun kaupungin ja muiden tahojen kanssa

Turun Lasten Parlamentti on tehnyt yhteistyötä erilaisten lapsia koskevien työryhmien ja henkilöiden kanssa. 
Yhteistyötä on tehty mm. sivistystoimialan, Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen, vapaa-aikatoi-
mialan, Arkea-ruokapalvelun, nuorisovaltuuston, Liikkuva koulu ja Turun Kiinteistötoimialan kanssa. Päätösten 
teko kaupungissa vie aikaa ja vaatii vuorovaikutteista yhteistyötä päättäjien kanssa.

Kuvio 4. Turun Lasten Parlamentin logo, jonka on suunnitellut Emilia Moritz
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Oppilaskunnan tehtävät

Oppilaskunnan tavoitteena on kehittää koulun toi-
mintakulttuuria turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi ja 
aktiivisemmaksi. Oppilaiden aktiivinen osallistumi-
nen koulun kehittämiseen opettaa demokratiataitoja, 
vahvistaa yhteistyötaitoja, edistää kouluviihtyvyyttä 
ja motivoi oppilaita opiskeluun. Oppilaskunnasta on 
valittu oppilaskunnan hallitus, joka toimii oppilaiden 
äänitorvena koulun kehittämistyössä. Se käsittelee 
oppilaskunnalta tulevia asioita ja vie niitä edelleen 
eteenpäin koulun kehittämiseksi. Oppilaskuntatoi-
mintaa koulussa koordinoi oppilaskunnan ohjaaja, 
jonka tehtävänä on muodostaa oppilaskunnan hal-
litus, opastaa hallituksen jäseniä tehtävissään sekä 
toimia linkkinä koulun henkilökunnan ja muiden toi-
mijoiden välillä.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on:

• ajaa oppilaiden ja koulun asioita (esim. välitunti-
välineet, välitunnit, kouluruoka, järjestyssäännöt, 
koulun sisätilojen ja ulkotilojen viihtyisyys)

• toimia ohjaajana uusille oppilaille (esim. kertoa 
luokan ja koulun säännöistä, esitellä uudet luok-
katoverit, näyttää koulun tiloja ja opastaa uusissa 
tilanteissa)

• käsitellä luokkien kautta esiin tulleita asioita ja 
viedä niitä eteenpäin

• tehdä yhteistyötä opettajien ja rehtorin kanssa 
sekä koulun muiden toimijoiden että vanhempain-
yhdistyksen kanssa

• suunnitella ja organisoida yhdessä opettajien 
kanssa erilaisia tapahtumia (esim. retket, teema-
päivät, erilaiset tempaukset)

Miten muodostat oppilaskunnan 
hallituksen?
Oppilaskunnan ohjaajan tulee tiedottaa oppilai-
ta ennen uuden hallituksen muodostamista oppi-
laskuntatoiminnan rakenteesta ja tehtävistä, jotta 
oppilaskuntaan haluava oppilas tietää, mihin hän on 
pyrkimässä. Hyviä kokemuksia on saatu siitä, kun 
entisen hallituksen jäseniä on käynyt luokissa kerto-
massa hallituksen toiminnasta ja konkreettisista toi-
menpiteistä, joilla on kehitetty koulun toimintaa.

Oppilaskunnan hallitus voidaan muodostaa eri 
tavoin. Tavallisesti oppilaskunnan hallitus valitaan 
vaaleilla joko syyslukukauden alkupuolella tai vuo-
den alussa. Oppilaskunnan hallitus voidaan muo-
dostaa myös esimerkiksi ryhmähaastattelun avulla. 
Ryhmähaastattelussa oppilaskunnan hallituksen 
entinen puheenjohtaja, sihteeri ja oppilaskunnan 
ohjaaja haastattelevat hallitukseen haluavia oppilaita. 

III Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta ei ole virallinen yhdistys, joten sen toiminta ei 
perustu yhdistyslakiin. Oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus, joka voidaan muodostaa 
eri tavoin. Oppilaskunnan hallituksen muodostamisessa on tärkeää, että jokaisesta luokasta valitaan edustajat 
sekä varsinainen jäsen/varsinaiset jäsenet että varajäsen/varajäsenet. Näin varmistetaan, että kaikkien luokkien 
oppilailla on mahdollisuus olla vaikuttamassa asioihin. Kaikki halukkaat oppilaat saavat asettua ehdokkaiksi.
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Haastattelujen perusteella valitaan oppilaskunnan 
hallituksen jäsenet. Haastattelussa kysytään mm. 
miksi juuri hän olisi sopiva hallitukseen ja mitä asioita 
hän haluaisi koulussa kehittää.

Toimintakausi on joko lukuvuoden (elokuusta touko-
kuuhun) tai kalenterivuoden (tammikuusta joulukuu-
hun) pituinen. Jos hallitus valitaan kalenterivuodeksi, 
kannattaa oppilaskunnan ohjaajan miettiä, milloin 
ensimmäisen luokan edustajat tulevat toimintaan 
mukaan. Yhdysluokilta kannattaa valita edustaja 
kummaltakin luokka-asteelta. Tällä varmistetaan 
seuraavan lukukauden edustus hallituksessa. Toimin-
takauden lopussa oppilaskunnan hallituksen jäsenet 
kannattaa palkita yhteisellä hauskalla tapahtumalla.

Tiedota vaaleista hyvissä ajoin oppilaita ja opettajia, 
kun muodostat uutta oppilaskunnan hallitusta. Sovi 
opettajankokouksessa tulevasta vaalipäivästä ja kerro 
vaalikäytänteistä, jotta ne ovat kaikille opettajille sel-
vät. Tiedota oppilaita asiasta keskusradion, ilmoitus-
taulun / infoTV:n kautta.

Oppilaskunnan hallituksen valinta tapahtuu luokan 
sisäisillä vaaleilla, koska kaikista luokista edellyte-
tään hallitukseen edustus. Ennen varsinaista vaa-
lia jokainen vaaliehdokas pitää omassa luokassaan 
vaalipuheen. Oppilaat äänestävät oman luokkansa 
vaaliehdokkaista jäsenet hallitukseen. Eniten ääniä 
saanut oppilas valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja toi-
seksi eniten ääniä saanut varajäseneksi.

Vaalipuheen valmistelu

Vaalipuheeseen valmistautuminen auttaa puheen 
onnistumisessa. Se vähentää jännitystä ja luo esittä-
misvarmuutta. Samalla se antaa puhujasta taitavan 
vaikutelman. Vaalipuhe kannattaa kirjoittaa etukä-
teen ja sitä on hyvä harjoitella lukemalla puhe ääneen 
monta kertaa. Tällä tavalla myös hahmotetaan puhee-
seen kulunut aika. 

Vaalipuhetta kirjoittaessa oppilaan tulee miettiä 
puheen tavoite, ts. mikä on puheen tarkoitus ja mitä 
asioita hän haluaa puheessaan sanoa. Hyvä vaalipuhe 
on lyhyt ja ytimekäs (noin pari minuuttia) ja se etenee 
loogisesti ja pitää sisällään johdannon, keskikohdan 
ja loppuhuipennuksen. Puheen aikana on hyvä puhua 

rauhallisesti, selkeästi ja omin sanoin, sillä suoraan 
paperista lukeminen vaikuttaa jäykältä. Kannattaa 
välttää liian monimutkaisia lauseita ja vaikeita sanoja.

Vaalipuhetta kirjoittaessa 
on hyvä muistaa seuraavat 
asiat:

1. Aloita vaalipuhe kiinnostavasti,  
hauskasti tai nasevasti.

2. Puhu selkeästi ja rauhallisesti.
3. Tuo johdannossa esiin se, mikä on  

puheen tarkoitus.
4. Kerro itsestäsi asioita muutamin lausein (saa kehua.   )
5. Perustele, miksi haluat hallitukseen ja vakuuta, että juuri sinä olisit sopiva hallituksen jäseneksi.
6. Ehdota, mitä ja millä tavoin haluaisit asioita koulussa kehittää.
7. Lopeta puhe tiivistykseen, johtopäätökseen, kysymykseen, lainaukseen tai sloganiin.
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Vaalien järjestelyt

To do –lista ennen vaaleja:

Sovi oppilaskunnan hallituksen vaalipäivä 
opettajankokouksessa.

Tiedota opettajia ja rehtoria vaalipäivästä ja 
vaalikäytänteistä opettajakokouksessa sekä 
sähköpostitse. 

Tiedota oppilaita vaalipäivästä ilmoitustaululla ja 
keskusradiossa.

Pyydä opettajilta lista luokan vaaliehdokkaista ja 
tee listat luokittain.

Sovi aika, jolloin luokissa pidetään vaalipuheet.

Laadi vaaliaikataulu ja jaa se luokkiin.

Kirjoita ja numeroi ehdokkaat luokittain yhdelle 
paperille per luokka (aloita numerosta 2).

Monista äänestysliput. Liite 1

Tulosta oppilaslistat.

Huolehdi äänestyspaikka kuntoon  
(äänestysaikataulu, äänestyliput, oppilaslistat, 
sermi/äänestyskoppi, vaaliuurna, leimasin).

Sovi tarvittaessa vaalitoimihenkilöt, jotka 
avustavat vaaleissa.

To do-lista vaalien aikana

Kuuluta vaalipäivän aikataulusta keskusradion 
kautta.

Laita sermin/äänestyskopin seinään 
äänestämään tulevan luokan vaaliehdokkaiden 
nimet. 

Anna äänestämään tulleelle luokalle ohjeet  
esim. hakiessasi äänestyslippua kerro koko 
nimesi, äänestyskoppiin / sermin taakse vain 
yksi oppilas kerrallaan, kirjoita vaaliehdokkaan 
numero äänestyslippuun, taita se kahtia ja 
pudota leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan.

Tyhjennä vaaliuurna ja merkitse luokan nimellä, 
mikäli kaikki äänestysliput ovat samanlaisia.

Vie ennen seuraavan luokan tuloa ehdokkaiden 
nimet äänestyskoppiin.

To do -lista vaalien jälkeen

Laske tulokset luokittain toimitsijoiden kanssa.

Kuuluta tuloksista keskusradion kautta ja vie 
äänestystulokset ilmoitustaululle.

Ilmoita ensimmäisen kokouksen aika.

Kopioi sivu itsellesi  

järjestelyjen avuksi!
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Hallituksen jäsen

• osallistuu aktiivisesti kokouksiin

• kuuntelee ja kunnioittaa toisten mielipiteitä

• kirjaa kokouksessa käsitellyt asiat esim. 
oppilaskuntavihkoon

• vie oman luokan ehdotukset ja aloitteet 
hallituksen kokoukseen ja vastaavasti tuo 
hallituksessa käsitellyt asiat omaan luokkaansa 
esiteltäviksi heti oppilaskunnan hallituksen 
kokouksen jälkeen. Neuvottelee asioista oman 
luokkansa kanssa.

• pyytää oppilaskuntavihkoonsa oman opettajan 
kuittauksen, kun kokouksessa käydyt asiat on 
käsitelty luokassa

Puheenjohtaja

• laatii esityslistan (liite 4) yhdessä sihteerin ja 
oppilaskunnan ohjaajan kanssa

• kutsuu hallituksen jäsenet kokoukseen 

• johtaa kokousta ja jakaa puheenvuoroja

• seuraa aktiivisesti keskustelua ja tarpeen mukaan 
pyytää tarkennuksia ehdotuksista

• huolehtii oppilaskunnan ohjaajan kanssa 
päätösten toimeenpanosta

• tekee yhteistyötä opettajien, rehtorin ja koulun 
muun henkilökunnan kanssa

• edustaa kouluaan Turun Lasten Parlamentin 
suurkokouksessa 

Varapuheenjohtaja

• toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa 
estynyt

• tukee puheenjohtajaa

Sihteeri

• valmistelee esityslistan yhdessä puheenjohjajan ja 
oppilaskunnan ohjaajan kanssa

• kirjaa huolellisesti asiat muistiin pöytäkirjaan/
muistioon

•  viimeistelee pöytäkirjan tai muistion 

• huolehtii pöytäkirjantarkastuksesta ja pöytäkirjan 
arkistoinnista 

• vie esityslistat ja pöytäkirjat/muistiot koulun 
ilmoitustaululle ja hallituksen jäsenille

Tiedottaja

• vie kokouskutsun ja esityslistan hallituksen 
jäsenille

• huolehtii erilaisten tapahtumien tiedottamisista

Oppilaskunnan ohjaajan tehtävät

• oppilaskuntatoiminnan kehittäminen

• vaalien järjestäminen

• oppilaskunnan hallituksen jäsenten ohjaaminen ja 
tukeminen eri rooleissa

• sääntöjen, toimintasuunnitelman ja 
toimintakertomuksen laatiminen yhdessä 
oppilaskunnan hallituksen kanssa

• oppilaskunnan hallituksen toiminnasta 
tiedottaminen opettajakokouksessa

• yhteistyö koulun eri toimijoiden ja 
vanhempainyhdistyksen kanssa

• yhteistyö osallisuuden koordinaattoreiden kanssa

Tehtävät ja roolit hallituksessa

Jokainen hallitukseen valittu oppilas on tärkeä, vaikka kaikilla ei erityisiä vastuutehtäviä olisikaan. Keskuste-
leminen ja oman mielipiteen kertominen on tärkeä tapa osallistua kokouksessa. Mieti etukäteen, miten saat 
mielipiteet kuuluviin kaikilta hallituksen jäseniltä.
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Miten edistän oppilaskunnan  
ja eri toimijoiden yhteistyötä?

Miten tuen hallituksen jäseniä  
eri tehtävissä? 

Miten osallisuus näkyy koulussani?

Missä asioissa oppilaskuntaa  
pitäisi kuulla?

Miten hyvin olen onnistunut työssäni? 

Miten saan ajan riittämään? 

Mitä tarvitsen, jotta osallisuus näkyy 
paremmin koulussani?

Mikä on paras tapa 

informoida koko koulua 

oppilaskunnan asioista?
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Kokoukset

Oppilaskunnan hallituksen kokoukset

Toimiva oppilaskunta perustuu säännöllisiin kokouk-
siin. Sovi jo ensimmäisessä kokouksessa seuraavat 
kokousajat.

On tärkeä kertoa oppilaskunnan asioista (esityslistat/ 
pöytäkirjat / muut tiedotteet) avoimesti koulun käy-
tänteiden mukaisesti. Ilmoitustaululla voi olla myös 
kuvia oppilaskunnan hallituksen jäsenistä, jotta kaikki 
koulun oppilaat tietävät, ketkä kuuluvat hallitukseen.

Varaa kokouksiin riittävästi aikaa. Välituntikokouk-
set ovat vain kiireellisiä asioita varten. Kokoukset on 
hyvä pitää säännöllisesti samassa paikassa. Tavalli-
sesti oppilaskunnan hallitus kokoontuu kahden viikon 
välein noin oppitunnin verran. Kokouksen koollekut-
sujana toimii tavallisesti hallituksen puheenjohtaja, 
joka tekee kokouskutsun ja esimerkiksi kuuluttaa hal-
lituksen jäsenet koolle. Puheenjohtaja laatii yhdessä 
sihteerin ja oppilaskunnan ohjaajan kanssa esityslis-
tan. Tiedottaja vie kokouskutsun ja esityslistan halli-
tuksen jäsenille sekä koulun ilmoitustaululle kaikkien 
oppilaiden nähtäväksi.

Oppilaskunta-asioista ilmoittaminen:

• ilmoitustaulu

• kuuluttaminen

• Wilma

• sähköposti

• koulun kotisivut/blogi

• info-TV

• paperitiedote

Koulun oppilaskunnan ilmoitustaulun vieressä on hyvä 
olla oppilaskunnan aloitelaatikko, johon voi toimittaa 
ideoita ja aloitteita. Näin saadaan koulun hiljaistenkin 
oppilaiden äänet kuuluviin. Nimettöminä lähetetyt 
laput sallivat rohkeatkin ideat.

Muistio

Seuraava kokous:Nykyinen hallitus

Esityslista 24.11.

3.12.

Mikä tapa  
sopii meidän kouluun?

Kuuluuko myös hiljaisten 
oppilaiden ääni?
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Kokouksen rakenne

Kokous on hyvä aloittaa toteamalla läsnäolijat ja käy-
mällä läpi edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat.

Miten asia on edennyt? Miten asia viedään edel-
leen eteenpäin? Millä aikataululla edetään?

Tämän jälkeen siirrytään uuden asian esittelyyn.

Asiana voi olla esimerkiksi rehtorin tuoma huolenai-
he, toive, idea tai jokin yhteinen tehtävä. Uuden asian 
esittelyn jälkeen alkaa asian käsittely pienissä ryh-
missä. Aiheesta riippuen ryhmän jäsenet keskustele-
vat ja pohtivat siihen liittyviä hyviä ja huonoja puolia. 
Jos kysymyksessä on esimerkiksi ruokalan liiallinen 
meteli, on hyvä pohtia ryhmissä erilaisia ratkaisu-
ja ongelman vähentämiseksi. Mikäli kysymyksessä 
on teemapäivän ideointi, pohditaan teemapäivän 
sisältöjä.

Jokainen ryhmä esittelee ehdotuksensa, joita muut 
ryhmät voivat kommentoida. Sihteeri kirjaa muistiin 
kootusti ryhmien ehdotukset ja kommentit. Tämän 
jälkeen voidaan asia tarvittaessa viedä luokkien käsit-
telyyn ja palata asiaan seuraavassa kokouksessa, tai  
tehdä päätös ehdotusten pohjalta. Päätöksen teke-
misessä voidaan käyttää demokraattista äänestystä. 
Päätöksenteon jälkeen on tärkeää sopia yhdessä jat-
kotoimenpiteistä ja etenemisen aikataulusta.

Miten edetään? Ketkä hoitavat?  
Millä aikataululla edetään?

Seuraavassa on ehdotus siitä, miten voidaan käyn-
nistää oppilaskunnan hallituksen uusi toimintakausi. 
Koulun omat käytänteet muotoutuvat yhdessä toimi-
joiden kanssa.

Aloituskokous

Oppilaskuntavaalien jälkeen ohjaaja kutsuu edusta-
jat, sekä varsinaiset että varajäsenet ensimmäiseen 
kokoukseen, jossa uuden hallituksen jäsenet esit-
täytyvät toisilleen tutustumisleikkien avulla. Heti 
ensimmäisessä kokouksessa opettaja jakaa jokaiselle 
edustajalle oppilaskuntavihkon (tavallinen ruutuvih-
ko käy) tai muun muistion, johon jäsenet kirjoittavat 
kokouksissa muistiinpanoja, luokan ehdotuksia tai 
aloitteita.

Opettajan on hyvä informoida myös edustajien van-
hempia hallituksen toiminnasta (liite 2).

Ensimmäisen kokouksen asioita:

• tutustuminen hallituksen jäseniin

• nimilappujen/kylttien valmistaminen kokouksia 
varten

• oppilaskunnan hallituksen säännöt

• luokan edustajan tehtävät  
mm. viedä luokan aloitteet hallituksen kokouk-
seen ja tiedottaa kokouksissa käsiteltyjä asioita 
luokassa

• hallituksen jäsenten roolit ja tehtävät 
(puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja)

•  seuraavat kokousajat

Aloitus
edellisen kokouksen 

asioiden kertaus

Uuden asian  
esittely

Uuden asian 
käsittelyä ryhmissä

Ehdotusten 
toteaminen Äänestäminen Päätöksen 

tekeminen

Kuvio 5. Kokouksen rakenne
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Toinen kokous

Ensimmäisessä kokouksessa opettaja on kertonut 
hallituksen jäsenten tehtävistä ja rooleista. Toisessa 
kokouksessa keskustellaan ensin pienissä ryhmissä, 
millainen on hyvä puheenjohtaja ja sihteeri sekä mitä 
taitoja ja ominaisuuksia heillä olisi hyvä olla. Tämän 
jälkeen hallituksen jäsenet voivat asettua ehdokkaiksi 
valittaessa hallitukselle puheenjohtajaa, sihteeriä, tie-
dottajaa ja mahdollisesti muita rooleja. Ehdokkaiksi 
asettuneet pitävät lyhyen puheen, jonka jälkeen hal-
lituksen jäsenet äänestävät tehtävään sopivimman.

Toisen kokouksen asioita:

• hallitustehtävien kertaus

• puheenjohtajan ja sihteerin vaalit

• muiden hallituksen jäsenten tehtävien vaalit 

Kolmas kokous

Kolmannen kokouksen aiheena ovat kokouskäy-
tännöt. Kokouskäytännöt tarkoittavat niitä mene-
telmiä, joiden mukaan kokouksessa toimitaan. 
Kokouskäytännöt helpottavat kokouksen pitämistä 
ja päätöksentekoa. Koska kokouskäytänteet ovat 
uusia useammalle jäsenelle, on niihin syytä perehtyä 
tarkemmin. 

Kolmannen kokouksen asioita: 

• kokouskutsu (liite 3)

• esityslista (liite 4)

• kokouksen kulku

• muistio (liite 5) / pöytäkirja (liite 6)

• pöytäkirjantarkastajat

• äänestäminen

Mitä tulee muistaa ennen 

kokousta, kokouksen aikana 

ja kokouksen jälkeen?

Jatkosta 
päättäminen
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Näin valmistellaan kokous

Kokouskutsu

Kokouskutsun (liite 3) avulla kutsutaan kokous kool-
le. Kokous voidaan kutsua koolle monin eri tavoin, 
esimerkiksi sähköpostilla, kortilla tai ilmoitustau-
lutiedotteella. Puheenjohtaja laatii kutsun yhdessä 
sihteerin kanssa. Tiedottajan tehtävänä on toimittaa 
kutsut hallituksen jäsenille.

Kokouskutsun tulee sisältää seuraavat asiat:

1. kokoontuvan ryhmän nimi 

2. kokouksen luonne  
(oppilaskunnan hallituksen kokous)

3. kokousaika

4. kokouspaikka

5. käsiteltävät asiat

6. kutsun antamisaika

7. kutsun antaja

Esityslista

Esityslista (liite 4) on asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista. Se on tärkeä asiakirja, johon kirjataan ne asiat, 
jotka halutaan käydä kokouksessa läpi asialistan mukaisessa järjestyksessä. Tarpeen mukaan listaan voidaan 
tehdä muutoksia kokouksen alussa, mikäli joku jäsen ehdottaa, että jokin asia lisätään listaan tai esitysjärjestys-
tä muutetaan. Jos kokous päättää, että asialistaan tehdään muutos, esityslistaa muutetaan. Esityslistan hyväk-
symisen jälkeen siitä tulee kokouksen kulkua ohjaava asiakirja.

Tavallisesti puheenjohtaja valmistelee esityslistan sihteerin kanssa. Esityslista lähetetään hallituksen jäsenille 
hyvissä ajoin kokouskutsun mukana. Esityslistan avulla oppilaskunnan hallituksen jäsenet kykenevät paremmin 
valmistautumaan kokoukseen esimerkiksi syventymällä etukäteen kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Esitys-
listan avulla he myös pystyvät paremmin seuraamaan kokousta. Esityslistalla varmistetaan, että kaikki asiat 
tulevat käsitellyiksi.
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Näin pidetään kokous

Oppilaskunnan hallituksen kokous voi noudattaa 
oheista kokouksen yleiskaavaa, jota käytetään Turun 
Lasten Parlamentin suurkokouksissa. Kokous voi 
noudattaa myös vähemmän muodollisempaa tapaa. 
Tärkeintä on se, että jokainen oppilaskunta voi luoda 
omat käytännöt kokouksen pitämiseen. Kokouksissa 
käsitellään oppilaiden esiin tuomia ideoita, toiveita ja 
aloitteita tai suunnitellaan yhdessä retkeä, teemapäi-
vää tai muuta sellaista.

1) Avaus

Kokouskutsun lähettäjä eli puheenjohtaja avaa 
kokouksen.

”Tervetuloa oppilaskunnan hallituksen kokouk-
seen! Avaan kokouksen klo 10.02.”

Kokouksen avaamisen jälkeen edetään esityslistan 
mukaisesti jokainen esityslistan asia kohta kohdal-
ta. Asian käsittelyn jälkeen ei siihen enää uudestaan 
palata.

2) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen

Aluksi puheenjohtaja selvittää laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden ehdot. Ehtona voi olla esimerkiksi se, 
että kokouskutsu on toimitettu riittävän ajoissa (yhtä 
viikkoa ennen kokousta) ja että paikalla on riittävä 
määrä (puolet) läsnäolijoita. Sen jälkeen puheenjoh-
taja selvittää, miten ehdot täyttyvät senhetkisessä 
kokouksessa. Jos laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
ehdot täyttyvät, puheenjohtaja julistaa kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

”Seuraavaksi todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. Sääntöjemme mukaan kokous 
on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kut-
suttu koolle vähintään viikkoa ennen kokousta 
ja kokoukseen osallistuu vähintään puolet jäse-
nistä.  Koska kokouskutsu on lähetetty riittävän 
ajoissa ja osallistujamäärä on yli puolet, totean 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.”

Mikäli ehdot eivät täyty, puheenjohtajan täytyy lopet-
taa kokous.

Millaiset käytänteet ovat hyväksi havaittu sinun koulussasi?
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3) Järjestäytyminen

Turun Lasten Parlamentin kokouksessa valitaan 
kokousvirkailijat. Kokousvirkailijoita ovat puheen-
johtaja, sihteeri, ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan-
tarkastajat (2), ja heidät valitaan edellä mainitussa 
järjestyksessä. Usein ääntenlaskijat toimivat myös 
pöytäkirjantarkistajina. Oppilaskunnan hallituk-
sen kokouksessa ei valita erikseen puheenjohtajaa 
ja sihteeriä, vaan hallituksen puheenjohtaja johtaa 
kokousta ja sihteeri kirjaa asiat ylös. Sen sijaan jär-
jestäytymisvaiheessa voidaan valita ääntenlaskijat ja 
pöytäkirjantarkastajat. Puheenjohtaja:

”Seuraavana valitaan ääntenlaskijat ja pöytä-
kirjantarkastajat. Pyydän ehdotuksia.”

Jäsenet voivat ehdottaa jotakuta tehtävään.

”Ehdotan Akua ja Israa.”

Puheenjohtaja: 

"On ehdotettu Akua ja Israa. Koska muita ehdo-
tuksia ei tule, valitaan Aku ja Isra ääntenlaski-
joiksi ja pöytäkirjantarkistajiksi.”

4) Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on asiakirja, jonka mukaan määräytyy 
asioiden käsittelyjärjestys. Yleensä esityslista lähe-
tetään osallistujille etukäteen. Jos se kuitenkin jae-
taan vasta kokouksen alussa, puheenjohtaja lukee 
sen ääneen ennen hyväksymistä. Esityslista hyväk-
sytään sellaisenaan tai osallistujat voivat ennen esi-
tyslistan hyväksymistä esittää muutosehdotuksia 
esityslistaan. Puheenjohtajan on kuitenkin kysyttävä 
kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut 
muutokset. Jos kaikki ovat yksimielisiä, toisin sanoen 
kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. 
Puheenjohtaja:

”Siirrymme kohtaan neljä: esityslistan hyväksy-
minen. Esityslista hyväksyttäneen? Hyväksytty”

5) Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat ovat nopeita tiedotusasioita, jotka saat-
tavat koskea jo hoidettuja asioita tai tulevia tapahtu-
mia tai toimintoja. Ilmoitusasioista ei tehdä päätöksiä 
ja niistä ei yleensä keskustella.

”Rehtori ilmoitti, että Talent-tapahtuma pide-
tään ennen vappua."

6) Varsinaiset kokousasiat eli päätösasiat

Kokous on kutsuttu koolle päätösasioita varten, joten 
varsinaiset kokousasiat ovat tärkein osa kokousta.  
Päätettävät asiat ovat ennalta valmisteltuja ja ne käy-
dään läpi esityslistan määräämässä järjestyksessä. 
Puheenjohtaja johtaa keskustelua asian käsittelykaa-
van mukaan.
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7) Muut mahdolliset asiat

Tässä vaiheessa käsitellään kaikki sellaiset asiat, joi-
den käsittely ei varsinaisten kokousasioiden kohdal-
la ollut mahdollista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi 
juuri ennen kokousta tai kokouksen aikana esille tul-
leet valmistelemattomat asiat tai muut keskustelua 
herättävät asiat. Yleensä, jos esille nousseesta asias-
ta on käyty jo aiemmin keskustelua tai asia on hyvin 
yksinkertainen, voidaan asiasta päättää samalla ker-
ralla. Muussa tapauksessa asian käsittely on syytä siir-
tää seuraavan kokouksen esityslistalle päätösasiaksi.

8) Kokouksen päättäminen

Kun kaikki esityslistan asiat on käsitelty, puheenjoh-
taja kiittää osallistujia ja kokousvirkailijoita ja julistaa 
kokouksen päättyneeksi. Puheenjohtaja:

”Kokous on nyt päättynyt.”

Hyväksi havaittu  
kokouksen yleiskaava:
1. avaus

2. laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen

3. järjestäytyminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. ilmoitusasiat
6. varsinaiset kokousasiat eli päätösasiat
7. muut mahdolliset asiat
8. kokouksen päättäminen

Asian käsittelykaava on esitelty seuraavalla sivulla.
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Asian käsittelykaava (Nuijan kopautus = X) 

1. Asian esittely

Puheenjohtaja tai puheenjohtajan pyynnöstä hal-
lituksen edustaja esittelee käsiteltävän asian. Etu-
käteen valmistellusta esityksestä tulee tavallisesti 
pohjaehdotus (päätösehdotus).

2. Keskustelun avaaminen

Puheenjohtaja kiittää esittelijää, avaa keskustelun 
ja pyytää puheenvuoroja ja ehdotuksia käsiteltä-
västä asiasta.

3. Keskustelu

Puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja ja johtaa kes-
kustelua. Keskustelu johtaa ehdotuksiin, joita joko 
kannatetaan tai vastustetaan. Puheenjohtaja kir-
jaa kaikkien ehdotusten pääsisällöt ja niiden tekijät 
ja kannattajat.

4. Keskustelun päättäminen (X)

Kun kaikki ovat esittäneet puheenvuoronsa, 
puheenjohtaja toteaa, että keskustelu on päätty-
nyt. Tämän jälkeen ei puheenvuoroja käsitellystä 
asiasta enää sallita. (X)

5. Ehdotusten toteaminen ja tarkistus (X)

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tarkistaa koko-
usväeltä, että ehdotukset ja niiden kannatukset on 
tehty oikein.

Päätösehdotusta lukuun ottamatta, muut ehdo-
tukset tarvitsevat kannatusta äänestykseen 
pääsemiseen.

6. Äänestystavasta päättäminen (X)

Puheenjohtaja tekee äänestysehdotuksen siitä, 
miten (äänestystapa) ja missä järjestyksessä 
(äänestysjärjestys) äänestetään. Äänestystapoja 
ovat avoin ja suljettu äänestystapa. (X)

7. Äänestysjärjestyksestä päättäminen (X)

Puheenjohtaja esittää ehdotuksen äänestysjärjes-
tyksestä. Äänestysjärjestys voi olla kollegiaalinen, 
jossa äänestetään kaikista ehdotuksista tai par-
lamentaarinen äänestys, jossa päätösvaihtoeh-
doista (vastakkain kaksi ehdotusta) äänestetään 
pareittain. (X)

8. Äänestäminen (X)

Eniten ääniä saanut ehdotus voittaa. Puheenjoh-
tajan ääni ratkaisee, mikäli äänestystulos menee 
tasan. (X)

9. Äänten laskeminen

Ääntenlaskijat (vähintään 2) laskevat äänet ja 
ilmoittavat tuloksen puheenjohtajalle.

10. Äänestystuloksen julkistaminen ja hyväksymi-
nen (X)

Puheenjohtaja ilmoittaa äänestystuloksen eli sen 
ehdotuksen, mikä voitti. (X)

11. Päätöksen ilmoittaminen

Puheenjohtaja ilmoittaa, mitä kokous on 
päättänyt.

12. Päätöksen moittiminen (X)

Mikäli joku kokoukseen osallistunut on tyytymätön 
päätökseen, hän voi esittää eriävän mielipiteen. Se 
merkitään myös pöytäkirjaan. (X)

13. Asian julistaminen loppuun käsitellyksi (X)

Puheenjohtaja julistaa asian loppuun käsitellyksi ja 
siirtyy seuraavaan esityslistan kohtaan. (X)



31Oppilaskuntatoiminta  |  Lapset NÄKYVIKSI

Näistä huolehditaan kokouksen jälkeen

Kokouksessa käsitellyistä asioista tulee tiedottaa koko 
koulua. Hallituksen kokouksen jälkeen sihteeri voi laa-
tia virallisen pöytäkirjan tai muistion.  Pöytäkirja vaatii 
puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien 
allekirjoitukset. Yleisesti hyvä käytäntö alakouluissa 
on laatia muistio (liite 5). Turun Lasten Parlamentin 
suurkokouksissa laaditaan aina pöytäkirja.

Kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja (liite 6) on virallinen asiakirja, johon kir-
jataan kokouksessa tehdyt päätökset ja kokouksen 
kulku. Pöytäkirjasta voidaan tarkistaa, mitä asioita on 
päätetty. Sihteeri kirjoittaa kokouksen pöytäkirjan, 
mutta puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan sisällöstä ja 
oikeellisuudesta. Tavallisesti oppilaskunnan kokouk-
sissa käytetään päätöspöytäkirjaa, joka muodostuu, 
kun kokouksen jälkeen etukäteen laadittu esityslista 
täydennetään päätöspöytäkirjaksi. Se sisältää ainoas-
taan tehdyt päätökset ja on sen takia ilmaisultaan 
suppea.

Pöytäkirja muodostuu kolmesta osasta: tunnis-
tetiedot-osasta, asiaosasta ja vakuudeksi-osasta. 
Tunnistetiedot-osa sisältää seuraavat tiedot: kokoon-
tuvan ryhmän nimen, kokouksen laadun, kokouk-
sen ajankohdan ja paikan, läsnäolijoiden nimet 
aakkosjärjestyksessä, kokousvirkailijat ja merkin-
nät kokouksen avaamisesta sekä laillisuudesta että 
päätösvaltaisuudesta.

Asiaosaan kirjataan esityslistan mukaisessa numero-
järjestyksessä tehdyt päätökset. Vakuudeksi-osalla 
tarkoitetaan puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytä-
kirjantarkastajien tarkistusmerkintöjä allekirjoituksi-
neen. Kun sihteeri ja puheenjohtaja ovat tarkastaneet 
ja allekirjoittaneet kokouksen pöytäkirjan, he antavat 
sen pöytäkirjantarkastajille. Pöytäkirjasta tulee viral-
linen vasta sen jälkeen, kun sen ovat allekirjoittaneet 
edellä mainitut henkilöt.

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen alussa valitaan kokousvirkailijoiden valin-
nan yhteydessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöy-
täkirjantarkastajien tehtävänä on kokoustilanteessa 
merkitä tarkasti muistiin kokouksen päätöksiin liit-
tyvät asiat, kuten ketkä henkilöt valittiin tiettyihin 
tehtäviin, mitä asioista päätettiin ja äänestysten 
äänimäärät. Kokouksen jälkeen pöytäkirjantarkasta-
jat tarkastavat, että sihteeri on kirjannut asiat pöytä-
kirjaan oikein. Mikäli pöytäkirjassa esiintyy virheitä, 
pöytäkirjantarkastajat kirjoittavat tarkastusmerkin-
tään virheelliset kohdat oikeassa muodossa. Pöytäkir-
jantarkastajat varmentavat pöytäkirjan tarkistetuksi 
nimikirjoituksillaan.

Esim.  
Tarkastus / Vakuudeksi

Turussa 25.9.2015

Anni Korhonen  Heikki Juva
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Oppilaskuntatoiminnan suunnittelu ja arviointi

Säännöt

Oppilaskuntatoiminnalla on hyvä olla säännöt (liite 7), jotka luovat perustan toiminnalle. Ne tulee laatia yhdessä 
oppilaskunnan hallituksen kanssa toimintakauden alussa. Mikäli oppilaskunnalla on jo säännöt, tulee ne käydä 
läpi toimintakauden alussa uuden hallituksen kanssa ja mahdollisesti päivittää niitä.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma (liite 8) laaditaan sen jälkeen 
kun uusi hallitus on valittu. Toimintasuunnitelman laa-
dinnassa otetaan huomioon oppilaskunnan toiveet, 
ideat ja tarpeet. Luokkien edustajat kysyvät omassa 
luokassaan oppilaiden toiveita lukuvuoden teemoista, 
tapahtumista ja tavoitteista ja esittelevät ne seuraa-
vassa oppilaskunnan hallituksen kokouksessa, jossa 
päätetään toimintasuunnitelman runko ja vastuu-
henkilöt. Oppilaat voivat valita esimerkiksi kullekin 
kuukaudelle jonkin tapahtuman tai tavoitteen, jonka 
he itse suunnittelevat ja toteuttavat. Niitä voivat olla 
esimerkiksi:

Lokakuu ..................Unicef-kävely

Marraskuu ...............Halloween-päivä

Joulukuu  .................Pikkujoulut

Helmikuu  ................Laskettelupäivä

Maaliskuu ................Väripäivä

Huhtikuu .................Talent-tapahtuma

Toukokuu ................Kevätrieha

Toimintakertomus

Toimintakauden lopussa oppilaskunnan hallituksen 
jäsenet yhdessä laativat toimintakertomuksen (liite 9) 
oppilaskunnan hallituksen toiminnasta. Toimintaker-
tomuksen tavoitteena on kehittää hallituksen toimin-
taa entisestään. Toimintakertomuksen laadinnassa on 
tärkeää käydä ensin läpi toimintasuunnitelma, jonka 
jälkeen on helpompi arvioida sitä, missä määrin saa-
vutettiin toimintakaudelle asetetut tavoitteet. Jos 
tavoitteet jäivät joiltakin osin saavuttamatta, tulee 
pohtia syitä siihen.

Oliko virkamiesten puhe 

helposti ymmärrettävää?  

(liite 11)
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Oliko hallituksella  

riittävästi aikaa,  

valmiuksia ja taitoa?

Osallistuivatko kaikki 

tavoitteen saavuttamiseen? 

Oliko tavoitteita ja 

tapahtumia liian vähän  

tai paljon? 

Käsiteltiinkö Turun 

Lasten Parlamentin asiat 

oppilaskunnassamme?

Ideoita napattaviksi
• kyselylomake kouluruuan laadun arviointiin
• Nenäpäivänä kahvila, jossa myydään vanhemmille oppilaiden tekemiä leivonnaisia ja kahvia. Tuotto Nenäpäivä-keräykseen.
• opettajavaihto omassa koulussa
• Talent-kisa
• läksytön viikko
• kirjakeräys eli oppilaat lahjoittavat kouluun omia  tarpeettomia kirjoja
• tiimityöskentely
• turvallisuuskävely (kierretään koulun tiloja ja mietitään, mitkä tilat pelottavat, ovat kivoja paikkoja tai kiusaamispaikkoja)
• oppilaat saavat itse päättää, mitä valinnaisaineita koulussa tarjotaan
• välinekisa (palkinto sille luokalle, jolla kaikki välineet  lukukauden lopussa korissa)
• koulun järjestyssääntöjen laatiminen
• oppilaat laativat lukujärjestyksen pelivuoroista
• diskon järjestäminen vanhempainyhdistyksen kanssa
• siivouskisa (siistein luokka palkitaan)
• viiri tai logo (viiri nostetaan salkoon, kun oppilaskunnan hallitus kokoontuu)
• yhteistyö nuokkarin kanssa
• koulun suurkokous, jossa kaikki saavat olla mukana osallistumassa ja tekemässä aloitteita
• hiljaisuuskyltti ruokalaan, jota hallituksen jäsen käy näyttämässä metelöiville ruokailijoille
• rehtorin kyselytunti
• suihkuverhot pesutiloihin
• seinäkellot luokkiin
• info-TV:ssä oppilaskunnan oma sivusto
• musavälkät koulun välitunneilla
• unelmien koulupäivä
• kunniakirjat hyvästä työstä (liite 10)
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Kopioi ja leikkaa!
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on valittu 20/

koulumme oppilaskunnan hallitukseen. 

Hän edustaa omaa luokkaansa ja kouluamme tärkeissä asioissa mm. kouluviihtyvyyden edistämisessä.  
Oppilaskunnan hallituksessa harjoitellaan kokouskäytänteitä, demokratiataitoja ja vaikuttamista. 
Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää lasten osallisuutta kouluyhteisössä. Oppilaskunnan hallitus 
kokoontuu säännöllisesti koulupäivän aikana.

Oppilaskuntatoiminta on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. 

Mukavaa yhteistyötä toivoen!

Terveisin oppilaskunnan ohjaaja
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Meidän Oppis

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 1.9.2015, klo 10.00

Paikka Tapaamo

Asiat Esityslistan mukaan, liite.

TERVETULOA!

Puheenjohtaja

LIITE Esityslista

KOKOUSKUTSU

20.8.2015
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OPPILASKUNNAN HALLITUS

Aika 1.9.2015, klo 10.00

Paikka Tapaamo

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Ilmoitusasiat

6. Suihkuverhot

7. Turun Lasten Parlamentin suurkokoukseen osallistuvien valinta

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Liite 4: Esityslistan malli
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 1.9.2015 kello 10.00

Paikka Tapaamo

Läsnä Ahmed, Aku, Isra, Jarkko, Jasmin, Kalle (puheenjohtaja), Kiira, Leena, Liisa (sihteeri), Maria, 
 Matti ja Mika

1. Edellisen kokouksen muistio

Käsiteltiin viime kokouksen asioita.

2. Suihkuverho

Ehdotettiin uusia suihkuverhoja. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

3. Mieliruokapäivä

Keittiön kanssa on sovittu, että mieliruokapäivä järjestetään perjantaina 6.9.2015

4. Turun Lasten Parlamentin suurkokous

Kokoukseen osallistuvat puheenjohtaja Kalle sekä sihteeri Liisa.

5. Muut asiat

Seinäkelloja puuttuu useista luokista. Tiedotetaan rehtoria, minkä jälkeen asia käsitellään seuraavassa 
kokouksessa.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ensi maanantaina.

Muistion kirjasi  Sihteeri Liisa (allekirjoitus)
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 1.9.2015 kello 10.00

Paikka Tapaamo

Läsnä Ahmed, Aku, Isra, Jarkko, Jasmin, Kalle (puheenjohtaja), Kiira, Leena, Liisa (sihteeri), Maria, 
 Matti ja Mika

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kalle avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Aku 6A ja Isra 4A valittiin pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin

5. Ilmoitusasiat

Jarkko 6A ilmoitti, että keittiön kanssa sovittu mieliruokapäivä on perjantaina 6.9.2015

6. Suihkuverhot

Todettiin, että tyttöjen pukuhuoneen rikkoutuneet suihkuverhot tulee korjata tai ostaa niiden tilalle uudet. 
Päätettiin, että asiasta tiedotetaan rehtoria ja kiinteistönhoitajaa. Tiedottaja lupasi hoitaa ilmoittamisen. Asia 
otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

7. Turun Lasten Parlamentin suurkokous

Turun Lasten Parlamentin suurkokous pidetään Vimmassa 20.11.2015 klo 9-11. Kokoukseen osallistuvat 
puheenjohtaja Kalle sekä sihteeri Liisa.

8. Muut asiat

Isra ehdotti, että luokkiin tilattaisiin seinäkellot. Kellot maksaisivat 30 euroa. Opettaja lupasi tiedustella asiaa 
rehtorilta. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

9. Kokouksen päättäminen

Kalle päätti kokouksen klo 10.45

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja  Kalle (allekirjoitus)

Pöytäkirjantarkastajat  Aku (allekirjoitus)

Sihteeri  Liisa (allekirjoitus)

Isra (allekirjoitus)
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN SÄÄNNÖT

1. Oppilaskunnan nimi

2. Oppilaskunnan hallituksen toimintakausi

3. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteet 

4. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten kokoonpano ja valinta

5. Oppilaskunnan jäsenten tehtävät (puheenjohtaja, sihteeri, muut tehtävät)

6. Oppilaskunnan ohjaajan tehtävät

7. Oppilaskunnan hallituksen kokoukset ja kokoon kutsuminen

8. Oppilaskunnan hallituksen kokouksista (asiakirjoista) tiedottaminen

9. Oppilaskunnan hallituksesta eroaminen

10. Sääntöjen muuttaminen
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA

Kuinka pitkä on oppilaskunnan hallituksen toimintakausi?

Miten hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä?

Mitä tehtäviä ( esim. puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ) oppilaskuntanne hallituksen jäsenillä on?

Kuinka usein koulunne oppilaskunnan hallitus kokoontuu?

Miten Turun Lasten Parlamentin kuhunkin suurkokoukseen koulunne kaksi oppilasedustajaa valitaan?

TAVOITTEET

Mitkä ovat oppilaskuntatoiminnan tavoitteet tänä lukuvuonna?

TIEDOTTAMINEN

Miten oppilaskunnan hallitus tiedottaa omasta toiminnastaan ja tulevista tapahtumista oppilaskunnalle?

Miten Turun Lasten Parlamentissa käsitellyt asiat tiedotetaan koulun muille oppilaille?

TOIMINTA JA YHTEISTYÖTAHOT

Mikä on tämän lukuvuoden teema?

Millaisia tapahtumia oppilaskunnan hallitus järjestää tänä lukuvuonna?

Mitkä ovat oppilaskunnan hallituksen kanssa yhteistyötä tekevät kumppanit?

Onko yhteistyötä tai tiedotustoimintaa opettajille tai rehtorille? Kuinka usein?

TALOUS

Kuinka paljon koulun oppilaskunnalla on omaa käyttörahaa toiminnan monipuolistamiseksi?

ARVIOINTI

Miten oppilaskunnan toimintaa arvioidaan?

Kuka tai ketkä osallistuvat hallituksen toiminnan arviointiin?
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA

Hallitusvaalit
Miten oppilaskunnan hallitusvaalit toteutettiin ja miten ne sujuivat?

Hallituksen työnjako
Millaisia työtehtäviä oppilaskunnan hallituksen eri jäsenillä (puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja jne.) oli? Miten 
hallituksen jäsenet onnistuivat työssään?

Kokoukset
Oliko kokouksia säännöllisesti? Oliko kokouksiin varattu riittävästi aikaa? Kävivätkö jäsenet kokouksissa 
säännöllisesti? Mitä eri työtapoja kokouksissa käytettiin?

Tiedotus
Millä tavoin tiedotus oppilaskunnan jäsenille onnistui parhaiten?

Edustustehtävät Turun Lasten Parlamentissa
Miten Turun Lasten Parlamentin kuhunkin suurkokoukseen koulunne kaksi oppilasedustajaa valittiin? 
Pääsivätkö eri edustajat eri kokouksiin? Oliko koulustanne oppilasedustus Turun Lasten Parlamentin 
hallituksessa?

OPPILASKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET

Mitkä olivat oppilaskuntatoimintanne tavoitteet?

Mitkä oppilaskuntatoiminnan tavoitteet saavutettiin?

Mitkä tavoitteet onnistuivat vain joiltakin osin ja mitkä jäivät saavuttamatta? Miksi?

TOIMINTAKULTTUURI JA TAPAHTUMAT

Millaisia tapahtumia oppilaskunnan hallitus järjesti? Miten ne onnistuivat?

Miten yhteistyö sujui muiden koulun toimijoiden kanssa? Oliko yhteistyötä riittävästi?

OPPILASKUNTATOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN

Mitä päätöksiä oppilaskunta teki tai millaisia asioita kokouksissa käsiteltiin?

Miten oppilaskunnan hallituksen asioista tiedottaminen sujui luokkatovereille?

Miten oppilaskunnan hallituksen tiedottaminen onnistui opettajakunnalle, vanhempainyhdistykselle tai muille 
yhteistyötahoille?

Missä kokouspöytäkirjat tai muistiot olivat nähtävänä?

Miten Turun Lasten Parlamentin suurkokouksissa käsitellyistä asioista tiedotettiin koulun muille oppilaille?
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TALOUS

Oliko koulunne oppilaskunnalla omaa käyttörahaa toiminnan monipuolistamiseksi?

Keräsikö oppilaskunta toimintarahaa itse?

ARVIOINTI

Kuka tai ketkä osallistuvat oppilaskunnan hallituksen toiminnan arviointiin?

AJATUKSIA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Millä toimenpiteillä oppilaskuntatoimintaa tulee kehittää edelleen?

Miten oppilaskuntatoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia voisi kehittää edelleen?

Miten lasten osallisuutta voisi edistää entisestään?

Millaisia kokemuksia oppilasedustajilla oli oppilaskuntatoiminnasta?

Millaisia kokemuksia oppilasedustajilla oli Turun Lasten Parlamentin suurkokouksista?
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Kopioi viereinen sivu  

tai suunnittele oma!



Kunniakirja
Sinulle

on myönnetty kunniakirja 
aktiivisesta osallistumisesta oppilaskuntatyöhön  

toimintakautena

Paikka ja aika

Oppilaskunnan ohjaaja
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Ohjeita lapsiyleisölle 
esiintyville – "Puhu lasta"

Lapset ovat haastava yleisö. Lapset huomaavat hel-
posti, onko asiantuntija aidosti kiinnostunut heidän 
mielipiteistään.  Lapset reagoivat nopeasti, jos asia ei 
kiinnosta heitä. Parhaimmillaan lapset ovat loistavia 
yhteistyökumppaneita ja lapsilta voi saada hienoja, 
uusia ja innovatiivisia ideoita. Se miten lapsille puhu-
taan, vaikuttaa siihen, miten he kommunikoivat jat-
kossa vastaavissa tilanteissa.

Esiintyjän on vaikea varautua, miten lapset reagoi-
vat esitykseen. Kannattaa olla oma itsensä ja nauttia 

Näin vältät pahimmat sudenkuopat

• Ota selvää, mihin kysymykseen lapset haluaisivat 
vastauksen ja kuinka pitkää puheenvuoroa sinulta 
toivotaan.

• Pidä puheesi rakenne yksinkertaisena: aloitus, 
teema ja lopetus. Lapset arvostavat, kun tietävät 
mitä odottaa. 

• Liitä jo alussa aiheesi lasten elämään. Lapset 
arvostavat, jos näytät ymmärtävän heidän 
tilanteensa ja arvostat heidän rooliaan 
asiantuntijana.

• Huumorilla ja henkilökohtaisella kerronnalla saat 
varmasti huomion. 

• Käytä interaktiivisia keinoja puheessasi: "Viittaa 
jos olet leikkinyt patsaspuistossa."

• Lapset reagoivat hyvin ystävällisyyteen.

• Jos lasten kommentit ovat hyviä, sano se.

saadessaan tehdä työtä fiksujen lasten kanssa. On tärkeää muistaa, että nämä lapset ovat tulevaisuuden vai-
kuttajia, äänestävät kunnallisvaaleissa ja ehkä johtavat tulevaisuudessa maata. On esiintyjän vastuulla, miten 
lasten ääni tulee kuuluviin. Meillä aikuisilla on arvokas mahdollisuus auttaa lapsia saamaan parempi käsitys 
itsestään ja ympäristöstään.
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• Puhu normaalisti, lapset eivät välitä lässytyksestä 
vauva-ajan jälkeen.

• Lapset ovat fiksuja, heille ei tarvitse todistella 
pätevyyttäsi ammattikielellä kuten sanoilla 
infrastruktuuri, kolmiportaisen tuen strategian 
mukainen inkluusio, yleissivistävä koulutus 
hyvinvoinnin vahvistajana.

• Vältä retorisia kysymyksiä tai varaudu, että joku 
haluaa niihin vastata.

• Jos haluat lapsilta kommentteja, niin tee selkeitä 
kysymyksiä. Testaa kysymyksesi esim. naapurin 
lapsilla tai mummoilla. Vältä kysymyksiä, joihin 
lapset voivat vastata vain kyllä tai ei. "Onko 
koulussa kivaa?" Mitä oletat heidän vastaavan?

• Liian kaukana lasten elämästä olevat esimerkit 
voivat saada lapsen ajatukset vaeltelemaan.

• Kerro moneenko kysymykseen tai kommenttiin on 
vielä aikaa.

• Selkeytä lukuja esim. kuinka monta maitopurkkia, 
uima-allasta, karkkipussia. Diagrammit tai 
prosentuaaliset keskiarvot ovat melko turhia, ellet 
osaa selittää niitä hyvin.

• Hyvät kuvat ja käytännön esimerkit kertovat 
paljon.

• Lapset haluavat osallistua ja heiltä voi kysyä 
mielipiteitä esimerkiksi viittaamalla tai käyttäen 
vihreitä (kyllä), punaisia (ei) ja keltaisia lappuja (en 
ole varma). "Pitäisikö kaikkien lasten saada uusi 
aapinen ekaluokalla?" "Kenen mielestä rehtorin 
pitäisi saada päättää koulun valinnaisaineista?" 

• Kerro etukäteen, mihin kysymyksiin haluat 
vastaukset. Se helpottaa sihteerin (lapsi) 
toimintaa.

• Kuuntele, mitä lapset sanovat tai kysyvät.

• Jos et tiedä vastausta lasten kysymyksiin, kerro 
se totuudenmukaisesti ja lupaa ottaa selvää jos 
se on mahdollista. Ota yhteyttä, kun olet löytänyt 
vastauksen. Lapsi muistaa, jos olet jotakin 
luvannut.

• Jos näet harhailevia katseita, sukkahousujen 
nyppimistä, kavereiden kanssa juttelua, puhumasi 
aihe on ehkä liian vaativa tai sitten liian helppo. 
Muuta strategiaasi.

• Vältä yleistystä. Kaikki pojat eivät pelaa 
jalkapalloa.

• Voit kertoa esimerkkejä omista lapsistasi ja 
lemmikeistäsi, mutta lapsia ei yleisesti kiinnosta 
sinun lapsuutesi. "Kun minä hiihdin kouluun kesät 
talvet". Varaudu eläinesimerkkien kanssa lasten 
eläinkommentteihin.

• Jos haluat antaa lapsille jotakin, tee se vasta 
seminaarin tai kokouksen lopuksi, jotta kokous ei 
häiriinny. Kysy järjestelijöiltä sopivaa ajankohtaa.

• Ethän anna lapsille ohjeita esim. mehutauosta, 
ellet ole neuvotellut asiasta koordinaattoreiden 
kanssa.

• Jää kuuntelemaan myös muiden puheenvuoroja, 
näin saat käsityksen mitkä ajankohtaiset asiat 
lapsia kiinnostavat. Jos olet aidosti kiinnostunut 
edistämään lasten asioita, on tärkeää kuunnella! 
Kiirehän on meillä kaikilla.
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Lähteet
Kielijelppi. http://kielijelppi.virtamieli.fi/puheviestinta/kokouksen-kulku. Helsingin yliopiston Kielikeskuksen 
äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikkö.

Kokouksen kulku. http://kokous.ok-opintokeskus.fi/kokouksen-kulku.  Ok-opistokeskus. 

Kokoustekniikka osana kokoustaitoa. https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
kulku/osallist_virk_pj.htm.  Jyväskylän yliopisto. Kielikeskus.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015. www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisopolitiikka/
Kehittxmisohjelma_2012-2015/. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lasten oikeudet. www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-julistus/. Unicef.

Liikkuva koulu. www.liikkuvakoulu.fi/. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. www.oph.fi/ops2016/perusteet. Opetushallitus.
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot





Lapset näkyviksi
Oppilaskuntatoiminnan opas

Perusopetuslain mukaan koulussa tulee olla sen oppilaista 
koostuva oppilaskunta. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on 
edistää yhteisöllisyyttä, kouluviihtyvyyttä ja osallistumista 
koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Lapset näkyviksi -opas on kirjoitettu oppilaiden ja opettajien 
toiveista saada käytännön vinkkejä oppilaskuntatoiminnan 
kehittämiseen. Lisäksi kirja esittelee alakouluikäisten lasten 
vaikuttamisen väyliä Turun kaupungin osallisuustoiminnassa.

Turkulaisissa peruskouluissa on toteutettu usean vuoden ajan 
valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on 
saada lisää liikettä koulupäivään ja parantaa oppilaiden fyysistä 
aktiivisuutta. Näiden tavoitteiden lisäksi turkulaisissa kouluissa 
on pyritty oppituntien toiminnallistamiseen ja välituntitoiminnan 
monipuolistamiseen.

Koulujen oppilaskunnat, Turun Lasten Parlamentti ja Liikkuva 
koulu ovat yhdessä mahdollistaneet menettelytavat lasten 
kuulemiselle ja vaikuttamiselle. Tämä opas esittelee turkulaista 
osallisuusmallia Lapset näkyviksi -teeman mukaisesti.


