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päri Suom
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m
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OPPILASKUNTA
ON LUKION SYDÄN
Kuvittele. Heräät aam

ulla tapasi m
u-

kaan hiem
an väsyneenä. Kirjat m

ukaan 
ja kouluun. Pahus, unohdit psykologian 
kirjan kotiin ja lopputuloksena opettaja 
heittää sinut ulos tunnilta. Saako niin 
edes tehdä? M

enet koulun aulaan te-
kem

ään seuraavan tunnin tehtäviä, sil-
lä et ehtinyt niitä tekem

ään eilen illalla. 
Koulun aulassa ei ole m

itään m
illä istua. 

Istut kylm
älle lattialle ja haaveilet soh-

vista. Sellaisista isoista ja m
uhkeis-

ta niin kuin kaverisi lukiossa on. Aulas-
sa istuu pari m

uutakin tyyppiä, joita et 
tunne. M

issä niihin olisitkaan edes tu-
tustunut?

Tällainen olisi varm
asti m

oni lukio, jos 
opiskelijat itse eivät olisi halunneet lu-
kiostansa parem

paa paikkaa. Paikkaa, 
jonne oikeasti on kiva m

ennä ja jossa 
on hauska olla, tutustuu uusiin ihm

i-
siin ja lukioaika olisi m

uutakin kuin kir-
jojen pänttääm

istä. Sellainen lukio jos-
sa opiskelijat saavat osallistua om

an 
koulunsa kehittäm

iseen ja joku pitäi-
si huolta heidän oikeuksistaan. Tällais-
ta lukiota ei voi olla ilm

an oppilaskun-
tatoim

intaa.

Oppilaskunta m
uodostuu kaikista luki-

on opiskelijoista – sinusta, m
inusta ja 

noista m
uista. Oppilaskunnan hallitus 

taas on lukiolaisten valitsem
a toim

ie-
lin joka edustaa kaikkia koulun opiske-
lijoita, järjestää tapahtum

ia, valvoo et-
tei lukiolaista potkita päähän sekä luo 
lukioon yhteishenkeä. Tietenkin, kuten 
oppaassa m

yöhem
m

in puhutaan, ot-
tam

alla kaikki m
uut m

ukaan. Hallitus ei 
saa olla m

ikään elitistinen kahvikerho, 

parem
m

inkin työrukkanen. Kaikki ovat 
yhtä tärkeitä, kaikilla on oikeus vaikut-
taa om

iin asioihinsa.

Lukion tulisi kasvattaa sen opiskeli-
joista laajan yleissivistyksen taitajia ja 
aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Täm

än 
vuoksi opiskelijat tulisi ottaa kiinteäm

-
m

in 
m

ukaan 
lukion 

kehittäm
iseen, 

ovathan opiskelijat yhtä lailla asian-
tuntevia ja viisaita kuin kuka tahansa 
m

uukin. Lukiolaiset tietävät parhaiten 
m

itä lukiolaiset ajattelevat.
Oppilaskunta on tärkeä osa lukiota, ku-
ten opettajat, rehtori ja m

uu koulun 
henkilökunta. Opiskelijoita pitäisi koh-
della sam

anvertaisina kuin kaikkia ”ai-
kuisiakin” – heitä vartenhan seinät on 
laitettu kasaan. M

yös opiskelijat halu-
avat tehdä lukiosta parem

m
an ja viih-

tyisäm
m

än paikan. He haluavat vaikut-
taa ja kehittää lukiota jokaisella tasolla 
kasvien ja sohvien hankkim

isesta tun-
tikiertokaavion 

testaam
iseen 

hyppy-
tuntien välttäm

iseksi.

Tähän oppaaseen on koottu tietoa, jo-
ka auttaa sinua toim

iessasi lukion op-
pilaskunnassa. Jokainen oppilaskunta 
on om

anlaisensa, ja täm
ä opas an-

taa puitteet – te voitte m
uokata käy-

tänteet om
aan lukioonne sopiviksi. Jo-

kainen oppilaskunta on erilainen, kuten 
jokainen lukiokin on erilainen, ja siksi 
oppilaskuntatoim

intaan ei ole yhtä oi-
keaa m

allia. Tärkeintä on toim
ia om

an 
lukion opiskelijoiden hyväksi ja teh-
dä niitä asioita, jotka he katsovat tar-
peellisiksi. Kuule kuitenkin m

uutam
a 

ohje oppilaskuntatoim
innan dinosau-

rukselta: oppilaskuntatoim
inta on par-

haim
m

illaan antoisaa ja hauskaa. Se ei 
kuitenkaan saa olla koko eläm

ä. M
uis-

ta viettää aikaa kavereidesi kanssa ja 
käydä m

yös tunneilla. Lukion tarkoitus 
on kuitenkin saada valkolakki päähän.

Om
a lukioaikani ei olisi ollut yhtä haus-

kaa ja opettavaista ilm
an oppilaskun-

tatoim
intaa. Osaan luotella kaikki Neu-

vostoliiton 
johtajat 

kronologisessa 
järjestyksessä ja tiedän, m

itä on psy-
kosom

aattisuus. M
utta ne taidot, joita 

oikeasti voin hyödyntää työssäni, olen 
oppinut oppilaskuntatoim

innasta.

Olen aloittanut oppilaskuntatoim
innan 

itse jo ala-asteella nostam
alla käteni ja 

ilm
oittam

alla, että haluan oppilaskun-
nan hallitukseen. Täm

ä taival jatkui vii-
m

eiseen lukiovuoteen asti, kunnes sii-
tä tuli työ Suom

en Lukiolaisten Liiton 
oppilaskuntatoim

innasta 
vastaavana 

varapuheenjohtajana. 
Päivääkään 

en 
ole katunut tuota kädennostoa.

Oppilaskunta on lukion sydän. Ilm
an si-

tä lukio olisi vain tyhjä rakennus.

Janika Kallio 
Suom

en Lukiolaisten Liitto 
Varapuheenjohtaja 2011 
Oppilaskuntatoim

ija
2000-2010

Perinteisiä ongelmatilanteita
ja opiskelijan oikeuksia

Kaiken ytimessä 
on opiskelijan etu

Tapahtumat ja 
tempaukset

PS. On yksi ihm
inen

jota haluan kiittää –

Elli, kiitos kun otit

kopin täm
än oppaan 

valm
istum

isesta.

Oot kultaa!
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EI POTKITA
SITÄ LUKIOLAISTA
PÄÄHÄN
Oppilaskunnan 

hallitus 
käyttää 

ko-
ko oppilaskunnan ääntä. Täm

ä on tär-
keää etenkin silloin, kun opiskelijoiden 
edut joutuvat uhatuiksi. Tässä osiossa 
annetaan perustietoa lukiolaisten oi-
keuksista ja konkreettisia esim

erkkejä 
siitä, m

iten oppilaskuntatoim
ijat voi-

vat ajaa om
an koulunsa opiskelijoiden 

etua.

Oppilaskunnan 
hallituksen 

ja 
sen 

edustajien kannattaa olla itse aktiivi-
sia ja seurata eri tilanteiden kehitty-
m

istä. Tilanne on m
onissa lukioissa se, 

että päättäviin pöytiin ei aina kutsuta – 
niihin täytyy pyytää päästä m

ukaan ja 
kertoa opiskelijoiden m

ielipide joskus 
painokkaastikin. Lukiossa oppilaskun-
nan lisäksi valtaa on – usein oppilas-
kuntaa enem

m
än – rehtorilla, opetta-

jilla, koulun johtokunnalla ja useim
pien 

oppilaitosten kohdalla m
yös kunnalla. 

Oppilaskuntatoim
ijan pitää sukkuloi-

da tässä joukossa ja yrittää päästä lu-
kiolaisten kannalta parhaisiin lopputu-
loksiin.

Aiheesta enem
m

än kiinnostuneet voi-
vat tilata SLL:n toim

istolta Edunval-
vontaoppaan, joka painottuu syvem

-
m

in täm
än osion kysym

yksiin.

M
ihin vaikuttaa?

Lukiolain 27 §:n m
ukaan opiskelijoi-

ta on kuultava ennen opintoihin tai 

m
uihin opiskelijoiden asem

aan olen-
naisesti 

vaikuttavien 
päätösten 

te-
kem

istä. Tätä ääntä lukiossa käyttää 
oppilaskunta, joka usein on valinnut 
keskuudestaan 

edustajat 
(hallituk-

sen). Kun asiaa ajattelee, huom
aa, että 

koulussa on hyvin harvoja asioita, jot-
ka eivät olennaisesti liity opiskeluun. 
Näin ollen oppilaskunnan pitäisi saada 
äänensä kuuluviin lähes kaikissa kou-
lun seinien sisällä tapahtuvissa pää-
töksissä. Laki ei takaa oppilaskunnalle 
suoraa päätösvaltaa. Kuulluksi tulem

i-
sen jälkeen loppu on sinnikkyydestä ja 
neuvottelutaidoista kiinni.

Oppilaskunta voi 
viedä opiskelijoi-
den ääntä eteen-
päin esim

erkiksi seuraavissa 
asioissa: 

Ł�Lukion järjestyssäännöt
Ł�Lukuvuoden suunnittelu  
  (lom

a-ajat, kurssitarjotti- 
  m

en sisältö tuntikierto- 
  kaavio)
Ł�Koulu- tai kuntakohtainen  
  opetussuunnitelm

a (luku- 
  vuosittainen suunnitelm

a  
  opetuksen käytännön järjes- 
  täm

isestä, oppilashuollon ja  
  ohjaustyön suunnitelm

at)
Ł�Kouluruokailu
Ł�Yhteisten tilojen käyttö ja  
  varustus (sohvat, kaapit,  
  tietokoneluokan välitunti- 
  käyttö)
Ł�Opiskelijaedustaja koulun 
  johtokuntaan ja/tai opetta- 
  jainkokoukseen.
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Ongelm
ien ennaltaehkäisy

Paras tapa vaikuttaa on ennaltaeh-
käistä ongelm

ia. Useim
m

iten täm
ä 

onnistuu luom
alla hyvät suhteet nii-

hin joilla on päätösvaltaa: rehtoriin, lu-
kiokoulutuksesta vastaavaan lauta-
kuntaan ja opettajiin. Vaikka opettajilla 
ei suoraa päätösvaltaa olekaan, heil-
lä on usein kontakteja m

oniin paikkoi-
hin ja hyvä tieto siitä, m

itä koulun si-
sällä tapahtuu.

Hyvien 
suhteiden 

ylläpitäm
inen 

voi 
käytännössä 

toim
ia 

esim
erkiksi 

si-
ten, että ottaa tavaksi pitää kahvihet-
ken rehtorin kanssa vaikkapa kerran 
kahdessa kuukaudessa. Tärkeintä on 
vaihtaa ajatuksia ja tietoja. Se m

ah-
dollistaa vaikuttam

isen asioihin jo val-
m

isteluvaiheessa. Hyvä keskusteluyh-
teys takaa senkin, että opiskelijoiden 
m

ielipidettä 
kysytään 

hanakam
m

in: 
kynnys on silloin m

atalam
pi koulutuk-

sen järjestäjällekin.

On vaikea antaa yleisiä ja kaikkial-
la päteviä ohjeita: osa lukioista on yk-
sityisiä, osa kunnan alaisia, osa on 
norm

aalikouluja. Ensim
m

äisenä kan-
nattaa hankkia tieto siitä, m

iten om
an 

koulutuksen järjestäjän päätöksenteko 
toim

ii ja keneen kannattaa olla yhtey-
dessä säännöllisin väliajoin. Tietoa voi 
etsiä esim

erkiksi kanslistilta tai koulun 

ja kunnan sivuilta. Usein koulutuksen 
järjestäjää kiinnostaa, m

itä opiskeli-
joille kuuluu, ja oppilaskunnan edusta-
jat ovat ainoat jotka sen voivat kertoa.

Perinteisiä ongelm
atilanteita 

ja opiskelijan oikeuksia

Seuraavaksi esitellään perinteisim
-

m
ät ongelm

akohdat, joihin lukiossa 
törm

ää oppilaskuntatoim
ijana ja ker-

rataan lain takaam
ia oikeuksia lukio-

opiskelijalle. Suom
en Lukiolaisten Lii-

ton Internet-sivuilta löydät kattavasti 
koottuna tyypillisim

m
ät edunvalvonta-

tapaukset. Voit m
yös ottaa rohkeasti 

yhteyttä liiton edunvalvonta-asiam
ie-

hiin. He auttavat sinua m
ielellään.

M
ateriaalim

aksut
Yksi tavallisim

m
ista edunvalvonnalli-

sista tapauksista on m
ateriaalim

aksut. 
Pakolliset tarvike- ja m

ateriaalim
aksut 

ovat laittom
ia. Tästä huolim

atta m
o-

net lukiot perivät m
aksuja esim

erkiksi 
konsepteista tai kuvaam

ataidon kurs-
silla tarvittavista välineistä. Oppilaal-
la tulee olla oikeus tuoda m

ukanaan 
om

at tarvikkeet ja välineet, jolloin m
a-

teriaalim
aksua ei tarvitse m

aksaa. Op-
pilaskunnan hallituksen kannattaakin 
ottaa selvää siitä, m

itä m
ateriaalim

ak-
su kattaa ja ovatko siitä kerätyt tuotot 
aidosti sam

aa luokkaa kustannusten 
kanssa – toisin sanoen, voittaako vai 

häviääkö opiskelija niitä m
aksaessaan.

Sisäilm
an laatu on heikko – 

kehen vedota?
Opiskelijoille 

on 
järjestettävä 

ter-
veellinen 

ja 
turvallinen 

opiskelu-
ym

päristö 
(Valtioneuvoston 

asetus 
neuvolatoim

innasta, 
koulu- 

ja 
opis-

keluterveydenhuollosta sekä lasten ja 
nuorten ehkäisevästä suun terveyden-
huollosta, 12 §). Asetuksen m

ukaan 
opiskeluym

päristön 
terveellisyys 

ja 
turvallisuus on tarkastettava joka kol-
m

as vuosi yhteistyössä oppilaitoksen 
ja opiskelijoiden kanssa.

Usein opiskelijat eivät ole yksin oireh-
tiessaan sisäilm

an laadun vuoksi. Reh-
tori ja opettajat voivat pyytää apua 
selvitystyöhön 

kunnan 
työsuojeluor-

ganisaatiosta, työsuojelupäälliköiltä ja 
työsuojeluvaltuutetuilta.

Koulun m
ullistukset – 

vaikuttam
inen pähkinänkuoressa

Toisinaan lukioita yritetään yhdistää, 
lakkauttaa tai m

uuten m
uokata suu-

resti 
opiskelijoiden 

vastustuksesta 
huolim

atta. Oikeastaan kaikkiin näihin 
asioihin pätee sam

a rautalankam
alli: 

lain m
ukaan opiskelijoiden kuulem

ista 
ei voi sivuuttaa, ja jos koulutuksen jär-
jestäjä kaikesta huolim

atta tekee niin, 
on opiskelijoilla laki puolellaan.

Lukiolain 
27 

§ 
velvoittaa 

koulutuk-
sen järjestäjää kuulem

aan opiskelijoi-
ta heihin liittyvissä asioissa. Käytän-
nössä tätä pykälää noudatetaan varsin 
vaihtelevasti. Joissain kunnissa oppi-
laskunnalla ja oppilailla on m

erkittävä 
asem

a päätöksiä tehtäessä, kun taas 
paikoin opiskelijoita ei kuulla lainkaan. 
Opiskelijan kannattaa vaatia oikeut-
ta asioissa, jotka häntä koskettavat. 
On hyvä m

uistaa, että m
yös nuorisola-

ki puoltaa nuorten m
ukaan ottam

ista 
heitä koskeviin päätöksentekoon.

Koulujen 
lakkautuksiin, 

yhdistym
isiin 

ja 
lukioarkeen 

vaikuttaessa 
on 

tär-
keää tietää m

istä puhuu. Ensim
m

äi-
nen askel vaikuttam

isen tiellä on fak-
tojen tarkistam

inen, aineiston keruu ja 
siihen perehtym

inen, keskustelu asi-
aan perehtyneiden kanssa ja päätök-
sen 

aikataulun 
selvittäm

inen. 
Usein 

päätösten 
taustalla 

on 
taloudelli-

nen paine: kannattaa siis aina selvit-
tää m

yös num
erot, joista puhutaan. 

Tärkeää on m
yös tietää ketkä päätök-

siä tekevät. Vaikuttam
issa käynnistet-

täessä seuraavat välineet ovat tärkei-
tä.

Puhelim
ella tavoittaa paitsi eri asian-

tuntijoita, m
yös m

uita asiaan perehty-
neitä

OPISKELIJOIDEN KUULEM
INEN

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TULEE VARATA 
OPISKELIJOILLE M

AHDOLLISUUS OSALLISTUA 
KOULUTUKSEN KEHITTÄM

ISEEN SEKÄ KUULLA 
OPISKELIJOITA ENNEN OPINTOIHIN JA M

UIHIN 
OPISKELIJOIDEN ASEM

AAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVIEN 
PÄÄTÖSTEN TEKEM

ISTÄ. LUKIOLAKI 1998/629 27§

NUORTEN KUULEM
INEN

NUORILLA TULEE JÄRJESTÄÄ M
AHDOLLISUUS

OSALLISTUA PAIKALLISTA JA ALUEELLISTA NUORISOTYÖTÄ
JA –POLITIIKKAA KOSKEVIEN ASIOIDEN KÄSITTELYYN. 
LISÄKSI NUORIA ON KUULTAVA HEITÄ KOSKEVISSA
ASIOISSA. NUORISOLAKI 2006/72 8§

lukio.fi > Liitto > Lukiolaisten oikeudet
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Internet tarjoaa kanavan tiedonväli-
tykselle sekä tiedonkeruulle

Kirjasto on vielä 2000-luvullakin to-
dellinen tiedon m

ekka – ja kaiken li-
säksi kirjastoissa on koulutettua hen-
kilökuntaa, jotka osaavat auttaa sinut 
tiedon lähteille

M
edia, ja varsinkin paikallism

edia, pui 
ajankohtaisia ja m

oniin ihm
isiin vai-

kuttavia aiheita levittäen sam
alla tie-

toa 
laajalle 

– 
lehtijuttuja 

lukem
alla 

saakin usein arvokasta taustatietoa

Kun faktat on tarkastettu ja asiaan pe-
rehdytty, on aika kasata asialle tukea 
ja kannatusta. Liittolaisia kannattaa 
kerätä erityisesti sieltä m

issä asiasta 
päätetään. 

Opettajat, 
kunnanvaltuu-

tetut ja m
uut päättäjät ovat otollista 

kohderyhm
ää liittolaisia kerätessä. He 

pystyvät ajam
aan asiaa eteenpäin.

M
edia on tärkeä paitsi tiedonhankin-

nassa m
yös välineenä om

an kannan ja 
m

ielipiteiden esiin nostam
iseksi. M

e-
dian kautta vaikuttam

isen keinoja on 
m

onia. 
Tavallisim

pia 
ja 

käytetym
piä 

ovat m
ielipidekirjoitukset, kannanotot, 

julkilausum
at ja adressit. Tarkem

pia 
tietoja näistä ja lisää vaikuttam

isen 
keinoja löydät m

m
. Suom

en Lukiolais-
ten Liiton Edunvalvontatoim

innan op-
paasta (voit tilata sellaisen m

aksutta 
SLL:n toim

istolta). Lyhyesti voisi sa-
noa, että usein lähettäm

ällä oppilas-

kunnan kannanoton tai yksityishen-
kilön m

ielipidekirjoituksen paikallisen 
äänenkannattajan 

toim
itukseen 

saa 
asiaansa eteenpäin ja tekstinsä jul-
kaistuksi. Esim

erkkikannanoton löydät 
täm

än oppaan liitteenä.

Opiskelijoiden hyvinvointi
Opiskelijahuolto
Opiskelijahuolto on varsin kokonaisval-
tainen käsite, jonka alle kuuluvat hy-
vän oppim

isen, psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoin-
nin edistäm

inen. Koulutuksen järjes-
täjän täytyy huolehtia, että opiskelijalle 
annetaan tieto hänen käytössään ole-
vista terveyden- ja sosiaalihuollon pal-
veluista. Opiskelija on m

yös ohjattava 
näiden palveluiden pariin. Täm

än m
ää-

rittää Lukiolain 29 a §.

Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:
 ∫Opiskelijoiden terveyden ja 

 
opiskelukyvyn edistäm

inen
 ∫Opiskeluyhteisön- ja ym

päristön 
 

terveellisyyden ja turvallisuuden 
 

edistäm
inen

 ∫Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, 
 

joihin sisältyvät päihdeongelm
ien ja  

 
m

ielenterveyshäiriöiden varhainen 
 

toteam
inen, hoito ja jatkohoitoon  

 
ohjaus

 ∫Seksuaaliterveyttä edistävät 
 

palvelut sekä suun terveydenhuollon  
 

palvelut. 

Sosiaali- 
ja 

terveysm
inisteriön 

ase-
tuksen m

ukaan kunnan on järjestettä-
vä lukioissa opiskeleville terveydenhoi-
tajan terveystarkastus ensim

m
äisenä 

opiskeluvuonna ja lääkärin terveystar-
kastus ensim

m
äisenä tai toisena opis-

keluvuonna. Täm
ä suositus toteutuu 

lukioissa varsin vaihtelevasti. Opiskelu-
terveydenhuollon palvelut järjestetään 
kunnassa 

sijaitsevien 
oppilaitosten 

opiskelijoille riippum
atta heidän asuin-

kunnastaan. 
Opiskeluterveydenhuolto 

on alle 18-vuotiaille m
aksutonta. Lisä-

tietoja opiskeluterveydenhuollosta löy-
tyy sosiaali- ja terveysm

inisteriön In-
ternet-sivuilta, w

w
w

.stm
.fi.

Ongelm
at opettajien kanssa

Toisinaan 
opettajien 

kanssa 
syntyy 

kahnauksia, joiden kohdalla on vaikea 
sanoa, onko kyse m

ielipide-eroista vai 
aidosta väärinkohtelusta. Täm

ä osio 
selvittää, m

ihin asioihin opiskelijalla on 
oikeus ja m

ihin opettajalla velvollisuus. 

Opettajan tehtävänä on opettam
isen 

ohessa oppilaiden arviointi ja tarvitta-
essa kurinpitotoim

ien kohdentam
inen. 

Opettaja hoitaa työssään viranom
ais-

tehtäviä. Virkam
iehen velvollisuuksista 

on säädetty valtion laissa (Laki kunnal-
lisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, 
luku 4; Laki viranom

aisen toim
innan 

julkisuudesta 
21.5.1999/621). 

Lain 
ytim

enä on se, että työtehtävät hoide-
taan asianm

ukaisesti, tasapuolisesti ja 
viivyttelem

ättä. Lisäksi työssä tehdyis-
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tä päätöksistä tiedottam
inen on m

ää-
ritelty tarkoin.

Oikeus saada opetusta
Opiskelijalla on oikeus saada opetus-
suunnitelm

an m
ukaista opetusta se-

kä opinto-ohjausta. Täm
än m

äärittää 
lukiolain 22 §. Pykälään on hyvä vedo-
ta, jos m

oni opiskelija kokee, että kou-
lutuksen järjestäjä tai opettajat eivät 
tarjoa sellaista opetusta kuin pitäi-
si. Voit tutustua opetussuunnitelm

an 
perusteisiin Opetushallituksen sivuil-
la (oph.fi).

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta, 
vaikka hän ei hankkisi kyseiselle kurs-
sille 

m
äärättyä 

kirjaa. 
Opetussuun-

nitelm
a ei ole tiettyihin kirjasarjoihin 

sidottu, joten opiskelijalla on oikeus 
näyttää 

osaam
isesi 

kurssikokeessa. 
Vaikka opettaja ei voikaan keskeyttää 
kurssiasi, voi kirjan hankkim

atta jättä-
m

isestä olla arvosanaa alentavia vai-
kutuksia esim

erkiksi siksi, että koti-
tehtäviä ei pysty tekem

ään sam
alla 

tavalla.

Opintojen hyväksilukem
inen

Lukiolain 23 § m
ukaan opiskelijalla on 

oikeus lukea hyväksi lukion oppim
ää-

rään m
uualla suoritetut opinnot, jot-

ka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä si-
sällöiltään lukion opetussuunnitelm

an 
m

ukaisia. Täm
ä edellyttää keskustelua 

etukäteen esim
erkiksi kyseisen aineen 

opettajan tai rehtorin kanssa.
 

Tyytym
ättöm

yys arvosanoihin
Opettajan antam

ista arvosanoista voi 
valittaa kahden kuukauden sisällä reh-
torille. M

ikäli rehtorin päätös ei m
uu-

ta arvosanaa toivottuun suuntaan ja 
opiskelija tuntee itsensä kaltoin koh-
delluksi, voi arvosanasta valittaa lää-
ninoikeuteen.

Täysi-ikäisen opiskelijan 
poissaoloselvitys
Täysi-ikäisen 

opiskelijan 
ei 

tarvitse 
toim

ittaa 
vanhem

piensa 
vahvistus-

ta poissaoloihin. Täm
än m

äärittää laki 
lapsen huollosta ja tapaam

isoikeudes-
ta (8.4.1983/361 3§): Lapsen huoltajia 
ovat hänen vanhem

pansa tai henkilöt 
joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen 
huolto päättyy, kun lapsi täyttää kah-
deksantoista vuotta tai sitä ennen m

e-
nee avioliitoon. Tätä nuorem

m
ilta opis-

kelijoilta sitä sen sijaan voidaan vaatia.

M
iten toim

ia ongelm
atilanteessa?

1. Selvitä, m
ikä taho asiasta päät-

tää om
an lukiosi osalta. Ennen kuin 

voi yrittää m
uuttaa asioita, on tärke-

ää tietää, m
illä tasolla päätös tapah-

tuu. Rehtorin päätäntävaltaan kuulu-
vat asiat ovat helpom

m
in sovittavissa 

kuin kuntatason päätökset, jotka ovat 
usein osa laajem

paa kokonaisuutta.

2. Selvitä, m
issä vaiheessa asia on. 

Onko siitä tehty jo päätös? Jos ei, pal-
jonko aikaa lopputulokseen vaikutta-
m

iseen on? Jos päätös on jo tehty, on-
ko se tehty lain edellyttäm

ällä tavalla?

3. Kokoa asiasi edistäm
iseksi vahvat 

perusteet. Joissakin asioissa kysym
ys 

on m
ielipide-eroista, joissakin taas la-

ki tai yleiset käytänteet voivat olla puo-
lellasi. Jos tarvitset apua perusteiden 
kerääm

iseen, voit aina olla yhteydessä 
Suom

en Lukiolaisten Liittoon.

4. Tapaa ihm
isiä ja edistä asiaasi. Vai-

kuta suoraan siellä, m
issä asia pääte-

tään. Jos asiasta päättää kunnan kou-
lutus-, sivistys- tai opetuslautakunta, 
pyydä päästä kokoukseen kertom

aan 
m

ielipiteesi tai ainakin välitä asias-
ta vastaavalle virkam

iehelle oppilas-
kunnan lausunto asiasta. Jos asia on 
edennyt jo lautakunnasta eteenpäin, 
pyri tapaam

aan kaupungin- tai kun-
nanhallituksen jäseniä sekä valtuutet-
tuja. Kunnallispoliitikoilta löytyy ym

-
m

ärrystä ja m
ielenkiintoa om

an alueen 
asioille.

5. Pidä asiaa esillä ja hanki laaja tuki-
joukko. On tärkeää edistää asiaa siel-
lä, m

issä päätökset tehdään, m
utta 

usein pieni m
ediahuom

io ei ole haitak-
si. Kirjoita m

ielipidekirjoituksia paikal-
lislehtiin ja yritä saada ihm

iset tietoi-
siksi ongelm

asta ja oppilaskuntanne 
näkem

yksistä 
ratkaisuiksi. 

Jos 
kou-

lun henkilökunta opettajista siistijöihin 
on oppilaskunnan kannalla, heidänkin 
kanssaan kannattaa tehdä yhteistyötä.

Lukio.fi auttaa!
Voit tutustua aiheesta usein kysyttyihin 
kysym

yksiin osoitteessa w
w

w.lukio.fi > 

OPISKELIJALLA ON OIKEUS SAADA OPETUSTA, 
VAIKKA HÄN EI HANKKISI KYSEISELLE KURSSILLE 
M

ÄÄRÄTTYÄ KIRJAA.
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Liitto > Lukiolaisen oikeudet. Internet-si-
vuilta löydät m

yös Ilm
ianna epäkohta-lo-

m
akkeen, hyödylliset linkit ja edunvalvon-

ta-asiam
iesten 

yhteystiedot. 
Jokainen 

lukiolainen voi ottaa yhteyttä SLL:n toi-
m

ihenkilöihin ja pyytää apua epäkohtien 
korjaam

iseksi.

Hyödyllistä taustatietoa
Löydät vaikuttam

istyöllesi tukea aina-
kin seuraavista lähteistä:

 ∫Lukiolaki: finlex.fi 
 

(m
yös oppaan liitteenä)

 ∫Lukioasetus: finlex.fi 
 

(m
yös oppaan liitteenä)

 ∫Lukion opetussuunnitelm
an 

 
perusteet: oph.fi

 ∫Ylioppilastutkintoon liittyviä m
äärä- 

 
yksiä ja ohjeita: ylioppilastutkinto.fi

 ∫Tietoa opintotuesta: kela.fi
 ∫Tietoa koulum

atkatuesta: kela.fi
 ∫Tietoa vastavalm

istuneiden 
 

tukim
uodoista: kela.fi

 ∫Tietoa kunnastasi – kunnat.net

Lukiolaisjulistuksesta vipuvoi-
m

aa

Kolm
en tai neljän vuoden välein jär-

jestettävässä Lukiolaisten Huippu-
tapaam

isessa oppilaskuntatoim
ijat 

koostavat lukiolaisjulistuksen. Viim
ek-

si Huipputapaam
inen on järjestet-

ty vuonna 2008 ja seuraava järjeste-
tään 2012. Tapahtum

aan kutsutaan 
osallistujat jokaisesta Suom

en päivä-
lukiosta.

Lukiolaisjulistukseen 
on 

koottu 
tee-

seiksi oppilaskuntatoim
ijoiden näke-

m
yksiä parem

m
asta lukiosta. Se on lu-

kiolaisten itsensä koostam
a näkem

ys 
siitä, m

inkä asioiden pitäisi toteutua 
kaikessa 

lukioiden 
oppilaskuntatoi-

m
innassa. Kaikki julistuksen teeseissä 

esitetyt vaatim
ukset ovat jo käytössä 

jossain päin Suom
ea: m

ahdottom
uuk-

sia ne eivät ole.

Lukiolaisjulistusta voi käyttää yhtenä 
perusteluna parannuksien vaatim

iselle 
esim

erkiksi rehtorilta. Julistuksen ta-
kana on noin puolet Suom

en lukiois-
ta: sen tason vaatim

usta rehtorikaan 
ei voi noin vain sivuuttaa.

Oppilaskuntatoim
innan oppaan liittee-

nä olevalta CD:ltä löydät lukiolaisjulis-
tuksen avatun version, joka selventää 
hiem

an tiiviitä teesejä. Painettuja ver-
sioita voit tilata Suom

en Lukiolaisten 
Liiton toim

istolta.

Kaiken ytim
essä opiskelijan etu

Om
an lukion opiskelijoiden etujen aja-

m
isen ei tietenkään tarvitse olla pel-

kästään rehtorin, kunnan tai m
uiden 

tahojen 
kanssa 

taistelem
ista. 

Oppi-
laskunnan hallitus voi järjestää paljon 
toim

intaa, joka on hyödyllistä kaikil-
le opiskelijoille, m

utta ei vaadi kapula-
kielen taitam

ista tai edellytä vakavaa 
naam

aa joka yhteydessä.
 

Kirjatorit tai kirjakirppikset ovat hy-
vä esim

erkki tem
pauksesta, josta on 

silkkaa hyötyä lukiolaiselle. Lukiokirjat 
m

aksavat uusina ostettuina Suom
en 

Lukiolaisten Liiton laskelm
ien m

ukaan 
1300 euroa kolm

essa vuodessa. Va-
raam

alla yhden päivän sekä syys- että 
kevätlukukaudessa opiskelijoiden väli-
seen kirjojen vaihdantaan vanhem

m
at 

opiskelijat 
pääsevät 

tarpeettom
ista 

kirjoistaan eroon ja nuorem
m

at saa-
vat kirjansa halvem

m
alla. Tarkoitus on 

vain tarjota m
arkkinapaikka: oppilas-

kunnan hallitus ei osallistu taloudelli-
sesti kirjakauppoihin vaan opiskelijat 
m

yyvät ja ostavat kirjojaan itse m
ää-

rittelem
illään hinnoilla.

Yritysyhteistyö voi poikia lukion opis-
kelijoille erinäisiä hyötyjä. Paikallisen 
kirjakaupan kanssa voi esim

erkiksi so-
pia, että om

an lukionne opiskelijat saa-
vat laskim

et, kynät, kirjat ynnä m
uut 

lukiovälineet tietyllä alennuksella.

M
ahdollista 

on 
ottaa 

yhteyttä 
suo-

raan om
aan Suom

en Lukiolaisten Lii-
ton piirijärjestöönne ja pyytää heitä 
hankkim

aan jäsenetu jostain tietys-
tä 

liikkeestä. 
Silloin 

kaikki 
Suom

en 
Lukiolaisten 

Liiton 
jäsenet 

saavat 
alennuksen vuodesta toiseen, ja neu-
vottelutaakka poistuu oppilaskunnan 
hallitukselta. M

enettely on hyvä m
yös 

siksi, että oppilaskunta ei ole oikeus-
henkilö eikä näin ollen voi tehdä sopi-
m

uksia.

Oppilaskunnan 
yhteisten 

taukoti-
lojen 

hankkim
inen 

ja 
kunnostam

i-
nen on kaikkia opiskelijoita hyödyttä-
vää toim

intaa. Tilassa voi viettää aikaa 
välitunneilla ja hyppytunneilla, lues-
kella tai kuunnella m

usiikkia. Neuvotel-
kaa rehtorin kanssa m

ahdollisuudesta 
m

uuttaa jokin tyhjä tila lukiosta oppi-
laskunnan huoneeksi.

Lukion yhteisten tilojen sisustam
inen 

esim
erkiksi sohvia, viherkasveja ja säi-

lytyskaappeja hankkim
alla tekee yh-

teisistä tiloista viihtyisäm
piä. Tiettyyn 

pisteeseen asti kalusteiden hankkim
i-

nen on koulutuksen järjestäjän vas-
tuulla, m

utta jos oppilaskunnalla on 
toive hankkia joitain lisäkalusteita, si-
tä voi tehdä yhteisillä rahoilla. Uusista 
hankinnoista on aina sovittava rehto-
rin kanssa.
 Stipendejä oppilaskunta voi jakaa esi-
m

erkiksi 
yleiskokouksen 

m
äärittele-

m
in perustein niin syksyllä kuin kevääl-

lä, jos oppilaskunnalla on siihen varaa. 
Oppilaskunnan stipendeille voi olla eri-
laisia perusteita, kuten koulun yhteis-
hengen kasvattam

inen tai oppilaskun-
tatoim

innan edistäm
inen.

LUKIOLAISJULISTUSTA VOI KÄYTTÄÄ YHTENÄ 
PERUSTELUNA PARANNUKSIEN VAATIM

ISELLE 
ESIM

ERKIKSI REHTORILTA.
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PERUSTOIM
INTA 

PYÖRIM
ÄÄN

Oppilaskunnan perustoim
innassa opi-

tut taidot ovat varsin hyödyllisiä. Sa-
m

at asiat pienem
m

ässä ja suurem
-

m
assa 

m
ittakaavassa 

kävelevät 
vastaan vielä useita kertoja eläm

än ai-
kana. Kun ne on oppinut jo lukioaikoi-
naan, on helppo ponnistaa jatkossa 
eteenpäin.

Järjestäydy, m
ars!

Yleiskokous on kaiken a ja o
Yleiskokous 

on 
organisaatiom

allista 
riippum

atta perusyksikkö, jonka ym
-

pärille kaikki m
uu rakentuu. M

onista 
peruskouluista tutut ”edellinen hallitus 
valitsee uuden”-m

allit eivät ole ajan-
kohtaisia enää lukiossa, onhan oppi-
laskunnalla siellä lakisääteinen tehtä-
vä. M

iten oppilaskunnan hallitus voisi 
käyttää koko oppilaskunnan ääntä, jos 
sitä ei valittaisi dem

okraattisesti? M
i-

ten 
kukaan 

hallituksen 
ulkopuolelta 

voisi vaikuttaa ilm
an yleiskokousta? 

Yleiskokouksella tarkoitetaan oppilas-
kunnan kokousta, jossa äänioikeutet-
tuja ovat kaikki oppilaskunnan jäsenet 
(eli kaikki lukion opiskelijat). Se pide-
tään useim

m
issa lukioissa kerran vuo-

dessa joko syyslukukauden tai kevät-
lukukauden alussa. Jotkin lukiot ovat 
ottaneet tavaksi pitää kevät- ja syys-
kokoukset – näin hallituksen kokoon-
panoa saadaan täydennettyä, kun abit 
helm

ikuussa poistuvat koulutyöstä lu-
kulom

alle.

Jokaisella 
koulun 

opiskelijalla 
pitäi-

si olla m
ahdollisuus tehdä oppilaskun-

nan yleiskokoukselle aloite. Täm
ä an-

taa 
suoran 

vaikutusm
ahdollisuuden 

oppilaskunnan 
toim

intaan. 
Yhteisin 

säännöin pitää sopia siitä, m
ihin m

en-
nessä aloitteet on toim

itettava oppi-
laskunnan hallitukselle.

Hallituksen jäsenten valinta on yleis-
kokouksen kiinnostavim

pia päätöksiä. 
Tapana on, että puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan 

valitsee 
yleiskoko-

us – täm
ä johtaa m

yös siihen, että ky-
seiset henkilöt ovat vastuussa suoraan 
oppilaskunnalle. M

uut hallituksen jä-
senet saavat vastuualueensa hallituk-
sen järjestäytym

iskokouksessa.

Yleiskokouksen 
käsikirjoituksen 

löy-
dät liitteenä. Se on hyvä tulostaa val-
m

iiksi kokouksen puheenjohtajalle se-
kä m

uille kokouksessa toim
iville, jolloin 

etenem
istä on helppo seurata ja enna-

koida. Riviedustajille riittää kokouksen 
esityslista.

Yleiskokouksen asiakirjat
Löydät kaikista asiakirjoista esim

erkit 
Liitteet-osiosta.

Edellisen 
lukuvuoden toim

intakerto-
m

us ja tilinpäätös kertovat yksinker-
taisesti, m

itä edellisvuonna on tehty 
ja m

ihin rahaa käytetty. Siten hallitus 
osoittaa oppilaskunnalle, että on toim

i-
nut heidän luottam

uksensa m
ukaises-
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ti, seurannut edellisen yleiskokouksen 
hyväksym

ää toim
intasuunnitelm

aa ja 
käyttänyt rahaa heille hyödyllisellä ta-
valla. Tili- ja vastuuvapaudet toim

ijoille 
m

yönnetään perinteisesti silloin, kun 
tilinpäätös on ongelm

aton ja toim
in-

nantarkastaja on tätä suosittanut.

Seuraavan lukuvuoden asiakirjat toi-
m

intasuunnitelm
a ja talousarvio an-

tavat 
oppilaskunnalle 

m
ahdollisuu-

den päättää yhdessä, m
itä he haluavat 

hallituksen seuraavana lukuvuonna te-
kevän yhteisten asioiden eteen ja m

il-

lä rahalla. On hyvä huom
ata, että toi-

m
intasuunnitelm

an 
ja 

talousarvion 
pitää vastata toisiaan – oppilaskunta 
ei voi päättää ostaa neljääsataatuhat-
ta ”M

aunulan lukio”-kynää, jos vastaa-
vaa varausta ei talousarviosta löydy. 

Yleiskokouksen käytännön järjestelyt
1. Sopikaa aika oppilaskunnan hallituk-
sen kanssa. Jakakaa sam

alla vastuu-
alueet täm

än listan pohjalta. Pyrkikää 
sopim

aan rehtorin kanssa etukäteen, 
että yleiskokous voidaan järjestää kes-
ken oppituntien – siihen osallistum

i-
sen kun pitäisi olla jokaisen opiskeli-
jan oikeus.
 2. Tiedottakaa rehtorille valitsem

an-
ne ajankohta ja pyytäkää häntä välittä-
m

ään viesti opettajille.
 3. Varatkaa riittävän iso tila – audito-
rio, liikuntasali tai ruokala – kokousta 
varten.
 4. Päättäkää hallituksen kokouksessa 
kutsua yleiskokous koolle (ja tehkää se 
oppilaskunnan sääntöjen m

äärääm
äl-

lä tavalla).

5. 
Laatikaa 

kokouksen 
asiakir-

jat 
valm

iiksi, 
aloittaen 

kaikille 
tie-

dotettavasta 
yleiskokouskutsus-

ta. Kutsua voi levittää keskusradion,  
aam

unavausten 
ja 

ilm
oitustaulujen 

avulla.

6. 
Tiedottakaa 

kokouksesta 
kaikin 

m
ahdollisin keinoin. Opiskelijoilla on 

oikeus 
saada 

esityslista 
ja 

kokous-
asiakirjat tutustuttavakseen jo ennen 
yleiskokousta: voitte jättää ne esim

er-

kiksi ilm
oitustaululle kaikkien nähtä-

ville. Sääntöjen m
äärääm

ien keinojen 
lisäksi kannatta käyttää kaikkia m

uita-
kin tapoja, joita m

ieleen juolahtaa.
 7. Jos hallitus valitaan yleiskokouk-
sessa, kannustakaa ihm

isiä ehdolle ja 
tehkää ehdolle asettum

inen helpoksi. 
Kiertäkää eri luokka-asteita kertom

as-
sa oppilaskunnan toim

innasta esim
er-

kiksi ryhm
änohjaustuokioissa. Kerto-

kaa m
yös m

ikä yleiskokous on ja m
iten 

siellä voi vaikuttaa.
 8. Ruoka tekee iloiseksi, joten varatkaa 
kokouspaikalle jotain syötävää ja kah-
via. Pieni ele pitää m

onen kokousosal-
listujan tyytyväisenä.
 9. Käykää etukäteen läpi kokouksen 
kulku ja sopikaa ketkä toim

ivat seuraa-
vissa tehtävissä:

 ∫Puheenjohtaja
 ∫Sihteeri
 ∫Pöytäkirjantarkastajat
 ∫Ääntenlaskijat
 ∫Henkilö, joka esittää ihm

iset 
 

tehtäviin
 ∫Asiakirjojen esittelijät

Ohjeistakaa ihm
iset tehtäviinsä etukä-

teen, jolloin kaikki sujuu itse kokouk-
sessa jouhevam

m
in.

10. Hankkikaa kokousta varten kou-
lun opiskelijalista esim

erkiksi kanslias-
ta. Silloin voitte helposti seurata, ketkä 
ovat paikalla kokouksen kuluessa.
 11. M

uistakaa hoitaa käytännön jär-
jestelyt itse kokouspäivänä:

 ∫Äänentoisto
 ∫Videotykki, tietokone ja m

ahdolli- 
 

sesti tarvittavat sähköjohdot
 ∫Tiedostot ja asiakirjat m

uistitikulla
 ∫Tulostetut esityslistat sekä m

uut  
 

kokousasiakirjat
 ∫Vettä puheenjohtajalle
 ∫Tilan järjestely: tuolit ja pöydät
 ∫Kahvit, m

uut juom
at ja syöm

iset,  
 

kupit ja lautaset
 ∫Vaaliuurna m

ahdollisia äänestyk- 
 

siä varten sekä riittävä m
äärä 

 
valm

iiksi leikattuja äänestyslippuja

Kokoustekniikka
Yleiskokouksessa kokoustekniikka on 
tärkeäm

pää kuin hallituksen kokouk-
sissa, sillä osallistujia on enem

m
än ja 

yhteiset säännöt siten tärkeäm
m

ät. 
Keskeistä on päättää yhteiset käytän-
teet ja tuoda ne kaikkien tietoon. Etu-
käteen on hyvä m

ääritellä:

 ∫Puheenvuorotyypit ja niiden 
 

enim
m

äispituudet.
 ∫Kokouksen äänestyskäytännöt.   

 
Yleistä on, että asiaäänestykset 

 
käydään käsiäänestyksellä ja kaikki  

 
henkilövalinnat suljettuna 

 
lippuäänestyksenä.

Organisaatiokaavioita ja päiväunia
Kaikki lukiot ovat sen verran suuria, 
että oppilaskuntatoim

innassa tarvit-
see olla joku edustuksellinen taho – 
yleensä hallitus – joka valitaan kaik-
kien opiskelijoiden keskuudesta. Näin 
oppilaskunnalle 

on 
kuin 

taikaiskus-
ta m

uodostunut organisaatiorakenne. 
Eri puolilla Suom

ea oppilaskunnat ovat 
järjestäytyneet eri tavoin, ja tässä osi-
ossa luetellaan erilaisten organisaa-

Yleiskokouksen sisältö 
riippuu hiem

an kunkin 
oppilaskunnan järjes-

täytym
istavasta, m

utta yleis-
kokous käsittelee tavallisesti 
seuraavat asiat: 

Ł�Edellisen lukuvuoden 
  toim

intakertom
us.

Ł�Edellisen lukuvuoden 
  tilinpäätös.
Ł�Tili- ja vastuuvapauksista 
  päättäm

inen.
Ł�Seuraavan lukuvuoden 
  toim

intasuunnitelm
a.

Ł�Seuraavan lukuvuoden 
  talousarvio.
Ł�Toim

innantarkastajien 
  valinta.
Ł�Oppilaskunnalle tehdyt 
  aloitteet.
Ł�Henkilövalinnat.
Ł�Puheenjohtajan valinta.
Ł�Varapuheenjohtajan valinta.
Ł�M

uiden hallituksen jäsenten  
  valinta.
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tiom
allien etuja ja haittoja. Jokaiseen 

m
alliin sisältyy yleiskokous.

 M
iten tahansa oppilaskunta järjestäy-

tyykin, keskeistä on se, että hallituk-
sesta ei saa tulla kahvikerhoa joka pyö-
rii 

keskenään 
näkym

ättöm
änä 

koko 
lukiolle. Säännöissä m

alli kannattaakin 
jättää avoim

iksi työryhm
ille, toim

ikun-
nille ja m

uille epävirallisem
m

ille toi-
m

ijoille – tällöin kynnys osallistua op-
pilaskuntatoim

intaan on m
atala m

yös 
hallituksen ulkopuolisille opiskelijoille.

Perusryhm
istä vaalein

Tavallisinta 
on 

valita 
oppilaskunnan 

hallitus vaaleilla siten, että jokaises-
ta perusryhm

ästä on edustaja. Perus-
ryhm

ä valitsee keskuudestaan yhden 
hallituksen jäsenen (ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen) ja hallituk-
sen kokoonpano vahvistetaan yleisko-
kouksessa.

Vaalein kaikista opiskelijoista
Oppilaskunnan hallitukseen voi aset-
tua 

ehdolle 
tiettyyn 

säännöissä 
il-

m
oitettuun päiväm

äärään asti, m
inkä 

jälkeen suoritetaan vaalit joko yleisko-
kouksessa tai yksittäisenä vaa-
lipäivänä.

Kuukausikokousm
alli

Erityisesti suurem
m

issa lukioissa voi 
olla tarpeen alistaa hallitus tiukem

m
in 

oppilaskunnan alaisuuteen, sillä kah-
deksansadan hengen lukiosta kym

m
e-

nen hengen porukka on todella pieni 
osa. M

allissa hallitus valitaan yleisko-
kouksessa perinteisen m

allin m
ukaan, 

m
utta sen lisäksi jokaisesta perusryh-

m
ästä valitaan äänioikeutettu kuukau-

sikokousedustaja ja hänen varaedus-
tajansa lukuvuodeksi. Lisäksi jokaisella 
oppilaskunnan edustajalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus kuukausikokouksissa.
 Kuukausikokouksia ei tarvitse olla kuu-
kausittain, m

utta keskeistä on niiden 
säännöllisyys. Kyseinen kokous tekee 
kaikki taloudelliset päätökset, jolloin 
oppilaskunnan 

hallitukselle 
jää 

roo-
li toteuttaa oppilaskunnan päätökset. 

Hallitus kokoustaa keskenään käytän-
nön asioiden sopim

iseksi ja suunnit-
telem

iseksi kuukausikokousten välillä, 
m

utta koska kyseisissä kokouksissa ei 
tehdä taloudellisia päätöksiä, niistä ei 
tarvitse pitää kuin korkeintaan kokous-
m

uistiota.

 

Plussat: 

Ł�Jokainen vuosikurssi on tasai- 
  sesti edustettuna oppilaskun- 
  nan hallituksessa.
Ł�Tiedon pitäisi kulkea jokaiseen  
  perusryhm

ään henkilökohtaisen  
  linkin kautta – ja toisin päin.
Ł�Järjestelm

ä on yksinkertainen 
  ja ym

m
ärrettävä riviopiskelijalle.

M
iinukset:

Ł�Jostakin ryhm
ästä ei löydy 

  innokkaita luottam
ustoim

en  
  vastaanottajia, m

utta jonkun  
  on pakko ottaa tehtävä 
  vastaan. Vastaavasti joissakin  
  ryhm

issä kykeneviä ja innok- 
  kaita osallistujia voisi olla 
  useam

pi.
Ł�Riviopiskelijan vaikutusm

ah- 
  dollisuudet rajoittuvat yleisko- 
  koukseen.

Plussat: 

Ł�M
alli on kaikista dem

okraat- 
  tisim

pia, sillä kuka tahansa  
  voi asettua ehdolle ja 
  äänestää.
Ł�Järjestelm

ä on yksinkertai- 
  nen ja sen perusrakenne on  
  helppo ym

m
ärtää.

M
iinukset: 

Ł�Ongelm
aksi saattaa m

uodos- 
  tua jatkuvuus: jotkut vuosi 
  kurssit voivat jäädä aliedus- 
  tetuiksi kokoonsa nähden. 
  Toki m

allia voi m
ukauttaa 

  oppilaskunnan säännöissä esi- 
  m

erkiksi siten, että jokaiselta  
  vuosikurssilta on oltava vähin- 
  tään yksi edustaja hallituksessa.
Ł�Riviopiskelijan vaikutus- 
  m

ahdollisuudet rajoittuvat 
  yleiskokoukseen.

Plussat: 

Ł�Kuka tahansa oppilaskunnan  
  edustaja voi tulla kuukausiko- 
  koukseen ja kertoa m

ielipi- 
  teensä yhteisistä asioista.
Ł�Suurem

pi osallistujajouk- 
  ko säännöllisissä kokouksissa  
  m

ahdollistaa työryhm
ien ja  

  toim
ikuntien m

uodostam
isen  

  helposti.

M
iinukset: 

Ł�Säännöllisten kokousten 
  järjestäm

inen vaatii oppilas- 
  kunnalta jatkuvaa aktiivista  
  työtä ja voi osoittautua toisi- 
  naan raskaaksi.

M
ITEN TAHANSA OPPILASKUNTA JÄRJESTÄYTYYKIN, 

KESKEISTÄ ON SE, ETTÄ HALLITUKSESTA EI SAA 
TULLA KAHVIKERHOA JOKA PYÖRII KESKENÄÄN 
NÄKYM

ÄTTÖM
ÄNÄ KOKO LUKIOLLE.
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Keskiössä kahdensuun-
taisessa viestinnäs-
sä ovat: 

Ł�Palautelaatikko tunnetulla 
  paikalla
Ł�Ilm

oitustaulu
Ł�Postilaatikko
Ł�Sosiaalinen m

edia
Ł�Koulun nettisivut

Hallituksen toim
inta

Jokainen 
oppilaskunnan 

hallitus 
m

uokkaa toim
innastaan ja vastuun-

jaostaan 
itselleen 

sopivan. 
On 

pa-
ri keskeistä periaatetta, joille hallituk-
sen kannattaa om

at toim
intatapansa 

m
uodostaa. M

ielessä täytyy pitää, et-
tä hallituksen tehtävä on toim

eenpan-
na yleiskokouksen päätökset ja edis-
tää koko oppilaskunnan etuja – ei siis 
suinkaan hallituksen etua.

Avoim
uus ja tavoitettavuus

M
onet oppilaskuntien hallitukset ovat 

vuosien 
saatossa 

huom
anneet, 

et-
tä kukaan riviopiskelija ei tiedä heidän 
toim

innastaan. Se syö intoa järjes-
tää tapahtum

ia ja valvoa lukiolaisten 
etuja. Hallituksen kuppikuntaistum

is-
ta pitääkin välttää viim

eiseen asti. On 
parem

pi 
toim

ia 
avoim

in 
periaattein: 

laittaa hallituksen pöytäkirjat aina nä-
kyville 

ilm
oitustaululle 

(katso 
m

uita 
tiedotusväyliä osiosta Tapahtum

at ja 
tem

paukset), pitää hallituksen koko-
ukset avoim

ina riviopiskelijoille ja teh-
dä oppilaskunnalle usein selväksi, että 
he saavat antaa ideoita toim

intaan ja 
niitä toteutetaan m

ielellään.
 Riviopiskelijoiden 

kynnystä 
osallis-

tua 
oppilaskuntatoim

intaan 
kannat-

taa m
adaltaa siten, että hallitus ei tee 

kaikkea – tai m
itään – yksin. Tapahtu-

m
ia valm

istelevat työryhm
ät tarvitse-

vat vetäjäkseen hallituksen jäsenen, 
m

utta m
uuten ne voi koota innokkais-

ta opiskelijoista.
Oppilaskunnan hallituksen pitää pait-
si tavoittaa om

an koulunsa opiskelijat, 
m

yös olla itse tavoitettavissa. Hallituk-
sen 

puheenjohtajan 
yhteystiedot 

on 
päivitettävä koulun sivuille vuosittain 
ja jonkun hallituksen jäsenen vastuulla 
pitää olla postin tarkastam

inen sään-
nöllisin väliajoin (näin m

uiden tahojen 
toim

ittam
at tiedotteet eivät 

m
ene hukkaan).

 Järjestäytym
inen ja vastuunjako

Jotta toim
inta lähtisi alusta alkaen 

hyrrääm
ään, kannattaa panostaa hal-

lituksen toim
ikauden alkuun. Oppilas-

kunnan hallitukseen päätyy väistäm
ät-

tä erilaisia ihm
isiä, jotka eivät tunne 

toisiaan 
etukäteen. 

Ryhm
äytym

isel-
le kannattaa varata aikaa heti uuden 
hallituksen m

uodostuttua. Täm
än voi 

hoitaa yhteisellä lukuvuoden suunnit-
teluiltapäivällä 

tai 
järjestäytym

isko-
kouksella, jossa saa vapaasti ideoida 

ja esittää hölm
öjäkin ajatuksia. Suun-

nittelun voi laajentaa m
yös kokonai-

sen m
ökkiviikonlopun kestäväksi, jos 

se sopii kaikkien aikatauluihin. Tarkoi-
tus on m

urtaa jäätä ennestään tun-
tem

attom
ien ihm

isten väliltä ja saada 
kaikille heti alusta hyvä tunne seuraa-
vasta kaudesta.
 Hallituksen vastuunjaosta ja jäsenten 
tehtävistä 

säädetään 
johtosäännöl-

lä, jonka löydät osiosta Asiakirjat. Op-
pilaskunnan hallituksessa toim

im
inen 

on kuitenkin tiim
ityöskentelyä: om

an 
tonttinsa ulkopuolelle pitää toisinaan 
venyä rajustikin ja vastaavasti kun tar-
vitsee apua, sitä saa pyytäm

ällä. Ihan-
netilanteessa jokainen saa toivom

ansa 
vastaavuuden, m

utta usein järjestäy-
tym

iskokouksessa joudutaan äänestä-
m

ään siitä, kuka saa harteilleen tietyn 
vastuualueen. Viim

eistään kyseisessä 
kokouksessa hallituksen jäsenten pi-
täisi käydä keskustelua siitä kuka on 
kiinnostunut m

istäkin vastuualueesta 
ja m

istä syistä. Tehtävänim
ikkeet eivät 

aina suoraan kerro sitä, m
itä eri vas-

tuualueisiin kuuluu, ja siksi johtosään-
tö pitää käydä huolellisesti läpi.
 Jatkuvuuden varm

istam
inen

Oppilaskunnan 
hallituksen 

tärkei-
siin tehtäviin kuuluu m

yös jatkuvuu-
den varm

istam
inen. Ei riitä, että om

an 
vuoden toim

innan tekee hyvin: tärkeää 
on saada kasaan hyvä hallitus seuraa-
vallekin vuodelle, jättää heille rahaa, 

tietoa ja taitoa joilla toim
ia sekä ar-

kistoida om
an vuoden m

ateriaali huo-
lellisesti.
 Uuden 

hallituksen 
kasaam

inen 
on 

näistä kenties kivuttom
in operaatio. 

Käytännössä m
ahdollisim

m
an m

onia 
ihm

isiä rohkaistaan asettum
aan eh-

dolle. Yleiskokous ja opiskelijat sitten 
dem

okraattisesti päättävät, ketä vali-
taan.   kiertäm

ällä perusryhm
issä, jut-

telem
alla hyviksi tietäm

illeen tyypeille 
alem

m
ilta vuosikursseilta ja pitäm

äl-
lä aam

unavauksia. Kun uusi hallitus 
on valittu, on hyvä järjestää vaihtoil-
tapäivä tai jopa –viikonloppu, jolla jae-
taan keskeiset tiedot hallituksessa toi-
m

im
isesta. Uuden hallituksen pidettyä 

järjestäytym
iskokouksensa 

edellisen 
kauden vastaavat voivat perehdyttää 
uudet vastaavat heidän tehtävänku-
viinsa. Täm

ä on tarpeellista etenkin ta-
loudenhoitajan kohdalla.
 Kaikkia toim

ikauden aikana kertynei-
tä lippulappusia ei kannata arkistoida. 
On tärkeää säilyttää vanhat hallituksen 
ja yleiskokouksen pöytäkirjat, yleisko-
kousasiakirjat, tilinpäätökset ja m

uut 
talouteen liittyvät paperit. Sen lisäk-
si hyötyä voi olla vanhoista tapahtum

i-
en ohjelm

ista ja vastaavista, jotka aut-
tavat uuden toim

innan suunnittelussa. 

Ongelm
atilanteet

Asioiden pitäisi tapella, ei ihm
isten. 

Henkilökohtaisten suhteiden ei pitäi-

TIETOA OPPILASKUNTATOIM
INNASTA

VOI JAKAA KIERTÄM
ÄLLÄ PERUSRYHM

ISSÄ, JUTTELEM
ALLA 

HYVIKSI TIETÄM
ILLEEN TYYPEILLE ALEM

M
ILTA 

VUOSIKURSSEILTA JA PITÄM
ÄLLÄ AAM

UNAVAUKSIA.
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si vaikuttaa hallitustyöskentelyyn, saa-
tikka hallitustyöskentelyn henkilökoh-
taisiin suhteisiin. Toisinaan kuitenkin 
hallituksen jäsenet passivoituvat ei-
vätkä jaksa enää osallistua tai sukset 
m

enevät totaalisesti ristiin. Uutta puh-
tia hallitukseen voi saada järjestäm

ällä 
jo tutuksi tulleita suunnitteluiltapäiviä 
tai innostam

alla m
ukaan hallituksen 

ulkopuolisia ihm
isiä.

 Jos m
otivaatio-ongelm

at eivät tun-
nu ratkeavan, usein ulkopuolinen taho 
osaa nähdä ongelm

atilanteen puolu-
eettom

am
m

in. Kannattaa tilata Suo-
m

en Lukiolaisten Liitolta ilm
ainen Ja-

no-koulutus (katso lisätiedot osiosta 
Suom

en 
Lukiolaisten 

Liitto 
– 

oppi-
laskuntatoim

innan puolesta!). Koulu-
tuksen jälkeen hallituksen pitäisi olla 
täynnä uutta virtaa ja ideoita.

Asiakirjat

Asiakirjat ovat fiinim
pi nim

i yhteisil-
le papereille, joissa sovitaan yhteisis-
tä käytänteistä ja jotka jäävät viralli-
siksi todisteiksi tehdyistä päätöksistä.  
Asiakirjat ovat keskeisiä etenkin talo-
udellisen toim

innan sääntelem
isessä 

ja seuraam
isessa. Osa niistä on tarkoi-

tettu oppilaskunnan yhteiseen käyt-
töön ja osa vain hallituksen toim

intaa 
ohjaam

aan. Asiakirjoja on tärkeä arkis-
toida ja säilyttää tulevaisuutta varten: 
näin seuraavien vuosien toim

ijat voi-
vat tutkia, m

itä edeltäjät ovat tehneet, 

ja pyörää ei tarvitse joka vuosi keksiä 
uudestaan.
 Oppilaskunnan säännöt

Kuka päättää ja m
istä? Toim

iiko hal-
litus diktaattorin elkein vai onko opis-
kelijoilla valtaa oppilaskuntansa asi-
oissa? M

iten valitaan oppilaskunnan 
hallitus?
 Edellä 

on 
esim

erkkejä 
kysym

yksis-
tä, joihin m

oni oppilaskunta-aktiivi et-
sii vastauksia. Voisi ajatella, että tällai-

sissa asioissa voisi edetä vain vanhan 
tavan m

ukaisesti. M
utta entä jos joku 

haluaa m
uuttaa käytänteitä? Ja m

iten 
ne nyt tarkalleen m

enivätkään? Olisi 
varm

asti helpom
paa, jos oppilaskun-

nan toim
intatavat olisi kirjattu ylös.

Oppilaskunnan 
säännöt 

ovat 
kai-

ken 
toim

innan 
perusta. 

Niihin 
kir-

jataan 
oppilaskunnan 

nim
es-

tä 
ja 

tarkoituksesta 
lähtien 

kaikki. 
Jos oppilaskunnalla on voim

assaolevat 
säännöt, niitä on syytä noudattaa. Jos 
niihin halutaan tehdä m

uutoksia, ta-
pahtuu se sääntöjen m

äärääm
ällä ta-

valla. Jos sääntöjä ei ole, voitte käyttää 
SLL:n laatim

ia oppilaskunnan m
alli-

sääntöjä, jotka on koettu toim
iviksi 

m
onissa kouluissa. Paikallisia m

uutok-
sia ja tarkennuksia niihin voi tehdä va-
paasti: m

allisäännöt ovat runko, jonka 
pohjalle voitte rakentaa om

an oppilas-
kuntanne toim

intatavat. M
allisäännöt 

löydät liitteenä.
 Säännöt on käsiteltävä oppilaskunnan 
yleiskokouksessa, jotta ne saavat oi-
keutuksen. M

ikäli oppilaskuntanne ei 
järjestä yleiskokousta, on säännöt silti 
käsiteltävä ja hyväksyttävä jotain m

uu-
ta kautta, esim

erkiksi perusryhm
issä.

 Oppilaskunnan hallituksen johto-
sääntö ja talousjohtosääntö

Kuka päättää, koska hallitus kokous-
taa? Kuka valm

istelee kokoukset ja te-

kee esityslistat? M
itä kuuluu sihteerin 

toim
enkuvaan, 

entä 
tapahtum

avas-
taavan?
 Kaikesta 

ei 
kannata 

m
äärätä 

oppi-
laskunnan säännöissä. Koska hallitus 
vaihtuu useissa oppilaskunnissa vuo-
sittain, tarvitaan yhtä usein asiakir-
jaa, jossa sovitaan tietyn hallituksen 
sisäisestä vastuunjaosta. Siksi m

onil-
la oppilaskunnilla on sääntöjä alem

-
pi asiakirja, johtosääntö. Sen hyväksyy 
hallitus ja se on voim

assa hallituksen 
toim

ikauden ajan.
 Johtosääntöön 

kirjataan 
tarkentavia 

linjauksia siitä, m
ikä tehtävä kuuluu 

kenellekin 
hallituksessa. 

Siinä 
m

yös 
m

äärätään, 
m

itä 
eri 

vastuualueita 
(sihteeri, taloudenhoitaja, tapahtum

a-
vastaava, puheenjohtaja) hallitukses-
sa on. M

allijohtosäännön löydät liit-
teenä. M

allijohtosääntö on tarkoitettu 
m

uokattavaksi om
iin tarpeisiinne. Kai-

killa hallituksen jäsenillä ei tarvitse ol-
la vastuualuetta, vaan tärkeää on, että 
kaikille tehtäville on vastuuhenkilö.
 Koska oppilaskuntatoim

innassa käyte-
tään yhteisiä rahoja, on tärkeää m

ää-
rätä, kuka niitä saa käyttää ja kuinka 
paljon. Tätä varten laadittava asiakirja 
on talousjohtosääntö, jonka voi m

yös 
sisällyttää 

johtosääntöön. 
Esim

erkin 
talousjohtosäännöstä löydät liitteenä. 
Talousjohtosäännössä 

m
ääritellään 

usein om
a taloudellinen päätäntävalta 

Sääntöihin kannattaa 
m

erkitä ainakin seuraa-
vat asiat: 

Ł�Oppilaskunnan tarkoitus ja  
  tehtävä.
Ł�M

itä toim
intaa oppilaskunta 

  harjoittaa tehtävänsä edistä- 
  m

iseksi.
Ł�Yleiskokouksen ajankohta ja 
  käytänteet (m

iten kutsutaan  
  koolle,  m

illoin kokous on 
  laillinen ja päätösvaltainen,  
  m

itä siellä käsitellään ja ketkä  
  siellä saavat ääntään käyttää).
Ł�Hallituksen valintatapa, toim

i- 
  kausi ja tehtävät.
Ł�M

iten sääntöjä voi m
uuttaa. 

Hyväksyttävä yleis-
kokouksessa.

Hyväksyttävä hallituksen kokouksessa.
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tietyille hallituksen jäsenille (esim
er-

kiksi puheenjohtajalle, taloudenhoita-
jalle ja sihteerille). Täm

ä on tarkoitettu 
tilanteisiin, joissa esim

erkiksi sihteerin 
tarvitsee ostaa postim

erkkejä ja kir-
jekuoria tai uusi m

appi. Talousjohto-
säännössä voidaan m

äärätä vaikkapa, 
että sihteeri voi käyttää m

aksim
issaan 

30 
euroa 

om
aan 

vastuualueeseen-
sa kuuluvan välineistön hankkim

iseen. 
Näm

äkin laskut on luonnollisesti hy-
väksyttävä hallituksen kokouksissa jäl-
kikäteen.

Esityslista ja asialista
 M

inkäs takia tässä kokouksessa istut-
tiinkaan? M

itä m
eidän piti käsitellä? 

Onko joku valm
istellut jotain esitystä 

kokoukseen?

Kokouksista 
tule 

huom
attavasti 

te-
hokkaam

pia, jos joku valm
istelee ne 

– käy siis etukäteen läpi asiat, jotka 
kokouksessa pitää käsitellä. Yleensä 
hallituksen kokouksen valm

istelee pu-
heenjohtaja yhdessä sihteerin ja/tai 
varapuheenjohtajan kanssa.

Asialistan ja esityslistan ero on yksin-
kertainen: asialistassa on vain käsi-
teltävät kohdat num

eroituina ja kaikki 
esitykset tehdään kokouksessa. Esi-
tyslistassa puolestaan on valm

iina jo-
kin päätösesitys. Yleensä oppilaskun-
nan hallituksen kokouksissa käytetään 
asialistaa, yleiskokouksessa esityslista 

voi olla hyödyllinen ja nopeuttaa koko-
uksen kulkua. M

alliasialistan ja m
alli-

esityslistan löydät liitteenä.

Pöytäkirja

Kuka sanoi ja m
itä? M

itä päätettiin?
Pöytäkirja on virallinen asiakirja siitä, 
m

itä kokouksessa on päätetty. Täm
än 

vuoksi niiden laatim
isesta huolehtim

i-
sen lisäksi on syytä huolehtia niiden 
säilytyksestä.

Pöytäkirjan 
hallituksen 

kokouksesta 
laatii hallituksen sihteeri, hänen esty-
neenä ollessaan kokouksen valitsem

a 
henkilö. Puheenjohtajakin saa toim

ia 
sihteerinä, 

m
utta 

hänellä 
on 

paljon 
tehtävää jo itse kokouksen johtam

i-
sessa.

Pöytäkirjantarkastajien tehtävä on lu-
kea 

sihteerin 
kirjoittam

a 
pöytäkirja, 

katsoa että se vastaa kokouksen kul-
kua ja vahvistaa tarkastus allekirjoi-
tuksin. 

Hallituksen 
kokouksissa 

voi-
daan 

toim
ia 

siten, 
että 

seuraava 
hallituksen kokous tarkistaa pöytäkir-
jan ja kokouksen puheenjohtaja ja sih-
teeri 

vahvistavat 
sen 

oikeellisuuden 
allekirjoituksillaan. Joskus pöytäkirjas-
ta pitää toim

ittaa pöytäkirjanote esi-
m

erkiksi pankille tilinkäyttöoikeuksien 
vaihtam

iseksi. Esim
erkin pöytäkirjan-

otteesta löydät liitteenä.
 M

allipöytäkirja löytyy oppaan liitteenä.

M
uistio

M
itä m

e siinä palaverissa puhuttiin-
kaan?
Kaikista kokouksista ei tarvitse pitää 
pöytäkirjaa. Jos hallituksen tapahtu-
m

atyöryhm
ä tai abitoim

ikunta pitää 
palaverin, ei se välttäm

ättä tarvitse 
esityslistaa, puheenjohtajaa, sihteeriä 
ja oikeaksi todistettua pöytäkirjaa. Ai-
noastaan sellaisten toim

ielinten, jot-
ka oppilaskunnan sääntöjen m

ukaan 
tekevät sitovia (taloudellisia) päätök-
siä, on pidettävä kokouksistaan pöytä-

Esityslistaan tai asia-
listaan on koostet-
tu luettelo käsiteltävis-
tä asioista sekä kokouksen 
järjestäytym

iseen liittyvis-
tä asioista. Esityslistassa ja 
asialistassa on aina oltava 
seuraavat kohdat: 

Ł�Kokouksen avaus.
Ł�Kokouksen laillisuuden ja  
  päätösvaltaisuuden totea- 
  m

inen.
Ł�Kokouksen järjestäytym

inen.
Ł�Valitaan kokouksen puheen- 
  johtaja, sihteeri sekä m

ah- 
  dolliset pöytäkirjantarkas- 
  tajat ja ääntenlaskijat.
Ł�Esitys- ja asialistan hyväk- 
  sym

inen.
Ł�Päätösasiat (eli ne asiat,  
  joista kokouksessa on teh- 
  tävä päätös, syy jonka 
  takia kokous järjestetään).
Ł�Kokouksen päättäm

inen.

Pöytäkirjaan m
erki-

tään: 

Ł�M
ikä kokous on kyseessä  

  (hallitus, työryhm
ä, oppi- 

  laskunnan yleiskokous).
Ł�Kokouksen aika ja paikka.
Ł�Läsnäolijat.
Ł�Tehdyt päätökset esityslistan 
  tai asialistan osoittam

assa 
  järjestyksessä (tarkista koh- 
  dasta Esityslista ja asialista,  
  m

itkä päätökset jokaisessa  
  kokouksessa on tehtävä).
Ł�Äänestystulokset.
Ł�Lisäksi keskustelupöytäkir 
  joissa m

erkitään käytettyjen  
  puheenvuorojen keskeiset 
  sisällöt.
Ł�Allekirjoitukset pöytäkirjan  
  vakuudeksi.

Puheenjohtajisto laatii, vahvistetaan kokouksen alussa.

Sihteeri laatii, vahvistetaan allekirjoituksin.

Kokouksen sihteeri laatii, annetaan tiedoksi kokoukseen osallistuneille.
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M
uistioon kirjataan: 

Ł�Kokouksen nim
i.

Ł�Kokouksen osallistujat.
Ł�Kokouksen ajankohta.
Ł�Tarpeelliseksi katsotut 
  keskeiset asiat keskustelusta  
  ja suunnitelm

ista sekä tehtä- 
  vien jaosta.
Ł�M

uistion laatijan nim
i. 

kirjaa. M
uut voivat pitää kokouksistaan 

m
uistiota.

M
uistioon voidaan palata seuraavas-

sa työryhm
än kokouksessa ja seura-

ta siten asioiden etenem
istä. M

uistion 
laatija voi allekirjoittaa m

uistion. M
alli-

m
uistion löydät liitteistä.

Talous
 Perusasiat kuntoon
Oppilaskunnat – siinä m

issä m
uut-

kin toim
intaa tekevät yhteisöt – tar-

vitsevat varoja toim
innan pyörittäm

i-
seen. Keskeisintä hallituksen jäsenelle 
on m

uistaa, että oppilaskunnan rahat 
ovat yhteisiä ja ne on tarkoitettu kaik-
kien opiskelijoiden hyväksi.

Pankkitili
Kaikki lähtee oppilaskunnan pankki-
tilin hankkim

isesta ja käyttöönotos-

ta. 
Lähtökohtaisesti 

yhtään 
m

itään 
taloudellista 

toim
intaa 

ei 
kannata 

tehdä ilm
an pankkitiliä. Riippuu pit-

kälti paikallisten pankkienne toim
in-

tatavoista, avaavatko ne tiliä oppilas-
kunnalle – se kun ei ole rekisteröity 
yhdistys tai m

uu oikeushenkilö, jolla 
voisi olla om

aisuutta. Olkaa siis roh-
keasti yhteydessä eri pankkeihin ja tie-
dustelkaa heidän käytänteitään. Tie-
dustelkaa 

pankkitiliä 
perustettaessa 

 ∫Kuinka suuria pankin palvelum
ak- 

 
sut ovat

 ∫Onko oppilaskunnalla m
ahdollisuus  

 
saada käyttöönsä Debit- tai Visa  

 
Electron –kortti

 ∫Onko oppilaskunnan tilille m
ahdol- 

 
lista liittää nettipankkitunnukset.

 Useim
m

illa 
oppilaskunnilla 

on 
om

a 
käyttötili jo entuudestaan. Tällöin tilin-
käyttöoikeudet pitää hallituksen koko-
uksen päätöksellä siirtää kuluvan vuo-
den toim

ijoille. Pöytäkirjassa on siis 
kirjattuna kohta ”Tilinkäyttöoikeuksi-
en vaihtam

inen”, jossa voi lukea seu-
raava teksti:
 Poistetaan 

tilinkäyttöoikeudet 
Här-

m
älän lukion oppilaskunnan tilille OP 

XXXXXX-XXXXXX viim
e vuoden toim

i-
joilta 

Etunim
i 

Sukunim
i 

(täydellinen 
henkilötunnus) 

ja 
Etunim

i 
Sukunim

i 
(täydellinen henkilötunnus). M

yönne-
tään tilinkäyttöoikeudet sam

alle tilil-
le oppilaskunnan hallituksen jäsenille 

Etunim
i Sukunim

i (täydellinen henkilö-
tunnus) ja Etunim

i Sukunim
i (täydelli-

nen henkilötunnus).
 Pankkikortti (useim

m
iten Visa Elec-

tron) helpottaa hankintojen tekem
istä. 

Hallituksen pitää päättää, kuka kort-
tia pitää hallussaan ja m

inkälaisiin os-
toksiin sitä käytetään. Tästä voi säätää 
hallituksen johtosäännössä tai erilli-
sessä talousjohtosäännössä (lisätie-
toa löydät kohdasta Asiakirjat). Etenkin 
taloudessa yhteiset, kaikille selvät pe-
lisäännöt ovat tärkeä asia.
 Näin taloudelliset päätökset etenevät
1) Hallitus tekee päätöksen hankin-
nasta. Täm

ä ei tarkoita sitä, että teh-
dään päätös jokaisesta yksittäisestä 
ostoksesta: 

jos 
järjestetään 

tapah-
tum

a, jossa on kahvitarjoilu, hallituk-
sen voidaan katsoa tehneen taloudelli-
nen päätös siitä että kahvit hankitaan. 
Sen 

sijaan 
suurem

m
at 

taloudelliset 
päätökset, kuten sohvan hankinta, pi-
tää päättää hallituksen kokouksessa ja 
valtuuttaa joku tekem

ään hankinta.
 2) 

Hankinta 
tehdään 

joko 
oppilas-

kunnan rahoilla tai opiskelijan om
il-

la 
rahoilla 

ja 
siitä 

tehdään 
kuittei-

neen selvitys tai lasku oppilaskunnalle. 

3) Hallitus käsittelee saapuneet laskut 
seuraavassa kokouksessaan ja hyväk-
syy ne, m

ikäli ongelm
ia ei ole.

4) Taloudenhoitaja m
aksaa laskut.

 5) 
Kuun 

päätteeksi 
tilitapahtum

at 
koostetaan kirjanpitoon.
 Kirjanpito
Kirjanpito 

koetaan 
usein 

hankalam
-

m
aksi kuin se onkaan. Täm

än rau-
talankam

allin 
pohjalta 

sinun 
pitäisi 

pystyä tekem
ään pienim

uotoisen toi-
m

innan, kuten oppilaskunnan, kirjan-
pitoa. Se on periaatteessa vain yhteen-
laskua, jonka pohjalta näkyy selkeästi, 
m

istä rahat ovat tulleet ja m
ihin ne 

ovat m
enneet.

 Tilikirja
Kirjanpidossa tilit eivät tarkoita pank-
kitilejä, vaan ne ovat tapa luokitella toi-
m

intaa eri osioihin. Aloita ajattelu siitä, 
m

itä kaikkea oppilaskunta tekee. Kes-
keinen tili on rahatili (pankkitili), jol-
ta seurataan koko ajan, m

inkä verran 
rahaa on käytettävissä. Sen lisäksi ko-
kouskulut, kioski, kahviautom

aatti, ta-
pahtum

at sekä joku suurem
pi vuo-

sittain toistuva toim
inta (esim

erkiksi 
abitoim

ikunnan ja w
anhojen tansseja 

järjestävien avustukset) voivat tarvita 
om

an tilinsä. Jokaiselle tärkeälle ja va-
kiintuneelle toim

innolle pitäisi olla lo-
pullisessa tilikirjassa om

a paikkansa. 
Esim

erkin tilikirjasta löydät liitteenä.
 Oppilaskunnan ei kannata pitää käsi-
kassaa. Sen m

erkitsem
inen kirjanpi-

toon ja sen seuranta on työlästä. Jos 

Isom
m

at sopim
ukset kannattaa ai-

na luetuttaa läpi jollakin asiaan pe-
rehtyneellä aikuisella.
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Jos tosite osoittaa, että 
yleiskokoukseen on os-
tettu 30 eurolla kahvia ja 

pullaa, tehdään tilikirjataulukos-
sa sam

alle riville seuraavat m
er-

kinnät:

Ł�- 30 euroa ”Rahatili”- 
  sarakkeeseen.
Ł�+ 30 euroa ”Kokouskulut”- 
  sarakkeeseen.
Ł�”Päiväm

äärä”-sarakkeesen  
  kirjataan se päiväm

äärä, jona  
  sum

m
a on lähtenyt tililtä.

Ł�Lyhyt selite tositteesta ”Selite 
  -sarakkeeseen (esim

erkiksi 
  ”Yleiskokouksen tarjoilut”).
Ł�Tositteen num

ero ”Tosite nro”- 
  sarakkeeseen. 

Jos taas tosite osoittaa, et-
tä oppilaskunta on saanut kau-
pungilta 300 euron toim

inta-
avustuksen, tehdään seuraavat 
m

erkinnät: 

Ł�- 300 euroa ”M
uut tuo-

tot/kulut”-sarakkeeseen (tai 
”Avustukset”-sarakkeeseen op-
pilaskunnan käyttäm

ästä tilikir-
jasta riippuen).
Ł�+ 300 euroa ”Rahatili”- 
  sarakkeeseen.
Ł�”Päiväm

äärä”-sarakkeesen  
  kirjataan se päiväm

äärä, jona  
  sum

m
a on tullut tilille.

Ł�Lyhyt selite tositteesta   
  ”Selite”-sarakkeeseen (esi- 
  m

erkiksi ”Kaupungin toim
inta- 

  -avustus”).
Ł�Tositteen num

ero ”Tosite nro”- 
  sarakkeeseen.

kassaa joudutaan vaikka kahvituksia 
varten, kannattaa nostaa tietty sum

-
m

a rahaa pohjakassaksi (esim
erkik-

si 50 euroa) ja palauttaa heti tapah-
tum

an jälkeen pohjakassa pankkitilille 
sentilleen 

sam
ansuuruisena. 

Kahvi-
tuksen tuotot m

erkitään sitten erillise-
nä kirjauksenaan tiliotteelle.
 Kirjanpitoa tilikirjaan tehdään kuukau-
sittain. Jokainen oppilaskunnan tulo ja 
m

eno m
erkitään kahdelle tilille, toisel-

le m
iinuspuolelle ja toinen pluspuolel-

le. Kaikkien tilikirjaan m
erkittyjen tie-

tojen pitää perustua tiliotteeseen.

Huom
aa, että jokainen tosite voidaan 

m
erkitä vain kahdelle tilille, toiseen 

m
enoksi ja toiseen tuloksi. Ei siis ole 

m
ahdollista m

erkitä rahatilin kahviku-
luja sekä yleiskokouksen että kioskin 
tileille plussaksi.
 Näin pystytään seuraam

aan kaiken ai-
kaa, m

ihin rahaa on m
ennyt ja m

istä 
sitä on tullut. Jokaisen kuun päätteeksi 
tehdään yhteenveto siitä, että kirjanpi-
to täsm

ää. Täm
ä on helppoa: lasketaan 

eri tilien sum
m

a (huom
ioiden m

iinus- 
ja plusm

erkit) kyseiseltä kuukaudelta. 
Lopputulokseksi pitää tulla nolla. Jos 
näin ei ole, kirjanpidossa on virhe.

Yleensä 
kirjanpidosta 

tehdään 
vuo-

den päätteeksi kaksi koostetta: päi-
väkirja ja pääkirja. Päiväkirjassa tilita-
pahtum

at ovat aikajärjestyksessä ja 
pääkirjassa tileittäin jaoteltuina. Op-
pilaskunnan kirjanpidossa näitä kahta 
koostetta ei kuitenkaan tarvitse teh-
dä, jos tilikirja toim

itetaan toim
innan-

tarkastajalle. Päiväkirjan voi lukea sii-
tä riveittäin ja pääkirjan sarakkeittain.

Tositteet
Jokaisesta kirjanpitoon m

erkitystä ku-
lusta pitää olla tosite (eli kansanom

ai-
sem

m
in kuitti).

Kun ostoksia m
aksetaan kortilla, saa-

daan kaksi kuittia: toinen osoittaa, että 
tililtä on veloitettu sum

m
a, ja toisessa 

on lista ostetuista hyödykkeistä. Näis-
tä jälkim

m
äisen saa m

yös käteisellä 
m

aksaessa. Kirjanpidon kannalta olen-
nainen on se kuitti, josta näkyy, m

itä on 
ostettu. M

uutenhan tositteen pohjalta 
ei voida tietää, onko rahoja edes käy-
tetty yhteisesti sovittuun kohteeseen. 
Pelkät veloituskuitit eivät siis riitä.

Kun 
ostoja 

tehdään 
oppilaskunnan 

kortilla, 
jokaisesta 

ostosta 
on 

hyvä 
tehdä selvitys (löydät lom

akkeen liit-
teenä). Pelkkä kuitti on kirjanpidossa 
sangen epäm

ääräinen lipare: on os-
tettu kilo kahvia, m

utta m
itä tarkoitus-

ta varten? Kun kuitin oheen liitetään 
selvitys, jossa m

ainitaan kahvin olevan 
yleiskokoustarjoiluja varten, tosite ker-
too selkeästi m

itä tarkoitusta varten 
ostos on tehty.

Kun ostot tehdään ensin om
alla rahalla 

ja sen jälkeen laskutetaan oppilaskun-
nalta, on hyvä käyttää yhteistä lasku-
pohjaa (löydät laskupohjan liitteenä). 
Laskupohja 

toim
ii 

sam
antyyppisesti 

kuin selvityslom
ake: jos haluaa laskut-

taa oppilaskunnalta rahaa, on osoitet-
tava, että osto on tehty oppilaskunta-
toim

intaa varten.

Joskus kuitit hukkuvat. Tästä huoli-
m

atta oppilaskunnan kortilla tehdys-
tä ostosta on tehtävä selvitys. Jos joku 
haluaa laskuttaa oppilaskuntaa laskul-
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la, jossa ei ole liitteenä kuittia, on hal-
lituksen syytä pohtia kahteen kertaan, 
voidaanko sum

m
a m

aksaa.

Kirjanpito vaiheittain
Laita 

kaikki 
hallituksen 

kokoukses-
sa käsitellyt ja hyväksytyt tositteet sa-
m

aan m
appiin koko kuukauden ajan.

Hae 
kuukauden 

päätteeksi 
pankis-

ta tiliote tai tulosta se verkkopankista. 
Voitte m

yös pyytää pankkia toim
itta-

m
aan sen postitse joka kuukausi oppi-

laskunnan postiosoitteeseen.

Järjestä tiliotteen perusteella tositteet 
aikajärjestykseen (uusin päällim

m
äi-

seksi, vanhin alim
m

aiseksi) tiliotteen 
alle. Tarkista, että jokaisesta tilitapah-
tum

asta löytyy tosite! Pankin palvelu-
m

aksut voit kirjoittaa itse ylös erillisel-
le paperille.

Tee jokaisesta tilitapahtum
asta kirjaus 

aikajärjestyksessä tilikarttaan.

Num
eroi tilitapahtum

at sekä tiliottee-

seen, tositteisiin että tilikarttaan. Nu-
m

erointi on juokseva: vuoden ensim
-

m
äinen tilitapahtum

a on num
ero 1 ja 

siitä eteenpäin ne m
erkitään aikajär-

jestyksessä.

Laske, että lopputulos täsm
ää. Jos 

kuukauden 
plussien 

ja 
m

iinuksien 
sum

m
aksi ei tule nollaa, tarkista en-

sim
m

äisenä, että olet kirjannut sum
-

m
at oikein etkä m

itään sum
m

aa kah-
teen kertaan. Usein kyseessä on vain 
näppäilyvirhe.

Tilinpäätös
Tilinpäätös tehdään tilikauden päätyt-
tyä. M

onilla oppilaskunnilla tilikausi on 
lukuvuosi, m

utta se voi olla m
yös ka-

lenterivuosi. Tilikauden pituus m
ääri-

tetään oppilaskunnan säännöissä. Ti-
linpäätökseen kuuluvat tuloslaskelm

a 
ja tase.
 Tuloslaskelm

a
Tuloslaskelm

assa 
esitetään 

tilikau-
den tuotot ja kulut – eli se, m

istä ra-
haa on tullut ja m

ihin sitä on m
ennyt. 

Sen tekem
inen on yksinkertaista, kun 

tuloslaskelm
a on tehty oppilaskunnan 

tilikirjan tulo- ja m
enotilien m

ukaises-
ti (ohesta löytyvä esim

erkkituloslas-
kelm

a on tehty esim
erkkitilikirjan m

u-
kaisesti). Vuoden ajalta tarvitsee vain 
laskea kunkin m

eno- ja tulotilin kohdat 
yhteen ja m

erkitä sum
m

at tuloslas-
kelm

aan vastaaville kohdille. Tilikau-
den tulokseksi m

uodostuu tuottojen ja 
kulujen sum

m
a. Jos tulos jää plussal-

le, kutsutaan sitä ylijääm
äksi. Jos taas 

m
iinukselle, sitä kutsutaan alijääm

äk-
si.

TULOSLASKELM
A 1.1.-31.12.2011

VARSINAINEN TOIM
INTA

TUOTOT

Tapahtum
atuotot 

____________

Taksvärkkituotot 
____________

Osallistum
ism

aksut 
____________

M
uut tuotot 

 
____________

TUOTOT YHTEENSÄ 
____________

KULUT

Pankkikulut 
 

____________

Kokouskulut 
 

____________

Tapahtum
akulut 

____________

Kahviautom
aatin

täydennys 
 

____________

Stipendit 
 

____________

Urheilupäivä 
 

____________

Taksvärkkitilitys  
____________

M
uut kulut 

 
____________

KULUT YHTEENSÄ 
____________

VARAINHANKINTA

TUOTOT

Kahviautom
aatin

tuotot  
 

____________

Koulukuvaus 
 

____________

TUOTOT YHTEENSÄ 
____________

TILIKAUDEN YLI-/
ALIJÄÄM

Ä: 
 

____________

Tositteesta käy ilm
i:

Ł�M
itä on ostettu.

Ł�Oston sum
m

a.
Ł�Oston ajankohta ja paikka.
Ł�M

itä varten ostos on tehty.
Ł�Osallistujien nim

et, jos osto  
  on tehty useam

m
alle henki- 

  lölle (esim
erkiksi yhteisruo- 

  kailut).
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Tase
Taseen tarkoitus on kuvata oppilas-
kunnan taloudellinen tilanne tilikau-
den päättym

ispäivänä. Se kertoo, m
is-

sä rahaa pyörii. Koska oppilaskunta ei 
ole oikeushenkilö, sillä ei varsinaisesti 
voi olla kiinteää om

aisuutta. Sen takia 
tasekin on m

elko yksinkertainen: sii-
hen m

erkitään

 ∫Tilikaudelle päivätyt laskut, joita ei  
 

ole vielä m
aksettu oppilaskunnalle  

 
(esim

erkiksi tapahtum
a- ja 

 
osallistum

iskulut opiskelijoilta) 
 

siirtosaam
isiksi.

 ∫Tilikaudelle päivätyt laskut, joita 
 

oppilaskunta ei ole vielä m
aksanut 

 
(esim

erkiksi kahviautom
aatin 

 
täyttölasku) siirtoveloiksi.

 ∫Oppilaskunnan rahatilanne 
 

tilikauden päätöspäivänä (eli 
 

pankkitilin saldo, jonka pitää 
 

täsm
ätä kirjanpitoon).

Taseessa 
vastaavaa-puoli 

tarkoittaa 
oppilaskunnan om

aisuutta, kun taas 
vastattavaa-puolella viitataan sen vel-
koihin.

TASE 31.12.2011

VASTAAVAA

SAAM
ISET

Siirtosaam
iset  

____________

SAAM
ISET

YHTEENSÄ 
 

____________

RAHAT JA PANKKISAAM
ISET

Pankkitili 
 

____________

RAHAT JA PANKKISAAM
ISET

YHTEENSÄ 
 

____________

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOM
A

Siirtovelat

VIERAS PÄÄOM
A

YHTEENSÄ 
 

____________

KOSKA OPPILASKUNTA EI OLE OIKEUSHENKILÖ,
SILLÄ EI VARSINAISESTI VOI OLLA KIINTEÄÄ 
OM

AISUUTTA.



38
37

Tilinpäätöksen käsittely
1) Tilinpäätös tehdään. Oppilaskun-
nan tilinpäätös on tehtävä pikim

m
iten 

tilikauden päätyttyä (esim
erkiksi heti 

tam
m

ikuussa). Sen voi koostaa talou-
denhoitaja yhdessä puheenjohtajiston 
kanssa.

2) Oppilaskunnan hallitus käsittelee ti-
linpäätöksen kokouksessaan ja katso-
essaan sen sopivaksi allekirjoittaa sen. 
Hallituksen 

allekirjoitussivu 
liitetään 

tilinpäätökseen.

3) Täm
än jälkeen otetaan yhteyttä ky-

seisen tilikauden toim
innantarkasta-

jaan, jolle toim
itetaan:

 ∫Tilikirja.
 ∫Tuloslaskelm

a.
 ∫Tase.
 ∫Toim

intakertom
us.

 ∫Hallituksen allekirjoitussivu. 

4) 
Toim

innantarkastus 
suoritetaan. 

Toim
innantarkastaja 

käy 
läpi 

ohei-
set asiakirjat ja antaa tarkastuksen-
sa päätteeksi toim

innantarkastuslau-
sunnon.

5) Oppilaskunnan hallitus säilyttää ti-
linpäätöstä hyvässä tallessa yleisko-
kousta varten.

6) 
Toim

innantarkastajan 
lausunto, 

toim
intakertom

us ja tilinpäätös esi-
tellään 

oppilaskunnalle 
seuraavassa 

yleiskokouksessa. 
Yleiskokous 

päät-
tää, voidaanko tili- ja vastuuvapaudet 
kyseisen kauden toim

ijoille m
yöntää.

7) Tilinpäätös arkistoidaan.

Varainhankinta
Autot kulkevat bensalla, oppilaskunnat 
rahalla. Varainhankinta on oppilaskun-
tatoim

innan kannalta elintärkeää, sillä 
ilm

an rahaa oppilaskuntatoim
inta on 

hyvin rajoittunutta. Varainhankinta on 
nim

ensä m
ukaisesti varojen hankintaa 

toim
innan toteuttam

ista varten. Kei-
noja riittää, tässä niistä m

uutam
a idea.

Verottajan 
kannalta 

oppilaskunnan 
om

a m
yynti on hyväksyttävää niin kau-

an, kuin voitto pysyy järkevänä (ei m
o-

nia tuhansia euroja ylijääm
ää vuosit-

tain). Verottajan silm
issä oppilaskunta 

on rekisteröim
ätön yhdistys, joka on 

verovapaa niin kauan kuin se ei har-
joita liike- tai elinkeinotoim

intaa. Niin 
kauan kuin taloudellinen toim

inta liit-
tyy oppilaskunnan perustehtäviin tai 
on suunnattua om

an koulun opiskeli-
joille, veroja ei tarvitse m

aksaa. (lähde: 
Verohallinto)

Bileet ovat yksi yleisim
m

istä ja suo-
situim

m
ista keinoista hankkia rahaa. 

Hauskaa illanviettoa lukiolaisille ja ra-
haa oppilaskunnan kassaan lipputulo-
jen m

uodossa – kaksi kärpästä yhdel-
lä iskulla!

Bileet on suunniteltava, m
arkkinoitava 

ja toteutettava kunnolla, jotta ne tuot-
taisivat sekä eläm

yksen osallistujille 
että hunajaa oppilaskunnan kassaan.

Lisää tietoa bileiden järjestäm
isestä 

osiossa Tapahtum
at ja tem

paukset.

Valokuvaussopim
us 

on 
m

onien 
op-

pilaskuntien suurin tulonlähde. Sopi-
m

ukset toim
ivat tavallisesti siten, että 

vuosittain jokaista kuvattavaa opiske-
lijaa kohden (per kuvaus) oppilaskunta 
saa provisiopalkkiota tietyn sum

m
an 

verran. Sum
m

a vaihtelee yhden ja kuu-
den euron välillä per kuvaus. M

itä pa-
rem

m
an sopim

uksen neuvottelee, sitä 
enem

m
än oppilaskuntanne tilille ki-

lahtelee rahaa.

Opetushallituksen suosituksen m
ukai-

sesti valokuvaussopim
usta ei voi teh-

dä oppilaskunnan nim
issä, sillä oppi-

laskunta ei ole oikeushenkilö joka voisi 
tehdä sitovia sopim

uksia. OPH suosit-
taakin 

sopim
ukset 

tehtäväksi 
kou-

lun tai koulun ulkopuolisen vanhem
-

painyhdistyksen nim
issä. Sen sijaan 

sopim
uksen 

voi 
tehdä 

täysi-ikäinen 
henkilö, esim

erkiksi oppilaskunnan pu-
heenjohtaja.

Sopim
us m

äärittelee, m
itä kuvauksia 

provisiopalkkio 
koskee. 

Parhaim
m

il-
laan provisiopalkkiota voi saada:

 ∫Vuosittaisista kuvauksista.

VEROTTAJAN KANNALTA OPPILASKUNNAN OM
A M

YYNTI 
ON HYVÄKSYTTÄVÄÄ NIIN KAUAN, KUIN VOITTO PYSYY 
JÄRKEVÄNÄ
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 ∫W
anhojen kuvauksista.

 ∫Abikuvauksista.

M
uistakaa kilpailuttaa tarjouksia ja va-

lita teille suotuisin.

Varm
istakaa, että m

uilla kouluun liit-
tyvillä tahoilla – esim

erkiksi vanhem
-

painyhdistyksellä – ei ole vastaavaa 
voim

assaolevaa sopim
usta.

Autom
aatit tuovat tasaista tuloa kas-

saan, m
ikäli kysyntää riittää. M

enot ja 
tulot riippuvat sopim

uksesta. Erilaisia 
autom

aatteja ovat m
uun m

uassa kah-
vi-, virvoitusjuom

a- ja välipala-auto-
m

aatit. M
ikäli koulultanne puuttuu jo-

kin edellä m
ainituista autom

aateista, 
ottakaa 

yhteyttä 
laitteentarjoajiin 

ja 
pyytäkää tarjousta! Pitäkää m

ielessän-
ne seuraavat asiat:

 ∫Autom
aatin hankinnasta on aina 

 
sovittava etukäteen rehtorin kanssa.

 ∫Älkää ryhtykö yhteistyöhön 
 

(sopim
ukseen), jossa teillä on suuri  

 
riski tappiolle! Huom

ioikaa täyttö- ja  
 

huoltokulut!
 ∫Seuratkaa autom

aatin tuottoa. Jos  
 

se tuottaa jatkuvasti tappiota, irti- 
 

sanokaa sopim
us. Älkää tehkö sopi- 

 
m

usta, jonka ensim
m

äinen m
ahdol- 

 
linen irtisanom

isajankohta on vasta  
 

vuosien kuluttua.

Kioskia 
voi 

ylläpitää 
autom

aattien 
ohella tai niiden sijasta. Kioskin tuot-
teet on edullisinta hankkia tukusta, ja 

tätä varten oppilaskunnalle kannat-
taa hankkia tukkukortti. Siitä on hyötyä 
m

uitakin hankintoja tehdessä. Kioski-
toim

inta on verovapaata, kun m
yynti 

on suunnattu om
an koulun opiskelijoil-

le eikä sitä harjoiteta elinkeinotoim
in-

tana.

Tehkää vastuunjako kioskista selkeäk-
si. Opiskelijoiden on helpom

pi käyttää 
kioskia, kun sille on säännölliset auki-
oloajat ja hyvin jaetut työvuorot halli-
tuksen ja m

uiden innokkaiden oppilas-
kuntatoim

ijoiden kesken.

Kioskin tuottavuutta on syytä tarkkail-
la. M

ikäli se aktiivisesta m
arkkinoinnis-

ta huolim
atta tuottaa jatkuvaa tappio-

ta, on se syytä lopettaa.

Varm
istakaa rehtorilta, että kioskin yl-

läpitäm
inen sopii koulun ja kunnan yh-

teisiin linjauksiin.

Kahvitukset ovat keveäm
pi vaihtoehto 

kioskista. Vanhem
painiltojen ja m

uiden 
vastaavien 

tapahtum
ien 

yhteydessä 
oppilaskunta voi m

yydä kahvia ja pul-
laa ynnä m

uita virvokkeita. Täm
ä voi-

daan m
yös laskea oppilaskunnan pe-

rustoim
innaksi, jolloin verottajalla ei 

ole intressejä puuttua asiaan, vaikka 
tuotteita ostaisivat m

uutkin kuin luki-
on opiskelijat.

Sopikaa etukäteen m
ikä on kenenkin 

vastuulla. Kuka hoitaa kahvit, kuka lei-
poo m

itäkin.

Pohjakassan osalta löydätte ohjeet ta-
lousosiosta, s. 25 

Yritysyhteistyö on hyvä keino tienata 
rahaa. Yhteistyötä voi tehdä erilaisten 
paikallisten yritysten (esim

erkiksi kir-
jakaupan) kanssa. Yrityksen kanssa so-
vitaan, m

inkä vastineeksi oppilaskunta 
saa yritykseltä rahaa tai m

uita hyödyk-
keitä. Yritysyhteistyö toim

ii usein pro-
visiopalkkiolla, eli m

itä enem
m

än yh-
teistyö hyödyttää yritystä (hankkii sille 
asiakkaita), sitä enem

m
än oppilaskun-

ta saa rahaa. Vaihtoehtoisesti yrityk-
set voivat haluta rahojensa vastineeksi 
näkyvyyttä tai yksinoikeutta yhteistyö-
hön oppilaskunnan kanssa.

M
uistakaa tehdä yhteistyöstä aina kir-

jalliset sopim
ukset!

Kirjakirpputori, joka esitellään m
yös 

osiossa ”Kaiken ytim
essä on opiskeli-

jan hyöty”, on oiva tapa kierrättää kir-
joja 

koulun 
opiskelijoiden 

kesken 
ja 

kerryttää oppilaskunnan kassaa sa-
m

alla! Opiskelijat tuovat vanhat kir-
jansa kirpputorille ja hinnoittelevat ne 
itse. 

Oppilaskunta 
huolehtii 

kirjojen 
säilyttäm

isestä ja m
yynnistä, ja ottaa 

tästä hyvästä pienen välityspalkkion li-
sääm

ällä kirjan hintaan esim
. 50 sent-

tiä tai euron.

Kirjaliikenteestä (tulleet ja m
yydyt kir-

jat) tulee pitää kirjaa huolellisesti se-
kaannusten välttäm

iseksi. Näin tiede-
tään, m

itä ja kenen tuom
ia kirjoja on 

VARM
ISTAKAA REHTORILTA, ETTÄ KIOSKIN 

YLLÄPITÄM
INEN SOPII KOULUN JA KUNNAN YHTEISIIN 

LINJAUKSIIN.
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varastossa tai on m
yyty.

Vanhoista 
kirjoista 

saa 
korkeintaan 

m
uutam

an euron jos ne m
yy kirja-

kauppaan, kirpputorilla niistä saa to-
dennäköisesti vähintään kaksinkertai-
sen hinnan!

Kirjakirpputoria kannattaa pitää avoin-
na jaksojen alussa ja lopussa, jolloin 
kirjanvaihto on aktiivisim

m
illaan.

Kirjatilaukset 
tulevat 

opiskelijalle 
edullisem

m
aksi ja saattavat sisältää 

provisiom
ahdollisuuden 

oppilaskun-
nalle. Kannattaa vertailla eri (verkko)
kirjakauppojen 

yhteistilaushinnastoja 
ja olla yhteydessä neuvottelum

ielessä.

Usein sopim
ukset toim

ivat siten, et-
tä oppilaskunnan hallitus kerää tila-
ukset opiskelijoilta lukuvuoden alussa, 
toim

ittaa yhteistilauksen kirjakaupalle 
ja vastaanotettuaan lähetyksen jakaa 
kirjat oikeille om

istajilleen. Laskutus-
tapa riippuu sopim

uksesta.

Kirjatilaussopim
uksen kohdalla päte-

vät sam
at säännöt kuin m

uidenkin so-
pim

usten: koska oppilaskunta ei ole oi-
keushenkilö, on sopim

ukset tehtävä 
aina jonkun m

uun tahon (oppilaskun-
nan 

puheenjohtajan, 
vanhem

painyh-
distyksen tai koulun) nim

issä.

Pullonpalautus on yksinkertainen ta-
pa hankkia pieniä lisätuloja oppilas-
kunnalle. Sijoittam

alla ison kannellisen 

pullonpalautuslaatikon (tai kaksi) au-
laan tai m

uulle keskeiselle paikalle voi 
kerätä kuukaudessa yllättävänkin suu-
ria 

sum
m

ia. 
Sam

alla 
oppilaskunnan 

hallitus voi tehdä pieniä ym
päristöte-

koja varm
istam

alla, että pullot pääty-
vät kierrätykseen.

Sopikaa, 
kenen 

tehtävä 
on 

palaut-
taa pullot viikoittain tai kuukausittain. 
Kierrättäkää vuoroja.

Toim
inta-avustuksia 

voi 
hakea 

esi-
m

erkiksi 
kunnalta, 

lukiolta, 
van-

hem
painyhdistyksiltä, 

eri 
yhteisöil-

tä ja järjestöiltä tai vaikkapa Euroopan 
Unionilta (esim

erkiksi Youth in Action). 
Avustuksia saa sekä perustoim

intaan 
että projekteihin – usein jälkim

m
äisiin 

helpom
m

in. Varsinkin projektiavustuk-
set vaativat pitkää sitoutum

ista ja nii-
den päätteeksi on tehtävä selvitys sii-
tä, m

ihin varat on käytetty.

Varoja voi kerätä m
yös järjestäm

ällä 
erilaisia tem

pauksia, esim
erkiksi m

yy-
jäiset, näytelm

än tai konsertin. Tem
pa-

usta m
iettiessä voi pohtia om

an kou-
lun erikoisuuksia (kuvataide, urheilu, 
m

usiikki) ja pyrkiä hyödyntäm
ään niitä. 

Lisää ideoita varainhankintaan löydät 
Ideapankista osoitteesta lukio.fi.

Oppilaskunnan oikeudellinen 
asem

a
 Oppilaskunnan 

juridinen 
asem

a 
voi 

kuulostaa 
kapulakieleltä, 

m
utta 

sen 

tutkiskelu on oppilaskuntatoim
ijalle – 

tai ainakin oppilaskunnan hallituksen 
jäsenille – välttäm

ätöntä.

Oppilaskunnasta säädetään lukiolais-
sa. 31 § m

ukaan jokaisessa lukiossa 
on oltava oppilaskunta, jonka tehtävä-
nä on edistää opiskelijoiden yhteistoi-
m

intaa ja koulutyötä sekä toim
ia opis-

kelijoiden edustajana 27 § säädetyissä 
asioissa. 27 § puolestaan säätää, et-
tä koulutuksen järjestäjän on kuultava 
opiskelijoita ennen opintoihin ja opis-
kelijoiden asem

aan olennaisesti vai-
kuttavien 

päätösten 
tekem

istä. 
Sa-

m
aisen pykälän m

ukaan opiskelijoilla 
on oikeus osallistua koulutuksen ke-
hittäm

iseen.

Laki ei m
ääritä oppilaskunnan vastui-

ta ja velvoitteita saatikka oikeuksia eri-
tyisen selkeästi. Koska oppilaskunta ei 
ole rekisteröity yhdistys tai vastaava, 
se ei m

yöskään ole nk. oikeushenkilö. 
Oppilaskunta ei siis voi tehdä virallisia 
sopim

uksia eikä om
istaa om

aisuut-
ta. Näin ollen yhteistyösopim

ukset esi-
m

erkiksi yritysten kanssa ovat aina sen 
henkilön nim

issä ja vastuulla, joka ni-
m

ensä paperiin raapustaa.

Oppilaskunnan oikeudellisen asem
an 

selkeyttäm
inen on Suom

en Lukiolais-
ten Liitolle keskeinen tavoite, jonka 
puolesta tehdään runsaasti töitä.
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TAPAHTUM
AT

JA TEM
PAUKSET

Kuten aikaisem
m

in on m
ainittu, op-

pilaskuntatoim
innan ei tarvitse – tai 

oikeastaan se ei saa – olla pönöttä-
m

istä ja kahvihuoneen nurkassa koko-
uksessa istum

ista. On aivan yhtä tär-
keää värittää opiskelijoiden lukioaikaa 
ja –arkea. Tapahtum

ien ja tem
paus-

ten järjestäm
inen on antoisaa siksikin, 

että uusien ihm
isten on helppo lähteä 

sitä kautta m
ukaan toim

intaan. Kun 
tapahtum

a onnistuu, kaikki sitä järjes-
täm

ässä olleet kokevat konkreettisesti 
onnistuneensa.

Kun tapahtum
ia ja tem

pauksia jär-
jestetään, on hyvä pohtia yhteistyö-
m

ahdollisuuksia 
eri 

tahojen 
kanssa. 

Vanhem
painyhdistysten, koulun, pai-

kallisen nuorisovaltuuston ja SLL:n pii-
rijärjestön kanssa kannattaa tehdä yh-
teistyötä, 

jos 
m

olem
m

at 
osapuolet 

hyötyvät siitä ja tapahtum
a saa uut-

ta väriä.

Tapahtum
ien järjestäm

inen

Tapahtum
ien ja tem

pausten suhteen 
on tiettyjä perusasioita, jotka toistu-
vat lähes aina, riippum

atta siitä m
il-

laista tapahtum
aa tehdään. Tapahtu-

m
ien järjestäm

isestä kannattaa tehdä 
check-list, josta löydät esim

erkin liit-
teenä.

1) Hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty. M

ainiosta ideasta voi syntyä m
ainio 

tapahtum
a, m

utta se vaatii suunnit-
telua porukalla. Ryhm

ässä tekem
inen 

on tärkeää siksi, että useam
m

at ai-
vot huom

aavat nekin asiat ja haasteet, 
jotka yksiltä jäisi huom

aam
atta. Suun-

nittelussa enem
m

än kuin olennaista 
on aikatauluttam

inen, sillä usein viim
e 

tipassa huom
ataan jonkin olennaisen 

osan olevan vielä työn alla.

Tapahtum
ien suunnitteluun ei kannata 

käyttää oppilaskunnan hallituksen ko-
kousaikaa. Kootkaa halukkaista opis-
kelijoista pienet työryhm

ät pohtim
aan 

tapahtum
aa ja hoitam

aan järjestelyitä. 
Näin saatte m

ukaan m
yös hallituksen 

ulkopuolisia toim
ijoita, joista m

ahdolli-
sesti tulee seuraavan kauden hallituk-
sen jäseniä.

M
iettikää aina, onko tapahtum

a tai 
tem

paus 
sellainen, 

jota 
riviopiskeli-

jat haluavat. Ottakaa heidän toiveen-
sa huom

ioon.

2) Raha liikuttaa kaikkea. Ennen ta-
pahtum

an järjestäm
istä on syytä las-

kea, paljonko sen kustannukset ovat. 
Vasta silloin voidaan arvioida, m

ah-
tuuko 

ajateltu 
tem

paus 
koko 

vuo-
den talousarvioon. Kuluja ennakoides-
sa päätyy usein tutkim

aan useam
pia 

vaihtoehtoja ja löytäm
ään hyvän hin-

ta-laatu-suhteen.

Pyytäkää taloudenhoitajalta ajantasai-
nen rahatilanne, jotta tiedätte, paljon-
ko on käytettävissä.

Pohtikaa vaihtoehtoisia tapoja saada 
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haluam
anne: jos haluatte tarjota pul-

laa, voisiko lähileipom
o sponsoroida? 

Entä isom
pi paikallinen m

akeis-, vir-
voitusjuom

a- tai hyppykeppiyritys?

3) Vastuunjako. Jokaiselle tapahtu-
m

aa järjestävälle täytyy olla selvää, ke-
nen puoleen he voivat kääntyä kysy-
m

yksiensä kanssa. Selkeä ja yhteisesti 
tiedostettu vastuunjako m

ahdollistaa 
sen, että jokainen pitää huolta om

as-
ta osastaan eikä kenellekään kerry lii-
kaa työtä. Yhtä tärkeää on, että jollakin 
on vetovastuu tapahtum

asta – m
uu-

ten m
ikään ei etene kohti yhteistä pää-

m
äärää.

Vastuualueet on hyvä jakaa ihm
isten 

kiinnostuksen ja vahvuusalueiden m
u-

kaan, m
utta älkää sulkeko pois uuden 

kokeilem
ista. 

Joskus 
pilkkua 

viilaa-
van sihteerin sisim

m
ästä löytyy huikea 

m
arkkinoija.

Asioiden sopim
inen koulun henkilö-

kunnan kanssa. 
Vaikka 

oppilaskun-
ta on lukion sydän, on erinäisiä tahoja, 
joiden kanssa on hyvä olla yhteisym

-
m

ärrys 
tapahtum

an 
järjestäm

isestä. 
Näihin tahoihin kuuluvat ainakin rehto-
ri ja opettajat, sekä tapahtum

an luon-
teesta riippuen esim

erkiksi siistijät ja 
kouluruokalan henkilökunta.

M
iettikää, 

m
itä 

m
uutoksia 

tapahtu-
m

anne tuo kouluarkeen. Onko odotet-
tavissa tavallista enem

m
än siivotta-

vaa? Tarvitsetteko aikaa oppitunneilta? 
Entä m

iten on sähkölaitteiden laita – 
pitääkö niitä siirrellä, tarvitsetteko jat-
kojohtoja? Kaikki näm

ä ovat asioita, 
joissa tarvitsette koulun henkilökunnan 
apua.

5) M
arkkinoi, tiedota! Jos riviopiskeli-

jat eivät tiedä hallituksen järjestäm
äs-

tä tapahtum
asta, harva osallistuu. Kun 

tiedotatte ja m
arkkinoitte, pohtikaa en-

sim
m

äisenä, m
ikä saa riviopiskelijat in-

nostum
aan. M

uotoilkaa viesti teräväksi 
ja tarjotkaa osallistum

isesta pieni täky.

Tiedotuksen tyyli riippuu hyvin pitkälti 
tapahtum

an luonteesta, m
utta yleises-

ti ottaen kaikki kanavat kannattaa hyö-
dyntää. Tiedotuksessa voi käyttää esi-
m

erkiksi:

Keskusradiota 
ja 

aam
unavauksia. 

Näissä kannattaa pyrkiä tiiviisiin ja in-
form

atiivisiin, m
utta hauskoihin tietop-

läjäyksiin tulevasta. Kuuluttakaa om
alla 

tyylillänne ja om
an koulunne opiskelijat 

huom
ioiden.

Julisteita. Kaikesta ei välttäm
ättä kan-

nata tai ehdi painattaa julisteita, m
ut-

ta perinteinen askartelu kera kartongin 
on varm

asti hauskaa ajanvietettä. Kou-
lun tulostim

et ovat usein nekin oppilas-
kunnan käytettävissä. Julisteiden si-
joittelussa voi käyttää m

ielikuvitusta: 
ulko-ovet, luokkien ovet ja seinät ovat 
aina luotettavia paikkoja, m

utta enem
-

m
än huom

iota saattavat herättää lat-
tioihin ja vessaan sijoitetut tiedotteet. 
Niitä on vaikea ohittaa huom

iotta.

Ilm
oitustaulua 

ja 
info-tv:tä! 

Ilm
oi-

tustaulu on perinteinen tiedotusväylä 
koulussa, ja se sopii etenkin virallisem

-
paan tiedotukseen hyvin. Info-tv:t ovat 
m

onista lukioista jo nyt löytyvä tiedo-
tusväline, johon oppilaskunnan halli-
tuksen kannattaa pyytää käyttöoikeus 
rehtorilta.

Facebookia. 
Tapahtum

an 
luom

inen 
Facebookiin onnistuu kätevästi viides-
sä m

inuutissa, kuvaukseen saa kaiken 
olennaisen tiedon ja tieto leviää lukion 
kaltaisen tiiviin verkoston sisällä no-
peasti. Jos koulullanne on om

a Face-
book-ryhm

ä tai –sivu, sitä kannattaa 
käyttää hyödyksi tapahtum

alinkkiä ja-
kaessa.

Koulun sähköisiä järjestelm
iä. W

ilm
at, 

Procapitaw
ebit ja vastaavat sähköi-

set kurssienhallintajärjestelm
ät sisäl-

tävät usein enem
m

än om
inaisuuksia 

kuin koulut ovat ottaneet käyttöön, 
esim

erkiksi viestin lähettäm
isen kai-

kille opiskelijoille. Täm
ä voi olla hyödyl-

linen väline esim
erkiksi yleiskokouk-

sesta tiedotettaessa.

Puskaradiota. Yllättävän usein tehok-
kain tiedotuskeino on laittaa tieto le-
viäm

ään kanssaopiskelijoiden keskuu-
teen. Vaarana on ainainen rikkinäinen 
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puhelin –vaikutus, m
utta usein ydin-

viesti m
enee perille tehokkaasti jo vä-

lituntikeskustelussa 
– 

tarkem
m

at 
faktat, paikat ja kellonajat voi sitten 
tarkistaa m

uualta.

6) Käytännön järjestelyt. Tapahtum
aa 

edeltävänä päivänä ja itse tapahtum
an 

aikana on tärkeää, että kaikki osallistu-
vat tietävät tehtävänsä ja osaavat rea-
goida, jos jotain odottam

atonta tapah-
tuu. On hyvä tehdä esim

erkiksi listoja 
siitä, m

itä kaikkia tarvikkeita on olta-
va käden ulottuvilla. Pelaako tietotek-
niikka? Onko jatkojohtoja? Tarvitaanko 
kaiuttim

ia tai m
uuta äänentoistoa, ku-

ten m
ikrofonia? Tarvitseeko vielä teh-

dä jotain viim
e hetken hankintoja?

7) Palautteen kerääm
inen. Palautet-

ta voi kerätä aktiivisesti tai passiivi-
sesti: 

onnistuneesta 
tapahtum

asta 
saa usein spontaanisti hyvää palautet-
ta opiskelijoilta. Erilaisilla sähköisillä 
kyselylom

akkeilla voitte kerätä palau-
tetta isom

m
ista tapahtum

ista, m
utta 

m
yös ideoita tulevaa varten. M

ielessä 
kannattaa pitää se, että negatiivisen 
palautteen 

antajat 
ovat 

hanakam
-

pia kuin positiivisen palautteen an-
tajat. Toisinaan saatavasta kriittises-
tä palautteesta kannattaa ottaa opiksi 
jatkossa. Tapahtum

an järjestäjien on 
m

yös 
syytä 

käydä 
palautekeskuste-

lu tapahtum
an jälkeen ja kirjoittaa ly-

hyesti ylös, m
issä onnistuttiin ja m

issä 
oli kehittäm

isen varaa. Näin viisastu-

taan seuraavaa kertaa varten!

Tapahtum
aideoita

Opiskelijat 
osallistuvat 

usein 
innok-

kaim
m

in jo perinteiseksi m
uodostu-

neisiin tapahtum
iin. Keskeistä on, että 

sam
at tapahtum

at järjestetään sään-
nöllisesti – esim

erkiksi kerran lukuvuo-
dessa – sam

alla konseptilla.

Jos opiskelijoita on vaikea innostaa, 
kannattaa 

asettaa 
osallistum

iselle 
pieni täky. Kun hallitus ei aloita suur-
ta aktiivisuutta vaativista tapahtum

is-
ta vaan pienem

m
istä tem

pauksista, 
esim

erkiksi vapun sim
a- ja m

unkkitar-
joilusta tai joulun glögi- ja piparitarjoi-
lusta, opiskelijoiden kynnys osallistua 
on m

atala. Tärkeintä on saada riviopis-
kelija kokem

aan oppilaskunnan halli-
tus om

akseen tai itselleen hyödyllisek-
si toim

ijaksi.

Kun pääkoppasi huutaa tyhjää ja jotain 
kivaa pitäisi järjestää, hyödynnettävis-
säsi on lukio.fi-sivustolta löytyvä Idea-
pankki. Sieltä löydät kivoja tapahtum

ai-
deoita järjestäm

isohjeineen. Jos koet 
epävarm

uutta jonkun tapahtum
an suh-

teen, voit aina olla yhteydessä Suom
en 

Lukiolaisten 
Liiton 

oppilaskuntakoor-
dinaattoriin ja oppilaskunnista vastaa-
vaan varapuheenjohtajaan. Yhteystie-
dot löytyvät osoitteesta lukio.fi.

Tarjoilut
Tarjoiluja voi teem

oittaa vuodenajan 
ja lähellä olevien juhlapäivien m

ukaan. 
Niiden ideana on yksinkertaisesti tar-
jota 

opiskelijoille 
jotain 

syötävää 
ja 

juotavaa välitunneilla koulupäivän pi-
risteeksi. Erityisesti näiden tem

paus-
ten osalta kannattaa pitää välit hyvinä 
lähialueen yrityksiin – joskus tarjoilta-
vat voi saada vaikka ilm

aiseksi.

M
usapäivät

Ajatuksena on yksinkertaisesti soittaa 
m

usiikkia koululla välitunneilla ja ruo-
katunnilla. M

usiikkia voi soittaa kes-
kusradiossa 

tai 
yhteisessä 

aulassa. 
Levyjä voi pyytää opiskelijoilta – jo-
kainen levyn tuonut saa soittaa yhden 
om

avalintaisen biisin – tai toiveita voi 
kerätä etukäteen. Jos päivästä tulee 
lukiossanne suosittu, voi dj:n paikasta 
järjestää vaikka kisan.

Teem
apäivät

Teem
apäivät rakentuvat yleensä tie-

tynlaisen 
pukeutum

isen 
ja 

oppilas-
kunnan hallituksen tai tapahtum

atyö-
ryhm

än rakentam
an välituntiohjelm

an 
ja koristelun ym

pärille. Erilaisia vari-
aatioita ovat esim

erkiksi liikenneva-
lopäivä (pukeutum

inen vihreään, pu-
naiseen 

tai 
keltaiseen 

siviilisäädyn 
m

ukaan), bisnes- tai pukupäivä (po-
jat pukeutuvat pukuihin ja tytöt jakku-
pukuihin) ja urheilupäivä (kaikilla jo-
honkin urheilulajiin liittyvä vaatetus). 
Lukion yhteishenkeä nostattaa erityi-

PLUP.
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sesti, jos opettajatkin saadaan innos-
tum

aan 
teem

apäivistä. 
Teem

apäivät 
voi laajentaa vaikka kokonaisiksi tee-
m

aviikoiksi.

Aloite- tai palautepäivä
Kun oppilaskunnan hallituksen ideat 
ovat vähissä, riviopiskelijoiden ideava-
rannot voidaan ottaa käyttöön. Sam

aa 
tapahtum

akonseptia voi käyttää m
yös 

palautteen 
kerääm

iseen 
hallituksen 

toim
innasta. 

Yksinkertaisesti 
halli-

tus voi hankkia esim
erkiksi lim

pparia 
ja karkkia, ja tarjota jokaisesta laatik-
koon pudotetusta aloitteesta tai pa-
lautteesta vastineeksi nam

ia. Alapää-
viittauksin varustettuja lappuja tuskin 
voi välttää, m

utta opiskelijoilta saat-
taa nousta erittäin hyviä ideoita: kaikki 
saatu palaute ja saadut aloitteet ovat 
arvokkaita.

Perinteiset juhlat
Niin syys- kuin kevätlukukauden päät-
teeksi oppilaskunnan hallitus voi jär-
jestää lyhyen juhlan. Joulun alla voi-
daan järjestää puurojuhla ja keväällä 
vapaam

uotoisem
pi ja pirteäm

pi tilai-
suus. Lukuvuoden päähuipentum

a on 
lukiossa 

aina 
ylioppilasjuhla, 

m
utta 

useinkaan kaikki opiskelijat eivät osal-
listu siihen. Niinpä koko koululle yhtei-
nen vuoden päätös on om

iaan kasvat-
tam

aan yhteishenkeä ja antaa m
yös 

esiintym
isintoisille 

m
ahdollisuuden 

päästä lavalle.

M
yös ystävänpäivän, pääsiäisen ja vas-

taavien päivien ym
pärille voi rakentaa 

vuosittain toistuvia tem
pauksia. Ystä-

vänpäivänä voi järjestää esim
erkiksi 

halipäivän, jonka idea on halata m
ah-

dollisim
m

an m
ontaa ystävää ja kerätä 

heidän nim
ensä pahviseen, kaulassa 

roikkuvaan sydäm
een. Vaihtoehtoises-

ti sydäm
en voi kiinnittää selkään ja 

m
uut voivat kirjoittaa siihen kivoja asi-

oita sydäntä kantavasta tyypistä.

Pääsiäisen ikuisuussuosikki on m
onis-

sa lukioissa m
unajahti. Oppilaskunnan 

hallitus piilottaa ym
päri lukiota suuren 

m
äärän suklaam

unia, joita opiskelijat 
voivat etsiä ja syödä. M

unajahdin ym
-

pärille voi rakentaa m
yös kilpailua joko 

yksittäisten opiskelijoiden tai perus-
ryhm

ien välille.

Yhteiskunnalliset tem
paukset

Koska oppilaskunta on opiskelijalle lä-
hin ym

päristö, joka opettaa kansan-
vallan peruskäytänteitä, ei tee huonoa 
pitää 

esillä 
m

uitakin 
yhteiskunnalli-

sen vaikuttam
isen m

uotoja. Vaalien al-
la tem

pauksien järjestäm
inen on kaik-

kein helpointa, koska puolueetkin ovat 
aktiivisim

pia. 
Silti 

vaalien 
välissäkin 

keskusteluyhteys eri tahoihin on hyvä 
säilyttää.

Vaalipaneelin järjestäm
inen onnistuu 

hallituksen voim
in, ja kaikilta opiskeli-

joilta voi pyytää ideoim
aan kysym

yksiä. 
Ehdokkaiden osallistum

ista paneeliin 

voi tiedustella joko suoraan heiltä tai 
heidän kam

panjapäälliköiltään sähkö-
postilla tai puhelim

itse. Lukiopaneelei-
hin osallistutaan m

ielellään, sillä m
oni 

opiskelija on jo äänestysikäinen.

Varjovaalien kautta nähdään, m
illaisen 

eduskunnan/presidentin/kunnanval-
tuuston lukionne opiskelijat valitsisi-
vat. Sam

alla vielä alaikäiset opiskelijat 
oppivat, m

iten äänestyspaikalla käyt-
täydytään 

Suom
en 

Nuorisoyhteistyö 
– Allianssi järjestää eduskuntavaali-
en alla Nuorisovaalit, joiden avulla ke-
rätään valtakunnallisia nuorten äänes-
tystuloksia. Lisätietoja saat valtikka.
fi-nettisivustolta.

Kunnallisvaalit 
ovat 

lukion 
kannalta 

keskeisim
m

ät vaalit, joten niiden alla 
kannattaa panostaa! Koska lukiot ovat 
usein kunnan alaisia, tehdään suuri 
osa lukiolaisista koskevista päätöksis-
tä kuntatasolla.

Vaalien välillä hyvä tapahtum
akonsep-

ti on järjestötori. Sen ideana on kutsua 
paikalle kansalaisjärjestöjä ja poliittisia 
puolueita (tai niiden nuorisojärjestöjä), 
joilla on m

ahdollisuus esitellä toim
in-

taansa vaikkapa ständeillä koulun au-
lassa, liikuntasalissa tai vastaavassa 
tarkoitukseen soveltuvassa paikassa.

Teatteri-, elokuva- ja konserttikäynnit
Kulttuuririennot ovat opiskelijoille usein 
hauskoja ja m

ieleenpainuvia kokem
uk-

sia. Kohteita valittaessa kannattaa ky-
sellä, voiko ne sisällyttää jonkin kurssin 
alaisiksi tai ovatko jonkun aineen opet-
tajat kiinnostuneita järjestäm

ään vie-
railut yhteistyössä.
M

aksullisia käyntejä järjestäessä tu-
lee aina m

uistaa, että kursseihin liitty-
vät pakolliset suoritukset eivät saa olla 
m

aksullisia. Opiskelijoille on siis tarjot-
tava aina ilm

ainen vaihtoehto.

Urheilupäivät
Oppilaskunnan hallitus voi olla järjes-
tävänä tahona (yhdessä koulun kans-
sa) koulun ulkopuolelle suuntautuvissa 
urheilupäivissä. Näissä oppilaskunnan 
rooli on usein huolehtia järjestelyis-
tä (esim

erkiksi bussien varaam
ises-

ta ja urheilupaikan vuokraam
isesta tai 

lippujen hankinnasta) ja tarjota talou-
dellista tukea siten, että osallistum

i-
nen tulisi opiskelijalle m

ahdollisim
m

an 
halvaksi. Yhteistyötä voi tehdä esim

er-
kiksi liikunnanopettajien kanssa, sillä 
heillä on usein hyvä tuntem

us lähiseu-
dun liikuntam

ahdollisuuksista.

Urheilupäivät voivat varsinkin keväällä 
olla leikkim

ielisiä ja tapahtua ulkosalla. 
Ulkoilm

a-Tw
ister, M

ölkky, tikanheitto, 
saappaanheitto akan- tai ukonkanto ja 
m

uut virkistävät ja leppoisat lajit voivat 
innostaa niitäkin, jotka eivät liikunnas-
ta erityisesti perusta. Lajien ym

pärille 
voi rakentaa kilpailua perusryhm

ien tai 
vapaasti valittavien joukkueiden välille.



51
52

Taksvärkkipäivä
Taksvärkkipäivän ajatus on, että koulun 
opiskelijat voivat niin halutessaan käy-
dä tekem

ässä yhden päivän töitä pai-
kassa jonka itse hankkivat. Tästä saatu 
korvaus (10-20 euroa) tuodaan kou-
lulle ja m

aksetaan oppilaskunnalle. Yh-
dessä kerätyt rahat lahjoitetaan johon-
kin hyväntekeväisyyskohteeseen, jonka 
voi päättää oppilaskunnan hallitus tai 
vaikkapa 

yleiskokous. 
Suuren 

osan 
opiskelijoista 

pitää 
kokea 

lahjoitus-
kohde tärkeäksi – silloin osallistum

i-
nen taksvärkkipäivään voi olla laajem

-
paa. M

uistakaa sopia opettajakunnan 
kanssa, m

iten järjestetään taksvärkki-
päivän ohjelm

a niille opiskelijoille, jotka 
valitsevat kouluun jääm

isen.

Taksvärkkipäivään voi liittää m
yös laa-

jem
paa tiedotusta lahjoituksen koh-

teesta. Oppilaskunnan taksvärkkipäi-
västä vastaavan henkilön kannattaa 
tutustua 

Taksvärkki 
ry:n 

vuosittain 
vaihtuviin 

kam
panjoihin 

osoitteessa 
w

w
w

.taksvarkki.fi.

Bi-leet!
Bileiden järjestäm

inen on erityisen hy-
vää 

varainhankintaa, 
m

ikäli 
odotet-

tavissa olevat osallistujam
äärät ovat 

riittävän suuret. Bileitä voi järjestää 
täysi-ikäisille opiskelijoille ravintolayh-
teistyön m

uodossa (esim
erkiksi abitu-

rienttien erilaisten juhlapäivien tienoil-
la) ja alaikäisille opiskelijoille suunnatut 
juhlat (esim

erkiksi W
anhojen jatkot) 

vaativat erilaiset järjestelyt.
Bileiden järjestäm

inen täysin om
atoi-

m
isesti on m

onim
utkaisem

paa. Kaik-
ki pitää hankkia ja hoitaa itse oppilas-
kunnan toim

esta.

Kun bileet ovat yksityistilaisuus, tiet-
ty porukka (esim

erkiksi koulun opis-
kelijat) on kutsuttu paikalle ja peri-
aatteessa kaikki läsnäolijat tiedetään. 
Tällöin kutsu ei ole julkinen eikä si-
säänpääsym

aksua voi periä. Yksityis-
tilaisuudesta ei tarvitse tehdä erillis-
tä ilm

oitusta paikalliselle poliisille, eikä 
Teosto- ja Gram

ex-m
aksuista tarvitse 

huolehtia. Yksityistilaisuudessa ei ole 
järjestyksenvalvojia ja kaikki on järjes-
tävän tahon vastuulla. M

ikäli biletilan 
om

istaja kuitenkin vaatii kortillisen jär-
jestyksenvalvojan hankkim

ista, on po-
liisille tehtävä ilm

oitus yleisötilaisuu-
desta 

(kortillinen 
järjestyksenvalvoja 

ei saa toim
ia ilm

an poliisin valtuuksia).

Kun bileet ovat julkinen tilaisuus, niis-
tä on tehtävä kirjallinen ilm

oitus pai-
kalliselle poliisille vähintään viittä vuo-
rokautta 

ennen 
tilaisuutta. 

Poliisilta 
saatu vastaus on pidettävä m

ukana 
tilaisuudessa ja siinä ilm

oitettuja eh-
toja 

esim
erkiksi 

järjestyksenvalvoji-
en m

äärän suhteen on noudatettava. 
Soitetusta m

usiikista on m
aksettava 

Teosto- ja Gram
ex-m

aksut (katso li-
sätietoja heidän Internet-sivuiltaan). 
Kannattaa siis värvätä m

uutam
ia op-

pilaskunnan toim
ijoita olem

aan epä-
virallisina 

valvojina 
ja 

huolehtim
aan 

siitä, että kukaan ei käyttäydy asiat-
tom

asti. Julkisessa tilaisuudessa voi-
daan pyytää sisäänpääsym

aksu. Jär-
jestävän 

tahon 
kannattaa 

huolehtia 
ensiavusta ja varautua ongelm

atilan-
teisiin (esim

erkiksi Suom
en alkoholi-

lainsäädännön rikkom
uksiin).

Bileiden järjestäm
isessä 

kannattaa huom
ioida 

ainakin seuraavat asiat:

Ł�M
ahdolliset ilm

oitukset 
  poliisille.
Ł�Äänentoisto, dj, Teoston ja 
  Gram

exin m
aksut.

Ł�Koristelut, valot.
Ł�Valvojat/järjestyksenvalvojat.
Ł�Lipunm

yynti.
Ł�Tarjoilut/kioski.
Ł�Ohjelm

a.
Ł�Siivous.
Ł�Ensiapu ja varautum

inen 
  ongelm

atilanteisiin.

M
ikäli teette yhteistyötä ravin-

toloiden kanssa, m
uistakaa ai-

na teettää kirjalliset sopim
uk-

set, joista käy ilm
i ainakin: 

Ł�Sopim
usosapuolet ja 

  yhteyshenkilöt.
Ł�Tuottojen jakautum

inen. Jär- 
  kevintä on pyrkiä m

yym
ään li- 

  put oppilaskunnan kautta, sil- 
  lä illan m

uista tuotoista joutuu  
  m

aksam
aan veroja, m

ikä te- 
  kee asioista m

onim
utkaisia  

  oppilaskunnalle. Yksinkertai- 
  sinta on sopia oppilaskunnalle  
  yksinkertainen järjestäjäpalk- 
  kio, jolloin sopim

uksen tuo- 
  tot ovat hyvin ennakoitavissa.  
  Suurem

m
at tuotot saat- 

  taa kuitenkin saada aktiivisel- 
  la m

arkkinoinnilla lipputulojen  
  kautta.

Vastuiden jako on keskeisin  
sopim

uksen tekem
isen tarkoi-

tus. Ravintolayhteistyössä kan-
nattaa huom

ioida seuraavat 
(suluissa ehdotukset vastuun-
jaoksi):

Ł�M
arkkinointi (oppilaskunta).

Ł�Äänentoisto ja m
usiikki 

  (ravintola).
Ł�Teosto- ja Gram

ex-m
aksut 

  (ravintola).
Ł�Lipunm

yyjät (ravintola/ 
  oppilaskunta).
Ł�Vahinkotilanteet, jos jotain  
  esim

erkiksi hajoaa (ravintola).
Ł�Järjestyksenvalvojat 
  (ravintola).
Ł�Siivous (ravintola/ 
  oppilaskunta).
Ł�Työntekijöiden palkkaus 
  (ravintola).
Ł�Sopim

uksesta tehdään 
  kaksi alkuperäiskappaletta,  
  joista m

olem
m

ista löytyy 
  allekirjoitukset.
Ł�Esim

erkkisopim
uksen löydät  

  liitteenä. M
uistattehan, että  

  oppilaskunta ei ole oikeus- 
  henkilö! Sopim

ukset ovat  
  siis aina viim

e kädessä 
  allekirjoittajan nim

issä. 
  Säilyttäkää silti sopim

ukset  
  paikassa, jossa ne ovat 
  tallessa vielä seuraavana  
  vuonnakin.
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Jos jokainen oppilaskunnan hallituk-
sen jäsen tarvitsee koulutusta om

aan 
vastuualueeseensa, Jano-koulutuksen 
sijaan kannattaa suunnata W

atereille. 
Siellä koulutus on yksilöllisem

pää eri 
vastuualueiden toim

ijoille, Jano-kou-
lutukset taas auttavat yksittäisen op-
pilaskunnan toim

intaa kehittym
ään.

Jano-koulutukset eivät m
aksa oppi-

laskunnalle m
itään. Voit tilata koulu-

tuksen SLL:n nettisivuilta (Lukio.fi > 
Liitto > Apua oppilaskuntatoim

intaan).

W
ater-oppilaskuntafestivaalit

Viidesti vuodessa ym
päri Suom

en jär-
jestettävät 

W
ater-oppilaskuntafesti-

vaalit keräävät oppilaskuntatoim
ijoita 

kautta m
aan kouluttautum

aan viikon-
lopuksi. Tapahtum

a sopii aloitteleval-
le oppilaskuntatoim

ijalle, m
utta m

yös 
kokeneem

pi löytää sieltä uusia ideoi-
ta ja hyödyllistä tietoa. M

ahtavinta on 
varm

asti tavata m
uita oppilaskunta-

toim
ijoita joiden kanssa vaihtaa koke-

m
uksia ja verkostoitua. Ja ennen kaik-

kea W
atereilla on aina ihan hillittöm

än 
hauskaa.

Tarkista m
issä ovat täm

än vuoden lä-
him

m
ät W

aterisi osoitteesta Lukio.fi. 
Tapahtum

an hinta vaihtelee hiem
an 

vuodesta toiseen, m
utta jäsenhinta on 

viitisenkym
m

entä euroa per henkilö. 
Hinta sisältää m

ajoituksen, aam
iaisen 

SUOM
EN LUKIO-

LAISTEN LIITTO – 
OPPILASKUNTA-
TOIM

INNAN PUO-
LESTA!
Oppilaskuntatoim

innan 
edistäm

inen 
on yksi Suom

en Lukiolaisten Liiton pe-
rustehtävistä. Voit saada liitolta ide-
oita, apua ja m

ateriaaleja toim
intaa-

si. Tässä osiossa voi tutustua erilaisiin 
palveluihin, joita SLL oppilaskuntatoi-
m

ijoille pääsääntöisesti m
aksutta tar-

joaa.

Suom
en Lukiolaisten Liiton toim

istol-
la työskentelee täysipäiväinen oppilas-
kuntakoordinaattori, johon voit olla yh-
teyksissä kysym

yksiesi kanssa. Lisäksi 
vuosittain vaihtuvista varapuheenjoh-
tajista toinen ottaa aina oppilaskun-
tatoim

innan vastuulleen. Voit soittaa, 
tekstata tai lähettää sähköpostia m

o-
lem

m
ille oppilaskuntatoim

intaan liit-
tyvissä asioissa. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta lukio.fi.

Jano-täsm
äkoulutus

Jano-koulutukset on tarkoitettu oppi-
laskuntien hallituksien puolen tai koko 
päivän m

ittaisiksi tehopaketeiksi, joi-
den avulla haetaan uutta puhtia kan-
gistuneeseen oppilaskuntatoim

intaan. 
Paikalle saapuu m

uutam
a SLL:n kou-

luttaja, 
jotka 

auttavat 
pureutum

aan 
ongelm

iin ja etsim
ään hyvät ratkai-

sut jatkoa varten. Koulutus räätälöi-
dään aina juuri teidän oppilaskuntan-
ne hallitusta varten! Yhdessä päivässä 
löydätte uutta intoa ja poistutte koulu-
tuksesta ideavuoren kanssa.

lukio.fi
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ja ohjelm
an. SLL:n jäsenet m

aksavat 
tapahtum

asta 
20 

euroa 
vähem

m
än 

kuin ei-jäsenet – kannattaa siis liittyä 
jo sen takia, että vuoden jäsenm

aksu 
ja W

atereiden hinta tulevat yhteensä 
edullisem

m
iksi kuin tapahtum

am
aksu.

M
ateriaalit

Suom
en Lukiolaisten Liitolta voit tila-

ta erilaista oppilaskunnille hyödyllistä 
m

ateriaalia. M
uutam

ia yksittäiskappa-
leita lähetetään m

aksutta, suurem
pi-

en tilausten kanssa oppilaskuntanne 
voi joutua m

aksam
aan postim

aksun. 
Tilauslom

akkeen löydät SLL:n netti-
sivuilta tai voit tiedustella m

ateriaa-
litilauksia 

sähköpostilla 
osoitteesta 

toim
isto@

lukio.fi.

Tutor-opas on tarkoitettu avuksi tutor-
toim

innan järjestäm
iseen ja ideointiin. 

Siitä kannattaakin vinkata om
an kou-

lun tutoreille.

Tutor-kouluttajan opas, jonka avulla 
tutoreiden tietous viedään arvokkaas-
ti eteenpäin.

Oppilaskuntatoim
innan opas, jota pi-

telet käsissäsi. Jos tarvitsette useam
-

m
an kappaleen, esim

erkiksi seuraajil-
lesi oppilaskuntatoim

innassa, tilausta 
vain tulem

aan.

Lukiolaisjulistus kattaa alleen sato-
jen oppilaskuntatoim

ijoiden näkem
yk-

set siitä, m
ihin suuntaan lukiota ja op-

pilaskuntatoim
intaa pitäisi viedä.

M
un rahat, m

un eläm
ä –talouden-

hallintaopas on luotu alun perin abeja 
varten, m

utta siinä on hyödyllistä tie-
toa jokaiselle om

aa taloudenhallintaa 
aloittelevalle.

Jäsenetuvihkot ovat hyödyllistä jaet-
tavaa lukionne opiskelijoille. Vihkos-
sa kerrataan alueittain kaikki edut ja 
alennukset, joita Lukiolaisen Opiskeli-
jakortilla saa. Säästä siis kanssaopis-
kelijoidesi 

vähäisiä 
rahoja. 

M
uistat-

han, että voit m
yös ehdottaa jäsenetua 

suoraan SLL:lle!

Ja paljon m
uuta

Suom
en Lukiolaisten Liitto on lukio-

laisten om
a etu-, palvelu- ja harras-

tejärjestö. Etujärjestö siksi, että kym
-

m
enen hengen toim

iston, yhdentoista 
jäsenjärjestön ja satojen toim

ijoiden 
voim

in lukiolaisten etuja valvotaan yö-
tä päivää ja lukiolaisen arkeen yrite-
tään 

alati 
saada 

parannuksia. 
Pal-

velujärjestö 
siksi, 

että 
liitto 

tarjoaa 
lukiolaiselle opiskelijakortin, jolla saa 
alennuksia ja etuja ym

päri m
aan – sen 

lisäksi, että toim
istolle voi kuka tahan-

sa olla yhteyksissä kysym
yksineen ja 

ongelm
ineen.

Ja harrastejärjestö siksi, että sadat lu-
kiolaiset ym

päri Suom
en tekevät Suo-

m
en Lukiolaisten Liitosta juuri sellaisen 

järjestön, kuin se on. SLL:ssa toim
im

i-
nen aktiivina on pitkälti sam

antyyppis-
tä kuin oppilaskuntatoim

inta, m
utta 

isom
m

assa 
m

ittakaavassa. 
Toim

inta 
tarjoaa jokaiselle jotakin, sillä yhdis-
tystoim

innassa tehtävää on paljon.

SLL:n toim
intaan lähteäkseen ei tar-

vitse m
itään aikaisem

paa kokem
usta. 

Kuka tahansa voi tulla m
ukaan ja olla 

niin aktiivisesti m
ukana kuin itse halu-

aa. Ja SLL kaipaa juuri Sinua.
Voit lähteä m

ukaan valtakunnallisille 
tapahtum

ille ilm
an, että tunnet sieltä 

ketään entuudestaan – niin tekee m
o-

ni m
uukin. Tai voit käydä tutustum

as-
sa om

an piirijärjestösi toim
intaan joko 

tapahtum
alla tai piirihallituksen koko-

uksessa. Seuraavalta aukeam
alta nä-

et, m
ihin piiriin kuulut. Voit tsekata 

om
an piirisi lisäksi osoitteesta lukio.fi 

– sieltä löydät m
yös tapahtum

ien tie-
dot ja ilm

oittautum
isohjeet.

SLL:n aktiivina pääset 
halutessasi tekem

ään 
ainakin seuraavaa:
Tapaam

aan päättäjiä ja kerto-
m

aan heille lukiolaisten tavoit-
teista ja tilanteesta.
Kirjoittam

aan m
ielipidekirjoi-

tuksia, kannanottoja tai blogi-
tekstejä.
Järjestäm

ään bileitä, sem
inaa-

reja, m
atkoja, koulutuksia ja 

saunailtoja tai m
itä ikinä kek-

sitte.
Suunnittelem

aan julisteita ja 
m

uuta m
arkkinointim

ateriaalia
Esiintym

ään isom
m

illekin ylei-
söille kiertäm

ällä alueesi luki-
oita.
Neuvottelem

aan jäsenetuja Lu-
kiolaisen opiskelijakortille.
Osallistum

aan tapahtum
iin, 

koulutuksiin ja sem
inaareihin 

ym
päri m

aan.
Tutustum

aan uusiin ihm
isiin 

ym
päri Suom

en ja luom
aan uu-

sia ystävyyssuhteita. M
oni SLL-

aktiivi toteaakin, että lähes 
jokaisesta Suom

en niem
ennot-

kosta löytyy yöpym
ispaikka, jos 

tarve on.

SLL:N TOIM
INTAAN LÄHTEÄKSEEN EI TARVITSE M

ITÄÄN 
AIKAISEM

PAA KOKEM
USTA. KUKA TAHANSA VOI TULLA 

M
UKAAN JA OLLA NIIN AKTIIVISESTI M

UKANA KUIN ITSE 
HALUAA.
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Vaikuttam
inen Suom

en Lukio-
laisten Liitossa

Nyppiikö joku SLL:n kanta? Kiinnos-
taisiko sinun viedä järjestöä toiseen 
suuntaan? Vai oletko totaalisen sa-
m

aa m
ieltä? Halusitpa vaikuttaa jär-

jestöön m
iten tahansa, voit tehdä sen 

osallistum
alla 

m
arraskuiseen 

liitto-
kokoukseen. Suom

en Lukiolaisten Lii-
tossa valta on jäsenillä edustuksellisen 
liittokokouksen kautta. Se on tavallaan 
yleiskokous, 

m
utta 

kolm
ipäiväinen. 

Liittokokouksessa 
käsitellään 

SLL:n 
tavoiteohjelm

a, 
toim

intasuunnitelm
a 

ja talousarvio – juuri ne asiakirjat, joil-
la sinä voit m

äärätä, m
itä liitto tekee 

seuraavana vuonna.

Jokainen jäsen on puhe- ja läsnäolo-
oikeutettu, m

utta m
ikäli haluaa päästä 

äänestäm
ään liittokokousasioista, pi-

tää olla osa piirin äänioikeutettua de-
legaatiota. Liittokokoukset ovat edus-
tuksellisia, m

ikä tarkoittaa sitä, että 
kym

m
enen piirijärjestöä valitsee om

at 
äänioikeutetut 

edustajansa 
kokouk-

seen viim
eistään kuukautta ennen liit-

tokokousta. Ole siis yhteydessä om
an 

piirisi toim
ijoihin jo hyvissä ajoin, jos 

haluat lähteä m
ukaan! Lisätiedot ja 

yhteystiedot löydät osoitteesta lukio.fi.

Vaikuttaa voit m
yös om

assa piirijär-
jestössäsi. Suom

en Lukiolaisten Lii-
tolla on kym

m
enen paikallista piirijär-

jestöä, jotka tekevät toim
intaa om

alla 
alueellanne – tavallaan pieniä liitto-
ja liiton sisällä. Piiritoim

intaan on ter-
vetullut m

ukaan kuka tahansa. Löydät 
piirijärjestöjen yhteystiedot osoittees-
ta lukio.fi.

Piirit

1.  
Lapin piiri

2.  
Pohjois-Suom

en piiri
3.  

Pohjanm
aan piiri

4.  
Savo-Karjalan piiri

5.  
Keski-Suom

en piiri
6.  

Häm
een piiri

7.  
Kaakkois-Suom

en
8.  

Varsinais-Suom
en

9.  
Etelä-Suom

en piiri
10.  

Helsingin piiri

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
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HAKEM
ISTO

AAloite - 18
Oppilaskuntatoim

intaan 
voivat 

liittyä 
niin yleiskokousaloitteet kuin kunnal-
lisaloitteet. Jos opiskelijoilta ei heru 
aloitteita oppilaskuntatoim

intaan, nii-
tä voi yrittää hankkia vaikkapa aloite-
päivän keinoin, s. 49. 

Arkistointi - 24
Tärkeät paperit pitää laittaa talteen. 

Arvosana – 13
Sekä kurssien että ylioppilaskirjoitus-
ten arvosanoihin on m

ahdollista vaatia 
oikaisua. Arvosanojen kriteerit m

ääri-
tellään opetussuunnitelm

assa.

Asiakirja – 18, 25, liitteet
Oppaasta löydät yleiskokousasiakirjat 
ja hallituksen asiakirjat. M

uista katsoa 
m

yös liite-CD.

Asialista – 27, liite
Etukäteen laadittu lista kokouksessa 
käsiteltävistä asioista.

Autom
aatti – 39

Erilaiset autom
aatit ovat oppilaskun-

nalle hyvä varainhankintakeino. Auto-
m

aatit hankitaan erilaisilta yrityksil-
tä sopim

uksella. Tarkistakaa kuitenkin 
sopim

uksessa pienellä präntätyt osiot 
huolella.

BBileet – 38, 51
Oppilaskunnan toim

esta järjestettävät 
bileet vaativat m

onen ihm
isen panos-

ta ja useiden seikkojen huom
ioim

ista. 

Budjetti - 19
Katso kohta talousarvio. Tietoa tapah-
tum

abudjetoinnista saat sivulta 44.

EEdunvalvonta-asiam
ies - 15

Suom
en Lukiolaisten Liitossa työsken-

telee kaksi täysipäiväistä henkilöä, joi-
hin voit olla yhteydessä kysym

yksinesi 
opiskelijan oikeuksista.

Edunvalvontaopas - 8
Suom

en Lukiolaisten Liiton opas, joka 
on tarkoitettu avuksi vaikuttam

istyö-
hön paikallistasolla.

Esityslista – 27, liite
Etukäteen laadittu lista kokouksessa 
käsiteltävistä asioista.

HHallituksen allekirjoitussivu – 37
Tilinpäätöksen 

osa, 
jossa 

hallituk-
sen jäsenet ilm

oittavat vahvistavansa 
edelliskauden tilinpäätöksen.

Hallitus – 23
Oppilaskunnalla on usein jäsentensä 
keskuudestaan valitsem

a hallitus, jo-

ka edustaa oppilaskuntaa. Oppilaskun-
nan hallitus valitaan useim

m
iten yleis-

kokouksessa.

Hom
eongelm

at
Katso sisäilm

an laatu, s. 10.

Huipputapaam
inen – 15

Jokainen Suom
en päivälukio voi lähet-

tää 
lukiolaisten 

Huipputapaam
iseen 

kaksi edustajaa laatim
aan lukiolaisju-

listusta.

Hyväksilukem
inen - 13

Katso Opintojen hyväksilukem
inen.

IIdeapankki – 48
Suom

en 
Lukiolaisten 

Liiton 
sivuilta 

(lukio.fi) löytyvä ohjeisto erilaisista ta-
pahtum

aideoista. Jos oppilaskunnal-
lasi on jokin hauska tapahtum

aidea, 
lähetä se m

uidenkin käytettäväksi!

JJano-koulutus – 54
Suom

en Lukiolaisten Liitto tarjoaa il-
m

aisia päivän m
ittaisia oppilaskunta-

koulutuksia – juuri sinun lukiollesi! 

Jatkuvuus – 24
Oppilaskunta voi toim

ia om
ana vuon-

na erinom
aisesti, m

utta työlle pitää ai-
na löytää jatkajat.
Johtosääntö – 26, liite
Asiakirja, jossa säädetään esim

erkiksi 

hallituksen sisäisistä vastuista.

Järjestäytym
iskokous - 23

Hallituksen toim
ikauden ensim

m
äis-

tä kokousta kutsutaan järjestäytym
is-

kokoukseksi, koska siellä jaetaan vas-
tuualueet. 

Järjestäytym
inen – 18, 23

Oppilaskunnat voivat järjestäytyä itsel-
leen sopivim

m
alla tavalla. Käytännölli-

sistä syistä oppilaskunta usein valitsee 
keskuudestaan hallituksen.

Järjestötori - 50

KKahvi
Hyödyke ja nautintoaine, jota on hy-
vä tarjota kokouksissa ihm

isten pitä-
m

iseksi virkeinä ja tyytyväisinä. Katso 
erityisesti kohta yleiskokouksen käy-
tännön järjestelyt, s. 16, kohta 8. Tar-
kem

m
at ohjeet kahvipakkauksen kyl-

jessä.

Kahvitukset – 39
Vanhem

painiltojen tai m
uiden vastaa-

vien yhteydessä järjestettävät kahvi-
tukset ovat hyvä varainhankintakeino.

Kannanotto - liite
Jonkin tahon kirjoittam

a, tiivis m
ielipi-

teenilm
aisu tarkasti valikoituun aiheeseen.

 Kioski – 39
Oppilaskunnan kioski on oiva varain-
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hankintakeino ja sam
alla hyvä palvelu 

koulun opiskelijoille.

Kirjanpito - 30
Kuukausittain tehtävä kooste talou-
desta, josta näkee, m

ihin rahat ovat 
m

enneet ja m
istä rahaa on tullut. Kir-

janpidon pohjalta tehdään toim
ikau-

den päätteeksi tilinpäätös.

Kirjatori – 16, 40
Kirjatoria tai kirjakirppistä voi järjestää 
oppilaskunnan voim

in joko opiskelijoi-
den yleiseksi hyödyksi tai varainhan-
kintam

ielessä.

Kirjatilaus – 41
Kun tilaa enem

m
än kirjoja kerralla, ne 

saa halvem
m

alla. Vaikka koko oppilas-
kunnalle.

Kokoustekniikka – 20
Kokouksissa toim

itaan kuten yhdessä 
on sovittu. Se jouduttaa päätösten te-
kem

istä ja kokouksen kulkua.

Koulukuvaus - 38
Katso kohta valokuvaussopim

us.

Koulutuksen järjestäjä – 9, 42
Lukiokoulutusta järjestävät useat ta-
hot, useim

m
iten kunta. Koulutuksen 

järjestäjällä on velvoitteita ja vastuuta 
opiskelijoita kohtaan,

Käsikassa – 30
Oppilaskunnan 

kannattaa 
kirjanpi-

dollisten ongelm
ien välttäm

iseksi olla 
käyttäm

ättä käsikassaa. Jos sitä kui-
tenkin tarvitaan, löydät ohjeet sivuilta 
30-31.

LLautakunta – 14
Lautakunta on kunnan päätöksente-
koelin, ja toisen asteen koulutuksesta 
vastaava lautakunta on lukioille erityi-
sen tärkeä. Se voi olla nim

eltään esi-
m

erkiksi opetus-, sivistys- tai koulu-
tuslautakunta.

Lukiolaisjulistus – 15, liite
Oppilaskuntatoim

ijoiden koostam
a ju-

listus, 
jossa 

luetellaan 
lukiolaisten 

om
ia 

vaatim
uksia 

lukion 
kehittäm

i-
seen. Liitteenä löydät avatun lukiolais-
julistuksen, jossa selitetään teesien si-
sältöä tarkem

m
in.

Lukiolaisten oikeudet - 9
Lukio-opiskelijalla on velvoitteita, m

ut-
ta m

yös oikeuksia joita koulutuksen 
järjestäjän on kunnioitettava. Tarken-
tavia tietoja voit aina pyytää Suom

en 
Lukiolaisten Liiton edunvalvonta-asia-
m

iehiltä.

Lukiolaki – 10, liite
Lukiolaki on lukio-opiskelijan kannalta 
keskeisin laki, jossa m

ääritellään m
m

. 
oppilaskunnan asem

a. Liitteenä löydät 
lukiolain kokonaisuudessaan sekä lu-
kioasetuksen.

MM
arkkinointi – 23, 45

M
ateriaalim

aksut – 9
M

onissa lukioissa peritään laittom
ia 

m
ateriaalim

aksuja. Ne ovat oikeutet-
tuja vain, kun opiskelijalla on m

ahdolli-
suus tuoda om

at välineet yhteism
ate-

riaalien sijaan.

M
uistio – 28

Yhteenveto 
vapaam

uotoisesta 
koko-

uksesta.

M
usapäivä - 48

NNuorisolaki – 9, 10
Nuorisolaki m

äärittää nuorten erityis-
asem

aa. Oppilaskuntatoim
innan kan-

nalta keskeisin on pykälä nuorten kuu-
lem

isesta heitä koskevissa asioissa.

Nuorten kuulem
inen – 9, 10

Nuorten kuulem
iseen heitä koskevis-

sa asioissa m
äärittää nuorisolaki se-

kä lukion oppilaskuntatoim
innan kan-

nalta lukiolaki.

OOhjaava opettaja 
Oppilaskunnan 

ohjaava 
opettaja 

on 
koulusta nim

etty vastuuhenkilö, joka 
tukee oppilaskunnan hallituksen toi-
m

intaa ja toim
ii linkkinä oppilaskun-

nan ja opettajakunnan välillä.

Oikeushenkilö – 16
Oppilaskunta ei ole oikeushenkilö, ei-
kä sen nim

issä tästä johtuen voi tehdä 
sopim

uksia. Katso m
yös oppilaskun-

nan oikeudellinen asem
a, s. 42.

Oikeus saada opetusta - 13
Opiskelijalla on oikeus saada opetus-
suunnitelm

an m
ukaista opetusta. 

Ongelm
atilanteet – 9, 13, 24

Oppaasta löytyy osio, jossa käsitellään 
yleisim

piä 
edunvalvonnallisia 

ongel-
m

akohtia, 
joihin 

oppilaskuntatoim
ija 

törm
ää. M

yöhem
m

in käsitellään halli-
tuksen sisäisiä ongelm

ia.

Opetussuunnitelm
a – 8, 13, 15

Kertoo, m
itä lukiossa on opetettava. 

Opetussuunnitelm
an 

valtakunnalliset 
perusteet säätää Opetushallitus, ja tä-
m

än lisäksi tehdään paikalliset ope-
tussuunnitelm

at, joihin oppilaskunta-
kin voi vaikuttaa.

Opintojen hyväksilukem
inen – 13

Lukion 
ulkopuolella 

hankittua 
osaa-

m
ista voidaan hyväksilukea kursseik-

si, jos etukäteen yhdessä sovitut ehdot 
täyttyvät. 

Opiskelijahuolto – 12
Käsitteellä viitataan kokonaisuuteen, 
joka 

huom
ioi 

opiskelijan 
fyysisen, 

psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin. 
Koulutuksen järjestäjällä on velvoittei-
ta opiskelijahuollon järjestäm

iseksi.

Opiskelijan oikeudet – 9

Opiskelijoiden kuulem
inen – 9, 10

Opiskelijoiden 
kuulem

isesta 
lukiossa 

säätää lukiolaki. Opiskelijoiden ääntä 
näissä asioissa käyttää oppilaskunta, 
jonka asem

a on laissa m
äärätty.

Opiskeluterveydenhuolto – 12
Lukiolaiset on siirretty 2000-luvun lo-
pulla kouluterveydenhuollon piiristä al-
le 18-vuotiaille m

aksuttom
an opiske-

luterveydenhuollon piiriin.

Opiskeluym
päristö – 10

Asetuksen m
ukaan opiskelijoille on jär-

jestettävä 
terveellinen 

ja 
turvallinen 

opiskeluym
päristö.
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Oppilaskunnan hallitus – 6
Käyttää oppilaskunnan ääntä ja edus-
taa oppilaskuntaa.

Oppilaskunta – 5
Lukioissa on lain säätäm

änä oppilas-
kunta, jolla tarkoitetaan kaikkien kou-
lun opiskelijoiden m

uodostam
aa yhtei-

söä. Jokainen koulun opiskelija kuuluu 
oppilaskuntaan. Katso erityisesti oppi-
laskunnan oikeudellinen asem

a, s. 42.
Oppilaskuntakoordinaattori - 54
Suom

en Lukiolaisten Liiton työntekijä, 
joka osaa auttaa kaikissa kiperissä op-
pilaskuntapulm

issa. Hän m
yös järjes-

tää W
ater –oppilaskuntafestivaaleja.

Organisaatiom
allit – 20

Oppilaskunta on kuten m
ikä tahan-

sa organisaatio – se on järjestäytynyt 
tietyllä tavalla. Tästä oppaasta löydät 
m

uutam
at perinteisim

m
ät tavat oppi-

laskunnan järjestäytym
iseen.

PPalaute – 47
Ilm

an palautetta on vaikea tehdä ensi 
kerralla parem

m
in. Järjestäkää vaikka 

kokonainen palautepäivä, s. 49.

Pankkikortti – 30
Oppilaskunnan 

juoksevaa 
rahaliiken-

nettä voi helpottaa m
aksukortti, jon-

ka käytöstä on säädettävä tarkasti ta-
lousjohtosäännössä.

Pankkitili - 29
Kaikki pankit eivät m

yönnä oppilaskun-
nille pankkitiliä, m

utta m
onet tekevät 

niin tietyin ehdoin. 

Piiri – 57
Suom

en Lukiolaisten Liiton piirijärjes-
töt tekevät toim

intaa alueensa lukio-
laisten hyväksi. Liity joukkoon iloiseen!

Pohjakassa – 30
Oppilaskunnan 

kannattaa 
kirjanpi-

dollisten ongelm
ien välttäm

iseksi olla 
käyttäm

ättä käsikassaa. Jos sitä kui-
tenkin tarvitaan, löydät ohjeet sivuilta 
30-31.

Poissaoloselvitys - 13
Lukio voi vaatia poissaoloista selvityk-
sen, joka huoltajan pitää usein todis-
taa. Yli 18-vuotiailta vanhem

pien al-
lekirjoitusta poissaoloselvityksiin ei voi 
vaatia.

Pullonpalautus – 41
Aliarvostettu ja ym

päristöystävällinen 
varainhankintakeino. 

Päätöksentekijät  
Eri hallintotasoilla on päättäjiä, joil-
la on valtaa vaikuttaa. Näitä henkilöitä 
löytyy Opetus- ja kulttuurim

inisteriön 
virkam

iehistä aina koulutuslautakun-
nan varaedustajiin saakka. Lukion kan-
nalta keskeisiä päättäjiä paikallista-
solla ovat rehtori, koulun johtokunnan 
jäsenet, 

koulutus-/sivistys-/opetus-
lautakunnan jäsenet sekä vastaavat 
kunnallistason virkam

iehet.

Pöytäkirja – 27, liite
Kokouksen 

sihteerin 
kirjoittam

a 
ja 

kahden henkilön allekirjoituksillaan oi-
keaksi vahvistam

a kirjaus siitä, m
itä 

kokouksessa päätettiin.

RRehtori – 9
Rehtori on koulun johtaja ja opettaji-
en esim

ies. Hänen täytyy tietää kaikki, 
m

itä koulun seinien sisällä tapahtuu, ja 
siksi tapahtum

ien ja tem
pausten jär-

jestäm
iseen tarvitsee hänen suostu-

m
uksensa.

SSisustam
inen – 16

Yhteisistä tiloista kaikille viihtyisäm
-

m
ät!

Sisäilm
an laatu – 10

Lukio on paitsi seiniä, m
yös opiskelu-

ym
päristö. 

Opiskeluym
päristöstä 

on 
säädetty asetustasolla.

Stipendit - 16
Yksi oppilaskunnan toim

into voi olla 
stipendien jakam

inen.

Suom
en Lukiolaisten Liitto - 54

SLL on lukiolaisten om
a opiskelijajär-

jestö, jonka työntekijät voivat auttaa 
sinuakin 

oppilaskuntatyössäsi. 
Lisä-

tietoja löydät osoitteesta lukio.fi.

Säännöt – 25, liite
Oppilaskunnalla on hyvä olla säännöt, 
kuten kaikilla m

onen ihm
isen m

uodos-
tam

illa yhteisöillä.
TTaksvärkki – 51

Taloudelliset päätökset – 30
Taloudellisilla päätöksillä on tietty ete-
nem

isjärjestys.

Talousarvio – 19, liite

Yleiskokouksen asiakirja, jossa arvioi-
daan seuraavan toim

ikauden tulot ja 
m

enot.

Talousjohtosääntö – 26, liite
Hallituksen 

asiakirja, 
joka 

m
äärittää 

m
iten rahaa käytetään ja kenen toi-

m
esta.

Tapahtum
an järjestäm

inen – 44, liite
Erilaisten tapahtum

ien järjestäm
ises-

sä täytyy ottaa huom
ioon m

onia asioi-
ta. Tärkeintä on tehdä asioita porukal-
la, ei urakalla.

Tarjoilut – 48
Pienet tarjoilutem

paukset pitävät 
opiskelijat virkeinä.

Tase - 35
Tilinpäätöksen osa, joka kertoo (esi-
m

erkiksi) oppilaskunnan taloudellisen 
tilanteen tilikauden viim

eisenä päivä-
nä.

Teem
apäivät - 48

Terveystarkastus - 12
Sosiaali- 

ja 
terveysm

inisteriön 
ase-

tuksen m
ukaan kunnan on järjestettä-

vä lukioissa opiskeleville terveydenhoi-
tajan terveystarkastus ensim

m
äisenä 

opiskeluvuotena ja lääkärin terveystar-
kastus ensim

m
äisen kahden opiskelu-

vuoden aikana.

Tiedonhaku – 10-11, 15
Ennen kuin alkaa vaikuttam

aan ongel-
m

akohtiin ja m
uuttam

aan m
aailm

aa, 
pitää tietää m

istä puhuu.
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Tiedotus – 23, 45

Tilikirja – 30, liite
Taulukko, johon tehdään kirjanpito. 

Tilinpäätös – 18, 33, 37
Yhteenveto oppilaskunnan tilikaudes-
ta. Koostuu tilikirjasta, tuloslaskelm

as-
ta, taseesta, toim

intakertom
uksesta ja 

hallituksen allekirjoitussivusta.

Tilintarkastaja 
Vanhentunut term

i. Katso kohta toi-
m

innantarkastaja.

Tilinkäyttöoikeus - 29
Yhteisöjen ja yritysten pankkitilejä voi-
vat käyttää vain henkilöt, joilla on tilin-
käyttöoikeudet. Toim

ijoiden vaihtuessa 
m

yös tilinkäyttöoikeudet pitää siirtää 
uusille toim

ijoille. 

Toim
innantarkastaja – 37

Yleiskokouksessa valittava henkilö, jo-
ka ei ole sidoksissa oppilaskuntaan tai 
tili- ja vastuuvelvollisiin m

illään taval-
la. 

Suorittaa 
oppilaskunnan 

toim
in-

nantarkastuksen m
äärätyltä toim

ikau-
delta.

Toim
inta-avustus - 42

Nim
ensä m

ukaisesti avustus tiettyä 
toim

intaa varten, jota voi hakea m
o-

nilta tahoilta heidän m
äärääm

insä eh-
doin. Oppilaskunta täyttää näm

ä ehdot 
useissa tilanteissa.

Toim
intakertom

us – 18

Itsenäinen asiakirja ja tilinpäätöksen 
osa, joka kertoo oppilaskunnan edellis-
vuoden toim

innasta.

Toim
intasuunnitelm

a – 19
Yleiskokouksessa hyväksyttävä asia-
kirja, joka m

äärittelee seuraavan toi-
m

ikauden 
tehtävät. 

Oppilaskunnan 
tapa 

velvoittaa 
hallitus 

toim
im

aan 
yleiskokouksen päätösten m

ukaisesti. 
Katso m

yös talousarvio.

Tosite – 32
Kirjanpitoon liittyvä kuitti, joka pitää ol-
la jokaisesta tilitapahtum

asta. Se ker-
too, paljonko rahaa on m

ennyt, koska 
ja m

ihin.

Tuloslaskelm
a - 33

Tilinpäätöksen osa, joka kertoo koko ti-
likauden tulot ja m

enot. Tuloslaskel-
m

asta näkee, m
ihin rahaa on m

ennyt 
ja m

istä sitä on tullut

Työsuojelu – 10
Jos ongelm

at ovat yhteisiä sekä opis-
kelijoille että opettajille, opettajat voi-
vat kääntyä työterveyshuollon puoleen.

UUrheilupäivä - 50

VVaalipaneeli - 49

Vaalit – 21
Oppilaskunnan hallitus valitaan vaa-
lein, 

usein 
yleiskokouksessa. 

Vaalit 
suoritetaan suljettuna lippuäänestyk-
senä.

Vaikuttam
inen – 10, 13

Oppilaskuntatoim
innassa 

on 
usein 

tarve m
uuttaa asioita ja vaikuttaa nii-

hin. Lisää tietoa niistä löydät Suom
en 

Lukiolaisten 
Liiton 

Edunvalvontaop-
paasta. Jos haluat vaikuttaa Suom

en 
Lukiolaisten Liitossa, katso s. 58.

Vaikuttam
isen keinot – 9, 13

Oppilaskunnalla on valtaa jo valm
iiksi, 

m
utta usein pitää käyttää m

onenlaisia 
vaikuttam

isen keinoja. Lisää tietoa löy-
dät Suom

en Lukiolaisten Liiton Edun-
valvontaoppaasta.

Valokuvaussopim
us - 38

Varainhankintakeino, jossa oppilaskun-
ta hoitaa koulukuvauksen järjestelyt.
Varainhankinta - 38
Oppilaskunta ei toim

i ilm
an rahaa. Op-

paassa on esitelty useita keinoja hank-
kia roposia sukanvarteen.

Varjovaalit - 50

Verotus – 38
Verottajaa oppilaskunnan toim

et eivät 
pääsääntöisesti kiinnosta, sillä oppi-
laskunnat eivät ole verovelvollisia.

Virkam
ies – 12, 14

Opettajat 
hoitavat 

työssään 
viran-

om
aistehtäviä, joista on säädetty lais-

sa. Lisäksi kunnan opetus- tai koulu-
puolesta vastaavat virkam

iehet ovat 
oppilaskunnille tärkeitä tahoja.

WW
ater-oppilaskuntafestivaali - 54

Viidesti vuodessa ym
päri Suom

en pa-
risataa oppilaskuntatoim

ijaa kerään-
tyy yhteen kouluttautum

aan. Ole yk-
si heistä ja katso lisätiedot osoitteesta 
lukio.fi.

YYleiskokous – 18, liitteet
Oppilaskunnan 

tärkein 
kokous, 

joka 
järjestetään perinteisesti kerran vuo-
dessa. Äänioikeutettuja ovat useim

m
i-

ten kaikki lukion opiskelijat.

Yritysyhteistyö – 16, 40
Oppilaskuntien yritysyhteistyötä m

ut-
kistaa usein se, että oppilaskunta ei ole 
oikeushenkilö eikä näin ollen voi solm

ia 
sopim

uksia om
issa nim

issään. Yritys-
yhteistyötä kannattaa silti tehdä etu-
jen saavuttam

iseksi opiskelijoille.

ÄÄänestäm
inen – 20

Kokouksissa päätökset tehdään yleen-
sä 

yksinkertaisella 
ääntenenem

m
is-

töllä. Jos äänet m
enevät tasan, rat-

kaisee 
puheenjohtajan 

ääni, 
paitsi 

vaaleissa arpa.
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LIITTEET

Käyttöönoton ja m
uokkaam

isen hel-
pottam

iseksi kaikki oppaan liitteet löy-
tyvät sähköisessä m

uodossa liittee-
nä olevalta cd-levyltä. Löydät ne m

yös 
Suom

en Lukiolaisten Liiton nettisivuil-
ta osoitteesta lukio.fi.

EI POTKITA SITÄ LUKIOLAISTA PÄÄHÄN

1. 
Lukiolaki

2. 
Lukioasetus

3. 
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PERUSTOIM
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