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Opiskelijakuntatoiminnan opas

TA A H A N

Johdanto
Tähän oppaaseen on koottu ohjeita opiskelijakuntatoiminnan
toteuttamiseen toisella asteella. Lisäksi opas antaa käytännön
vinkkejä arjen toimintaan, käyttäen esimerkkinä Turun ammattiinstituuttia. Turun ammatti-instituutissa opiskelijakuntatoimintaa on
ollut yli 15 vuotta. Sinä aikana toimintaa on kehitetty pienimuotoisesta
tapahtumien järjestämisestä kaikkia Turun ammatti-instituutin
opiskelijoita koskevaksi yhdistystoiminnaksi. Oppaan teossa
on ollut mukana opiskelijoita opiskelijakunnan hallituksesta.
He ovat päässeet kertomaan omia näkemyksiään siitä, mikä
merkitys opiskelijakuntatoiminnalla on opiskelijoille itselleen sekä
oppilaitokselle.
Opas on tarkoitettu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja
henkilökunnalle tukemaan opiskelijakuntatoimintaa.
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Mitä on oppilaitoksen
opiskelijakuntatoiminta?
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Opiskelijakuntatoiminta on osa opiskelua. Se on oppimista, elämyksiä ja visioita
ja siihen kuuluu myös epäonnistumisia ja onnistumisia. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta velvoittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä järjestämään
opiskelijoista koostuvaa opiskelijakuntatoimintaa. Lain mukaan opiskelijakunnan
tehtävänä on ”edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja
osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä” (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630, 36 §).
Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulutalon opiskelijat. He valitsevat keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen, joka edustaa heitä. Hallituksen tehtävänä on
ajaa opiskelijoiden etua, ottaa kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin sekä pyrkiä
vaikuttamaan opiskeluviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyden parantamiseen. Lisäksi
hallitus kannustaa ja tukee opiskelijoiden osallisuutta.



Oppaassa käytetään esimerkkinä Turun ammatti-instituuttia
kerrottaessa opiskelijakuntatoiminnasta.

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteella opiskelee yli 4000 opiskelijaa vuosittain ja koulutusta on seitsemässä eri toimipisteessä. Koska koulutukset ovat
jakautuneet eri koulutaloihin, jokaisessa koulutalossa on oma opiskelijakunnan
hallituksensa. Koulutalokohtaisista opiskelijakunnan hallitusten edustajista koostuu puolestaan TAIKA ry – Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden yhteinen
opiskelijayhdistys.

”Opiskelijakuntatoiminnasta on mielestäni hyötyä yleisen
viihtyvyyden ja toiminnallisuuden edistämisessä. Opiskelijat saavat
itse päättää mitä mahdollista virkistysaktiviteettia järjestetään
kaikkien oppilaiden viihtyvyyden edistämiseksi.” -opiskelija
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Opiskelijakunnan hallitus, rekisteröity yhdistys?
Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla järjestäytynyttä ja sen tulee noudattaa yhdistyslakia. Yhdistyksen voi rekisteröidä Patentti ja rekisterihallituksessa
(PRH), jolloin yhdistys saa oikeuskelpoisuuden. Yhdistyksellä tulee olla säännöt,
joiden mukaan se toimii. Säännöt määrittelevät yhdistyksen toiminnan ja tavoitteet, hallituksen koon, sääntömääräiset kokoukset, kirjanpitovelvollisuuden, yhdistyksen purkamisen ja niin edelleen. Ohjeita ja lisätietoa yhdistyksen rekisteröimisestä saa osoitteesta www.prh.fi.
Opiskelijakunnan ei kuitenkaan tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Suomessa on yhdistymisvapaus, joka mahdollistaa yhdistyksen toimimisen rekisteröimättömänä.
Tällöin yhdistyksen toiminta on tarkoitettu vapaamuotoiseksi yhdessäoloksi eikä
yhdistyksellä ole juurikaan rahaliikennettä. Tässä tapauksessa toimintaa ei säädä
yhdistyslaki, eikä kirjanpito ole niin tiukkaa. Opiskelijakunnan toiminnalle on silti
hyvä tehdä omat säännöt, joissa määritellään muun muassa toiminnan tavoitteet,
hallituksen koko ja vuosikokoukset. PRH:n sivuilta löytyy malli yhdistyksen säännöistä, jota voi muokata opiskelijakunnan tarpeisiin.

Turun ammatti-instituutin kaikkien
koulutalojen
yhteinen opiskelijayhdistys
TAIKA on rekisteröity yhdistys. Yhdistys on sopimusosapuolena parempi, kun
esimerkiksi tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja hoidetaan raha-asioita. Yhteisen yhdistyksen vahvuus on tiedon kulku koulutalokohtaisiin hallituksiin. Ideoiden
ja toteutuneiden tapahtumien jakaminen on tärkeää myös muiden hallitusten
jäsenten kanssa, jotta toisten kokemuksista opitaan. Lisäksi yhteistyö lisääntyy eri
alojen välillä, ja yhteisöllisyys laajenee oman koulutalon ulkopuolelle.

”Opiskelijakunnat voisivat ottaa toisistaan mallia ja ideoita. Näin
saataisiin enemmän tasavertaista toimintaa kouluihin, tietysti
omiin yksiköihin räätälöidyt vaihtoehdot. Toisissa kouluissa toiminta
on melko huonoa kun taas toisissa kouluissa järjestetään jos
jonkinnäköistä toimintaa.” -opiskelija

Rekisteröity yhdistys
(esim. TAIKA)

Rekisteröimätön yhdistys
(esim. opiskelijakunnan hallitus)

Plussat

Plussat

∼∼ Hallitus on yhteisvastuullinen
kaikesta

∼∼ Toimintaa ei ole sidottu
yhdistyslakiin

∼∼ Sopimukset yritysten kanssa
ovat yhdistyksen nimissä

∼∼ Säännöt eivät ole niin sitovat
∼∼ Toiminta on vapaamuotoisempaa

∼∼ Yhdistyksen nimissä voi olla:
»» pankkitili ja verkkopankkitunnukset
»» pankkikortti
»» tukkukortti
»» irtainta tai kiinteää
omaisuutta

∼∼ Hallituksen jäsenet voivat olla
alaikäisiä
∼∼ Voi toimia kattoyhdistyksen
alaisena
»» sopimukset yhteisiä
»» raha-asiat hoituvat
helpommin

Miinukset

Miinukset

∼∼ Kaikessa henkilökohtainen
vastuu:
»» sopimukset
»» raha-asiat
»» tilin avaus

∼∼ Yhdistyslaki ja säännöt
velvoittavat
∼∼ Kirjanpitovelvollisuus
∼∼ Verovelvollisuus, tuloista
riippuen myös alv

∼∼ Vapaamuotoisuus – asioita ei
oteta niin tosissaan ja osa voi
jäädä hoitamatta

∼∼ Byrokraattisuus
»» PRH:n sivuille vuosittain
ilmoitukset jäsenten muutoksista
»» nimenkirjoitusoikeudet

∼∼ Ei ole mahdollista hankkia
yhteistä
»» pankkitiliä ja verkkopankkitunnuksia
»» pankkikorttia
»» tukkukorttia

∼∼ Jäsenrekisterin ylläpitäminen
∼∼ Yhdistyksen lopettaminen
monimutkaista
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Kenelle toiminta on tarkoitettu?
Opiskelijakunta muodostuu kaikista opiskelijoista, joiden joukosta valitaan heitä edustava hallitus. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua mukaan opiskelijakunnan
hallituksen toimintaan. Hallituksen tehtävänä on toimia linkkinä opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välillä, kehittää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä
toimia yhteishengen kohottajana.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia opiskelijoita ja heidän tehtävänään on ajaa
kaikkien opiskelijoiden etua. Hallituksen jäsenet voidaan valita eri tavoin. Yksi tapa on,
että vanha hallitus järjestää syyskokouksen, jonne kutsutaan kaikki hallitustoiminnasta
kiinnostuneet. Toinen tapa on valita jokaisesta luokasta edustaja ja hänelle varaedustaja ja kutsua heidät syyskokoukseen. Kolmas tapa on järjestää vaalit. Tällöin hallituksen toimintaan mukaan haluavat tekevät vaalityötä ja esittäytyvät opiskelijoille, jotta
muut opiskelijat voivat äänestää suosikkinsa hallituksen jäseneksi.
Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa paikalle saapuneille kerrotaan toiminnasta ja
kiinnostuneista valitaan uusi hallitus. Joskus halukkaita voi olla enemmän kuin paikkoja, jolloin täytyy miettiä, miten valinta tehdään. Hallituksen koko on toiminnan kannalta olennainen asia. Ison hallituksen heikko kohta on, että tekijöitä on useita. Tällöin vastuuta on helpompi vältellä ja usein ajatellaan, että joku muu ottaa asiat hoitaakseen.
Ison hallituksen kokoon saaminen voi olla hankalaa, jolloin päätöksenteko vaikeutuu.

IJ
8

9

1

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenten tehtävät
Syyskokouksen jälkeen pidetään järjestäytymiskokous, jossa hallitus nimeää joukostaan ainakin varapuheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan. Hallituksen jäsenille
on hyvä muistuttaa, että kaikkien merkitys on tärkeä, vaikka erikseen nimettyä
tehtävää ei olisikaan. Toiminnasta riippuen voidaan lisäksi nimetä esimerkiksi tapahtumavastaava, taloudenhoitaja ja niin edelleen. Tehtävät riippuvat myös siitä,
onko kyseessä rekisteröity yhdistys vai ei. Yhdistyksessä talouden hoito on voitu
ulkoistaa kirjanpitäjälle, jolloin hallituksessa ei tarvitse olla taloudenhoitajaa.
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 Esimerkki hallituksen valinnasta
Syyskokous pidetään auditoriossa ja paikalle on kutsuttu ryhmien edustajat ja
heidän varaedustajansa sekä muut asiasta kiinnostuneet. Ensin valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.
Syyskokouksessa valitaan uudelle hallitukselle puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Opiskelijan tulee itse ilmoittaa kokouksessa halukkuutensa osallistua hallituksen toimintaan. Mikäli hän on estynyt osallistumaan kokoukseen, tulee hänen antaa valtakirja (kirjallinen lupa), jossa hän antaa luvan valita itsensä mukaan hallitukseen ja
valtuuttaa jonkun muun henkilön puhumaan puolestaan.

Puheenjohtajan valinta
Aloitetaan valitsemalla puheenjohtaja hallitukselle. Kolme henkilöä on ilmaissut
kiinnostuksensa puheenjohtajan paikkaan, jolloin asiasta äänestetään. Jokainen
ehdokas esittelee itsensä (esim. nimi, ikä, opiskeluala, vuosiluokka ja muuta taustaa) sekä kertoo, miksi olisi hyvä kyseiseen tehtävään. Seuraavaksi yleisö voi esittää tarkentavia kysymyksiä. Läsnä olevilla ryhmien edustajilla ja varaedustajilla on
äänioikeus. Heistä jokainen saa lapun, johon he kirjoittavat sen opiskelijan nimen,
jonka he katsovat parhaiten sopivan puheenjohtajaksi.
Ääntenlaskijat keräävät laput ja jakavat ne nimien perusteella pinoihin ja laskevat,
kuinka monta ääntä kukin on saanut, jonka jälkeen syyskokouksen puheenjohtaja
kertoo eniten ääniä saaneen nimen.

Hallituksen muiden jäsenten valinta
12 henkilöä on ilmaissut halukkuutensa mukaan hallitukseen. Joukossa on yksi, joka ei
ole päässyt mukaan kokoukseen. Hän on antanut valtakirjan (kirjallisen luvan), jolla hän
valtuuttaa valitsemaan itsensä mukaan hallitukseen. Eteen kutsutaan kaikki 11, jotka
ovat paikalla ja joku kertoo poissaolevan opiskelijan puolesta hänestä. Jokainen kertoo
itsestään samalla tavalla kuin puheenjohtajan äänestyksessä.
Seuraavaksi yleisö esittää tarkentavia kysymyksiä kaikille mukaan haluaville. Tämän
jälkeen seuraa äänestys. Läsnä olevilla luokkien edustajilla ja varaedustajilla on äänioikeus. Heistä jokainen saa kaksi lappua, joihin he kirjoittavat kahden eri opiskelijan
nimen, jotka he katsovat parhaiten sopivan hallituksen jäseniksi.
Ääntenlaskijat keräävät laput ja jakavat ne nimien perusteella pinoihin ja laskevat,
kuinka monta ääntä kukin on saanut, jonka jälkeen syyskokouksen puheenjohtaja kertoo eniten ääniä saaneiden nimet.
Valituksi tulee aiempaa kokemusta omaavan puheenjohtajan lisäksi aiemmin mukana
olleita sekä ihan uusia opiskelijoita. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on hyvä, jos mukana on vanhoja ja uusia hallituslaisia sekä eri vaiheessa opintoja olevia opiskelijoita.
Näin voidaan vaikuttaa siihen, että vanhemmat jäsenet jakavat tietoa ja kokemuksia
aiemmin toteutuneista tapahtumista.
Uusille jäsenille luo turvallisuuden tunnetta, kun mukana on joku joka tietää, miten
asioita hoidetaan. Eri vaiheessa opintoja olevat opiskelijat ovat usein myös eri aikaan
työssäoppimassa, joten tällä varmistetaan, että hallituksen jäseniä on riittävästi paikalla pitkin lukuvuotta.

Z

”Opiskelijakuntatoiminta antaa hyvän pohjan ryhmätyöskentelylle ja
ideoiden työstämiselle sekä toteuttamiselle. Opiskelijakuntien hallituksessa
jokainen saa oman tehtäväroolin esim. puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja
eli kokoukset valmistavat sinua myös tulevan työelämän mahdollisiin
kokouksiin ja palavereihin. Saat vastuuta ja todellisen kuvan siitä,
miten tapahtumat ja tempaukset järjestetään. Järjestettäviä asioita
on paljon ja jokaiset pienet yksityiskohdat tulee ottaa huomioon jo
suunnitteluvaiheessa.” -opiskelija
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Erilaiset tehtävät hallituksessa
Puheenjohtaja
∼∼ valmistelee kokouksen esityslistan yhdessä sihteerin kanssa
∼∼ kutsuu hallituksen koolle
∼∼ johtaa kokousta, jakaa puheenvuorot
∼∼ kannustaa muita hallituksen jäseniä esimerkillään
∼∼ edustaa opiskelijakuntaa koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa
∼∼ toimii erilaisissa työryhmissä yhteistyössä opettajien ja rehtorin kanssa

Varapuheenjohtaja
∼∼ tukee ja kannustaa puheenjohtajaa
∼∼ hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt
∼∼ valvoo yhdessä puheenjohtajan kanssa taloutta ja toimintaa

Sihteeri
∼∼ laatii esityslistan ja pöytäkirjan ja toimittaa ne hallituksen jäsenille
∼∼ toimii kokouksen sihteerinä
∼∼ arkistoi esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedottaja
∼∼ tiedottaa tehdyistä päätöksistä
∼∼ markkinoi järjestettäviä tapahtumia
∼∼ tiedottaa yleisesti toiminnasta

Taloudenhoitaja
∼∼ valvoo yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa taloutta
∼∼ huolehtii varainhoidosta ja kirjanpidosta
∼∼ huolehtii laskujen maksamisesta, laskuttamisesta ja muusta
rahaliikenteestä
∼∼ kehittää varainhankintakeinoja

Tapahtumavastaava
∼∼ järjestää erilaisia tapahtumia koko opiskelijakunnalle
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Opiskelijakunnan hallituksen toiminta

1

2

Opiskelijakunnan hallituksen toiminta rakentuu eri oppilaitoksissa eri tavoin. Kun
hallitus miettii lukuvuoden toimintaa, on hyvä ottaa huomioon opiskelijoiden ja
henkilökunnan toiveet. Toiminnan tueksi on hyvä tehdä vuosikello, joka helpottaa
suunnittelua, ennakointia, tiedottamista sekä toiminnan sitomista oppilaitoksen
toimintaan. Yhteistyön tekeminen helpottuu, kun asioita voidaan ennakoida ja
saadaan myös muita toimijoita mukaan. Vuosikellossa toistuu vuosittain samoja
teemoja, joiden ympärille voi lisätä vaihtuvia tapahtumia tai teemoja.

Hallituksen toimintaa voi olla:

∼∼ syyskokous ja uuden hallituksen valinta
∼∼ koulukuvauksen järjestäminen
∼∼ erilaisten teemapäivien järjestäminen lukuvuoden aikana
(esim. halloween, ystävänpäivä, vappu)
∼∼ lempiruokaviikon järjestäminen yhdessä oppilaitoksen
ruokalan kanssa
∼∼ ammattilakkien tilaamisen järjestäminen
∼∼ lukuvuoden päätöksen järjestäminen
∼∼ opiskeluhyvinvointiryhmien kokouksiin osallistuminen
∼∼ johtoryhmän kokouksiin osallistuminen
∼∼ kerhotoiminnassa mukana oleminen
∼∼ päivänavausten pitäminen
∼∼ aloitteiden eteenpäin vieminen johdolle
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”Nyt AMKin käyneenä voin todeta opiskelijakuntatoiminnan
olevan aika lapsen kengissä vielä ainakin minun aikanani. Ei ehkä
ymmärretty sitä, että sen kautta voisi vaikuttaa paljon enemmän
asioihin, mitä vaikka kaupungissa tapahtuu. Opiskelijakunta voi tehdä
hyvää myös muille eikä itselleen pelkästään. TYKSin lastenklinikka,
nenäpäivä yms. Myös jokaiselle oman vastuualueen hallitseminen on
positiivinen juttu.” -opiskelija

Hallituksen kokoukset
Opiskelijakunnan hallitus pitää lukuvuoden aikana kokouksia, joissa päätetään
toimintalinjoista ja taloudesta. Kokousten lisäksi hallitus voi muodostaa työryhmiä
eri teemojen ympärille, esimerkiksi valokuvauksen toteutukseen, halloweenjuhlan
suunnitteluun tai jalkapalloturnauksen järjestämiseen liittyen.
Hallituksen kokouksia on hyvä pitää tarpeeksi usein, koska säännöllisyys takaa
toiminnan jatkumisen pitkin lukuvuotta. Kokouksen päätteeksi on hyvä sopia
seuraavan kokouksen ajankohta ja pitää ajankohdasta kiinni. Joskus opiskelijakunnan hallituksen kokoukset voivat olla samaan aikaan oppilaitoksen henkilökunnan
kokousten kanssa. Tällöin opiskelijat eivät myöskään joudu olemaan tunneilta pois.
Kokousten järjestämisen ja ajankohdan kanssa on hyvä olla joustava, koska jokaisen lähtökohdat ovat hyvin erilaiset.

Kokoustekniikka
Kokoustekniikalla tarkoitetaan kokouksen vuorovaikutusta ja päätöksentekoa
sääteleviä menettelytapoja ja sääntöjä. Niillä pyritään takaamaan kokouksen
osanottajille mahdollisimman tasapuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, sekä toisaalta kokouksen nopea ja joustava eteneminen. Kokoustekniikan
hallitseminen on tärkeä taito, varsinkin puheenjohtajalla. Peruskokoustekniikan
osaamisen avulla osallistuja pystyy vaikuttamaan ja osallistumaan päätöksentekoon parhaalla mahdollisella tavalla.

Vinkkilista kokousten järjestämiseen ja kulkuun:

Ennen kokousta hoidettava
∼∼ tila, jossa kokous pidetään
∼∼ mahdolliset tarjoilut
∼∼ aikataulusuunnittelu
∼∼ esityslista ja muut tarvittavat asiakirjat
∼∼ muistutusviesti koko hallitukselle ennen kokousta

Kokouksen kulku
∼∼ puheenjohtaja avaa kokouksen
∼∼ sihteeri kirjaa asiat muistiin
∼∼ kokoukseen tuodut asiat käsitellään esityslistan määräämässä
järjestyksessä
∼∼ äänestystilanteessa voidaan äänestää lippujen avulla tai
käden nostolla
∼∼ puheenjohtajan ääni ratkaisee, mikäli äänet menevät tasan

Pöytäkirja
∼∼ mistä kokouksesta on kysymys
(esim. koulutalo + opiskelijakunnan kokous)
∼∼ aika ja paikka
∼∼ läsnäolijat, myös sukunimet
∼∼ valtakirjan antaneet mainitaan myös
∼∼ esityslistan mukaiset kohdat
»» edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
»» asiat omina kohtinaan
»» mitä päätettiin
»» kuka hoitaa
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Toiminnan pyörittäminen vaatii tuloja
Osa oppilaitoksista tukee opiskelijakuntatoimintaa varaamalla omaan budjettiinsa vuosittain summan, joka ohjataan opiskelijakunnan käyttöön. Opiskelijakunnan
hallitus tekee esityksen varojen käytölle, esimerkiksi talousarvion tai toiminnan vuosikellon perusteella. Aina oppilaitos ei välttämättä tue toimintaa rahallisesti tai oppilaitoksen antama tuki ei riitä toiminnan pyörittämiseen. Tällöin pitää miettiä muuta
varainhankintaa.

Varainhankintaa voi olla monenlaista:
∼∼ bileet (sisäänpääsylippujen tuotot)
∼∼ valokuvaussopimus (provisiopalkkio)
∼∼ erilaiset juoma- ja välipala-automaatit
∼∼ oma kioski- tai kahvilatoiminta
∼∼ kirjatilaukset (provisiopalkkio)
∼∼ toiminta-avustukset
(esim. kuntien, nuorisovaltuustojen ja järjestöjen jakamat)
∼∼ jäsenmaksut (rekisteröimätön yhdistys ei yleensä peri jäsenmaksua ja rekisteröitynytkin päättää maksusta erikseen)
Opiskelijayhdistys tai opiskelijakunnan hallitus voi myös sopia paikallisten yritysten
kanssa etuja, jotka koskevat oman oppilaitoksen opiskelijoita. Edut voivat olla esimerkiksi alennuksia työvälineistä, työvaatteista ja jalkineista, sekä opiskelutarvikkeista.
Yksittäiset koulutalojen opiskelijakunnat sopimusosapuolena ovat huomattavasti heikommassa asemassa, kuin kaikkia opiskelijoita edustava yhdistys. Yhdistys sopimuksen
osapuolena on myös vakuuttavampi sopimuksen toisen osapuolen kannalta. Yhdistys
on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa, jos tulot 12 kuukauden aikana nousevat yli 8
500 euron. Lisätietoja yhdistyksen talousasioihin saa www.vero.fi -sivuilta.
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Esimerkki sopimuksesta

Oppilaitoksessa on erikokoisia yksiköitä: 200 opiskelijan, 500 opiskelijan ja 900
opiskelijan toimipisteitä. Kaikki ovat tekemässä sopimusta, jossa hyvitetään X
euromäärä per myyty tuote.
Pienemmän toimipisteen sopimukseen tulee pienempi euromäärä hyvitettäväksi
kuin suurempien, koska käyttäjiä on niin paljon vähemmän. Jos taas vaihtoehtona olisi yhdistys, joka kattaisi kaikki kolme toimipistettä eli 1600 opiskelijaa ja
vain yksi sopimus kolmen sijaan, olisi hyvitys todennäköisesti suurempi kuin mitä
suurinkaan toimipiste olisi saanut yksin tehdessään. Lisäksi sopimus olisi kaikissa
toimipisteissä tasavertainen ja tuote/tuotteet samanarvoisia.
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Opiskelijoiden osallisuus
ja vaikuttaminen
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta velvoittaa oppilaitosta järjestämään
opiskelijoille mahdollisuuden osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla
opiskelijoita opintoihin sekä muihin opiskelijoihin olennaisesti vaikuttaviin päätöksiin liittyen (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630, 36 §). Järjestäytynyt opiskelijakuntatoiminta on hyvä tapa osallistaa nuoria. On tärkeää, että
oppilaitoksen opiskelijat tietävät, ketkä kuuluvat opiskelijakunnan hallitukseen.
Tällöin yksittäinen opiskelija voi ilmaista huolensa hallitukselle, eikä hänen tarvitse
tehdä aloitetta omissa nimissään oppilaitokselle. Opiskelijoiden vaikuttaminen ja
asioiden eteenpäin vieminen helpottuu, kun se tehdään hallituksen kautta yhtenä
rintamana.
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Esimerkki vaikuttamisesta

Muutamat opiskelijat ovat huomanneet allergisia oireita kuudennen kerroksen
luokkahuoneissa. Osa on kertonut oireistaan terveydenhoitajalle ja koulun rehtorille, mutta varsinaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.
Opiskelijat ovat kyllästyneitä tilanteeseen ja ottavat yhteyttä
opiskelijakunnan hallitukseen.
Hallitus päättää tehdä asiasta kysymyksen oppilaitoksen johtoryhmälle. Johtoryhmässä päätetään, että asiaa käsitellään tarkemmin, jonka jälkeen sekä opiskelijoille, että henkilökunnalle tehdään kysely sisäilmaan liittyen ja tulokset toimitetaan
eteenpäin käsiteltäväksi.

”Opiskelijakuntatoiminta on joissain amiksissa mielestäni aliarvostettua ja
sitä pidetään hieman huuhaa-touhuna. Se on kuitenkin opiskelijoille tärkeä
vaikutuskanava, jonka kautta opiskelijat saavat äänensä kuuluviin.”
-opiskelija
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Yhteistyö oppilaitoksen kanssa
Oppilaitoksen ja opiskelijakuntien hallitusten yhteistyö on tärkeää. Yhteistyön on
hyvä olla säännöllistä ja tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittyminen.
Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä oppilaitoksen johdon, opettajien ja muun
henkilökunnan sekä erilaisten sidosryhmien, kuten nuorisotoimen kanssa.

Yhteistyötapoja oppilaitoksen ja opiskelijakunnan hallituksen välillä:
∼∼ hallituksen jäsen osallistuu oppilaitoksen johtoryhmän toimintaan
∼∼ lukuvuosittain järjestetään keskustelutilaisuus oppilaitoksen johdon
ja opiskelijakunnan hallituksen kesken
∼∼ hallitus ja opinto-ohjaaja järjestävät yhdessä oppilaitoksen avoimet ovet
∼∼ hallitus järjestää kahvilatoiminnan oppilaitoksen järjestämään tapahtumaan
∼∼ yhteistyönä järjestetään hyvinvointipäivä oppilaitoksen opiskelijoille
ja henkilökunnalle
∼∼ opiskelijakunnan ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös oppilaitoksen
henkilökunnalle
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Opiskelijakuntatoiminnalle on hyvä nimetä vastuuhenkilö tai -henkilöt oppilaitoksessa. Vastuuhenkilö voi olla opiskelijatoiminnan koordinaattori, opinto-ohjaaja,
kuraattori, opettaja tai muu henkilö, kunhan hän on innostunut asiasta ja haluaa
kehittää toimintaa.
Jatkuvuuden kannalta on hyvä, jos sama henkilö voisi toimia pidempään toiminnassa mukana. Hänen kauttaan hoituu tiedottaminen ja viestintä koulun johdon ja
opiskelijakunnan hallituksen välillä, sekä yhteistyö muiden toimipisteiden kanssa.
Lisäksi henkilökunnan edustajalla säilyy tieto aiemmin järjestetystä toiminnasta.
Tärkeä osa vastuuhenkilön toimintaa on opettajakunnan sitouttaminen opiskelijoiden osallisuuden edistämiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen.
Turun ammatti-instituutissa opiskelijakuntatoiminnan tueksi on nimetty opiskelijatoiminnan koordinaattori. Hän vastaa opiskelijakuntien
toiminnasta ja tutorkoulutuksesta. Hän auttaa opiskelijoita esimerkiksi
raha-asioiden hoidossa, sopimusten tekemisessä, yritysyhteistyössä, kokousjärjestelyissä, sekä tapahtumien järjestämisessä.



Opiskelijakuntatoiminta on osa opiskelua ja sen avulla voi kartuttaa tutkintoon
kuuluvia opintoja. Opintojen määrään vaikuttavat toiminnan laajuus ja aktiivisuus.
Toimintaan osallistumisesta tulee opiskelijoille kirjoittaa todistus, jossa voidaan
mainita tehtävä, jota hän on hoitanut. Mikäli erityistä tehtävää hallituksen jäsenelle ei ole nimetty, voidaan mainita yleisesti hallituksessa toimiminen.

”Itseäni ei niin kauheasti kiinnostanut istua koulunpenkillä, vaan
halusin tehdä jotain, jolla on merkitystä ja valmistautua työelämään.
Sen vuoksi liityin opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan
hallituksesta on hyötyä jokapäiväiseen elämään, varsinkin
työelämään, jossa käydään paljon kehityksellisiä asioita. Myös
johtamistaidot kehittyvät huomattavasti ja osaa ottaa vastuuta
osoitetuissa tehtävissä.” -opiskelija
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FE
Opiskelijaliitot OSKU ry ja SAKKI ry
Opiskelijaliitot toimivat valtakunnallisella tasolla. Ne edustavat toisen asteen
ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, sekä ajavat heidän asioitaan ja etujaan.
Opiskelijaliittojen kautta on mahdollista saada neuvoa ja koulutusta opiskelijakuntien hallitusten jäsenille. Niiden kautta voi hankkia opiskelijakortin, jonka avulla
opiskelija saa etuja tai alennuksia liittojen yhteistyökumppaneilta. Opiskelijaliittojen toimintaan voi halutessaan hakeutua mukaan ja päästä vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla opiskelijoiden edunvalvontaan.

Lisätietoa:
¬¬ OSKU ry: http://osku.info
¬¬ SAKKI ry: www.sakkinet.fi

”Opiskelun aikana tutustui muidenkin kuin omien opettajien ja
koulutusalajohtajien kanssa. Sai tunnettuutta koulussa. Se toi
tietynlaista arvostusta opoilta ja myös joiltain opettajilta, että halusi
vaikuttaa asioihin. TAIKAn kautta pääsin mukaan valtakunnalliselle
tasolle opiskelijajärjestötoiminnassa, mikä on taas avannut aivan
uusia ovia.” -opiskelija
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LIITE 1:

Malli opiskelijakunnan
hallituksen säännöistä

Turun ammatti-instituutti					SÄÄNNÖT
Koulutalokohtainen opiskelijakunta
1 OPISKELIJAKUNNAT JA JÄSENET
Opiskelijakunnan muodostavat kaikki opiskelijat koulutaloittain. Jäseneksi ei tarvitse
erikseen hakeutua, vaan kaikki Turun ammatti-instituutin kirjoilla olevat päätoimiset
opiskelijat ovat automaattisesti jäseniä. Turun ammatti-instituutissa valitaan koulutaloittain opiskelijakunnan hallitus syyslukukauden alkupuolella. Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ryhmänedustajat ja varaedustajat (2 kpl/ryhmä).
2 TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU
Opiskelijakunnan tarkoituksena on:
∼∼ Toimia opiskelijoiden ja johdon välisenä yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä
∼∼ Kehittää opetuksen sisältöä
∼∼ Kehittää yhteistyötä oppilaitoksen eri koulutalojen kanssa
∼∼ Edistää opiskelijoiden oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua
∼∼ Edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, ammatillisen identiteetin
kasvua, yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi:
∼∼ Kokoontuu säännöllisesti
∼∼ Järjestää viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa
∼∼ Osallistuu TAIKA ry:n toimintaan
∼∼ Voi järjestää erilaisia juhla- ja vapaa-ajan tapahtumia
3 HALLITUS
Opiskelijakunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta
kahdeksaan (6–8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin, tiedottajan, TAIKA ry:n edustajat ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on lukuvuosi.
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Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
4 VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksia on järjestettävä vähintään yksi lukuvuodessa. Kokoukseen on esitettävä kirjallinen kutsu vähintään viikko ennen kokousta ja samalla mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Kutsu lähetetään Wilman kautta tai muuta virallista koulun tiedotuskanavaa käyttäen.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
6. Valitaan hallituksen muut jäsenet
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.
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LIITE 2:		

Malli TAIKA ry:n
toimintasuunnitelmasta

Elokuu
∼∼ Ensimmäinen kokous kesän jälkeen
Syyskuu
∼∼ Infot uusille opiskelijoille kaikissa
koulutaloissa
∼∼ On helmee olla amis -hupparien
tilaus
∼∼ Heijastimien tilaus
∼∼ Tutorkoulutukset
Lokakuu
∼∼ Marraskuun bileiden suunnittelu
∼∼ Syyskokous
∼∼ Joululahjojen tilaus
∼∼ Nuorisovaltuuston avustusten haku
Marraskuu
∼∼ Huppareiden myynti
∼∼ Heijastimien jako koulutaloissa
∼∼ Bileet Club Marilynissä
∼∼ Soutujen valmistelut alkavat
»» luvat
»» ilmoittautuminen

Tammikuu
∼∼ TAIStep messut
∼∼ Ammattilakkien esittely
Helmikuu
∼∼ Ystävänpäivä
∼∼ Vanhojentanssit
∼∼ Penkkarit
∼∼ Laskiaisrieha
Maaliskuu
∼∼ AmisTalent
∼∼ Tutorkoulutukset
Huhtikuu
∼∼ Pääsiäinen: suklaamunien etsintä
∼∼ Kevätkokous
∼∼ Ammattilakkien jako
Toukokuu
∼∼ Amissoudut
∼∼ Virkistäytyminen
∼∼ Stipendien jako

Joulukuu
∼∼ Joulujuhlat ja joulukirkot
∼∼ Yhteistyökumppaneiden
muistaminen
∼∼ Virkistäytyminen hallitukselle
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LIITE 3:		

Malli TAIKA ry:n
hallituksen esityslistasta

TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI					ESITYSLISTA
Opiskelijayhdistys TAIKA ry
Hallituksen kokous
Päivämäärä
Aika		
Paikka		

xx.xx.20xx
klo xx.xx alkaen
Turun ammatti-instituutti, Aninkaisten koulutalo, D-auditorio

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen kokouksen muistio
6. Seuraavat kohdat täytetään kokouksessa käsiteltävistä aiheista. Jokaiselle aiheelle
on hyvä varata oma kohtansa.
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
9. Kokouksen päätös
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LIITE 4:		

Malli TAIKA ry:n
hallituksen pöytäkirjasta

TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI					
Opiskelijayhdistys TAIKA ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous
Päivämäärä
Aika		
Paikka		

xx.xx.20xx
klo xx.xx alkaen
Turun ammatti-instituutti, Aninkaisten koulutalo, D-auditorio

Läsnä		

Luetellaan kaikkien osallistujien etu- ja sukunimet

1. Kokouksen avaus
XXX avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Mikäli puheenjohtaja ja/tai sihteeri eivät ole paikalla.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia (tai seuraavin muutoksin: …)
5. Edellisen kokouksen muistio
Käydään läpi edellisen kokouksen muistio. Ovatko asiat edenneet sovitusti.
6. Seuraavat kohdat täytetään kokouksessa käsiteltävistä aiheista. Jokaiselle aiheelle
on hyvä varata oma kohtansa. Asioiden käsittelyssä voi kirjata joko vain päätöksen
tai sitten tärkeimmät osat keskustelusta. Hallitus päättää, miten asioita kirjataan.
7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita (tai sitten luetellaan ne asiat, joista käytiin
keskustelua).
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan yhdessä koska pidetään seuraava kokous.
9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.
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