
OPISKELIJAKUNNAN 
OPAS



ALKUSANAT

Tämä opas on tehty opiskelijatoimikunnan hallituksen jäsenille ja hallitukseen 
haluaville tueksi ja muistilistaksi. Oppaaseen on koottu niin kaikki tehtävät hal-
litukselle kuin myös yksitellen nimikkeittäin lyhyesti ja selkeästi.

Opiskelijatoimikunta valvoo opiskelijoiden etua ja toimii omassa yksikössä 
yhteistyössä opiskelijatoiminnan koordinaattoreiden, tutoreiden ja liikuntatu-
toreiden kanssa sekä OSAOn muiden yksiköiden edellä mainittujen toimijoiden 
kanssa. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on kehittää opiskelua, luo-
da viihtyisää ja avointa opiskeluilmapiiriä sekä tukea harrastus-, kulttuuri- ja 
virkistystoimintaa eli viedä opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita eteenpäin 
koulunkäyntiin liittyen ja olla mukana järjestämässä tapahtumia ym. virkistystoi-
mintaa OSAOn opiskelijoille.

Opiskelijakuntatoiminnan on tarkoitus edistää yhteisöllisyyttä koko OSAOssa. 
Ajatusmallina on ’Yksi OSAO’, jossa ei olisi erillisiä yksiköitä vaan kaikki toimisivat 
yhteistyössä keskenään.



LAISSA SÄÄDETTY

Opiskelijoiden mielipiteiden kuuleminen on lakiin kirjattu: opiskelijoilla on oikeus 
tulla kuuluksi ja osallistua koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämi-
seen.

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

Opiskelijoiden kuuleminen
Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua kou-
lutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin 
opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppilaskunta
Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on 
opiskelijoista muodostuva oppilaskunta.
Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. 
Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 36 §:ssä säädetyissä asioissa.
Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexin sivuilta.

NUORISOLAKI

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuori-
sotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava 
heitä koskevissa asioissa.



OPISKELIJAKUNTATOIMINTA OSAOSSA

Jokainen voi olla opiskelijakunta-aktiivi

Kaikki voivat osallistua opiskelijakunnan hallituksen toimintaan. Kun olet kiinnos-
tunut opiskelijoiden asioista ja hyvinvoinnista ja haluat olla aktiivisesti mukana 
päätöksien teossa, olet selvästi aktiiviainesta!

Vain osallistumalla voi vaikuttaa

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä voi osallistua kokouksiin, joissa päätetään 
ja tehdään aloitteita opiskelijoiden asioista. Voit esimerkiksi olla mukana eri-
laisten tapahtumien ja reissujen järjestämisessä ja vaikuttaa yksikön toimintaan 
ja sitä kautta myös opiskelijoiden hyvinvointiin.
Osallistumalla aktiivisesti kokouksiin ja päätöksien tekoon voit ansaita itsell-
esi opintoviikkoja. Myös ahkera kirjallinen osallistuminen lasketaan (päiväkirja, 
pöytäkirjat, jne.).

Opiskelijakunnan hallitus ja tehtävät

Jokaisella yhdistyksellä tulee olla hallitus, jonka tehtävä on edustaa yhdistystä ja 
toteuttaa kokouksissa tehtyjä päätöksiä. Hallituksella on oltava vähintään kolme 
jäsentä. Jäsenillä on eri nimikkeet ja tehtävät niin hallituksessa kuin kokouksissa:

Puheenjohtaja (pj.) ja varapuheenjohtaja (vpj.) 
Tehtävät hallituksessa: 
• vastaa hallituksen kokouksen koollekutsumisesta
• toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana
• allekirjoittaa viralliset asiakirjat
• vastaa yhteydenpidosta oppilaitoksen johtoon
• vastaa tiedottamisesta sihteerin ohella
• edustaa yhdistystä



Tehtävät kokouksessa:
• valmistelee esityslistan ennen kokousta sihteerin kanssa
• johtaa kokousta sekä huolehtii päätösten toteutumisesta
• ohjaa työskentelyä esityslistan mukaan, sopii menettelytavoista muiden      
   osallistujien kanssa ja valvoo että niitä noudatetaan

Varapuheenjohtaja johtaa ja vastaa puheenjohtajan tehtävistä varsinaisen 
puheenjohtajan ollessa estynyt.

Sihteeri
Tehtävät hallituksessa: 
• toimii hallituksen kokousten sihteerinä
• laatii hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat
• huolehtii arkistoinnista
• valmistelee yhdistysrekisteripaperit
 
Tehtävät kokouksessa:
• valmistelee esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa ja lähettää osanottajille     
   kokouskutsun liitteineen
• osallistuu kokouksen valmisteluun ja huolehtii mm. tilavarauksista, kokouksessa         
   tarvittavista välineistä sekä mahdollisista tarjoiluista
• toimii kokouksen sihteerinä ja kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi mahdollisimman  
   nopeasti kokouksen jälkeen ja toimittaa sen liitteineen allekirjoitettavaksi

Taloudenhoitaja
• hoitaa opiskelijakunnan maksuliikenteen ja kirjanpidon
• huolehtii avustusanomusten ja tilitysten laatimisesta
• vastaa laskutuksesta
• valvoo varainkäyttöä
• tekee tilinpäätöksen

Ääntenlaskijat
Tehtävänä äänestyksessä ja vaaleissa jakaa, kerätä, lajitella ja laskea äänestysliput 
sekä ilmoittaa tulos puheenjohtajalle. Ääntenlaskijoita valitaan vähintään kaksi, 
jotta äänestystulos saadaan varmennettua.

Pöytäkirjantarkastajat
Kun puheenjohtaja ja sihteeri ovat tarkastaneet ja varmentaneet kokouksen 
pöytäkirjan omalla allekirjoituksellaan, se täytyy vielä tarkastaa uudelleen. Tähän 
valitaan kaksi kokousvirkailijaa, jotka toteavat pöytäkirjan oikeellisuuden ja var-
mentavat sen omalla allekirjoituksellaan. 



Yhteistyö yhdistää

OSAOlle yhteisöllisyys on tärkeää. Meillä on monta yksikköä ympäri Oulua ja 
muualla Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjoisin yksikkö sijaitsee Taivalkoskella, mutta 
olemme silti kaikki yhteistyössä keskenämme. Haluamme luoda kuvan yhdestä 
OSAOsta erillisten yksiköiden sijaan.

Jokaisella yksiköllä on oma opiskelijakunnan hallitus, joka tekee yhteistyötä 
muiden yksiköiden hallituksien kanssa. Myös jokaisessa yksikössä on hallitukselle 
nimetty oma tukihenkilönsä, opiskelijatoiminnan koordinaattori. Koordinaattori 
auttaa ja tukee opiskelijakuntia toiminnassa. Koordinaattoreiden tehtäviin kuuluu 
opiskelijatoimikunnan toiminnan jatkuvuuden takaaminen vuodesta toiseen ja 
hallituksen auttaminen toimintasuunnitelman luomisessa ja muissa ongelma-
tilanteissa. 
 
Yksiköillä on myös omat tutorit ja liikuntatutorit, joiden kanssa hallitus tekee tiivi-
isti yhteistyötä tapahtumien, retkien, ym. järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Varainhankinta opiskelijakuntatoiminnalle

Opiskelijayhdistys ei tavoittele voittoa, vaan toimii opiskelijoiden yhteiseksi 
hyväksi. Opiskelijakuntatoimintaan voidaan kuitenkin kerätä rahaa avustuksilla ja 
myyntituotoilla. Toimintaan saadut rahat käytetään oppilaitoksen opiskelijoiden 
hyvinvointiin, esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin ja opiskelijayhdistyksen jär-
jestämiin reissuihin. Varainhankinta on tärkeää, sillä esimerkiksi laskettelureissuil-
la opiskelijoiden omavastuuosuutta saadaan pienennettyä, mikäli opiskelijakunta 
pystyy kattamaan matkasta osan.

Opiskelijayhdistys voi kerätä varoja monella ei tavalla. Hyviä tapoja rahankeruu-
seen on limsa- ja kahviautomaatit, myyjäiset, arpajaiset, talkootyöt ja vaikkapa 
kahvilatoiminta. Ettei ikäviä yllätyksiä tulisi varainkeruuseen liittyen, on hyvä tark-
istaa verottajalta, kuuluuko varainhankinta arvolisäveron piiriin. Tällaista varain-
hankintaa voi olla esim. kahvilatoiminnan pyörittäminen.

Esimerkkejä varainhankintaan: 

Limingan yksikkö
Turvallisuusalan opiskelijat ovat olleet järjestyksenvalvojina tai tehneet erilaisia 
turvallisuuteen liittyviä töitä talkoohengellä erilaisissa tapahtumissa, joista tuotot 
on ohjattu suoraan opiskelijakuntatoiminnalle.



Kontinkankaan yksikkö
Opiskelijakunnalla on käytössään oma kahvio, josta saadut tuotot on käytetty 
kahvilatoiminnan pyörittämiseen sekä yhteiseen hyvään, esimerkiksi lasket-
telureissuun. Kahvio on opiskelijoiden oma kahvila, josta saa juomista ja pientä 
purtavaa edullisin hinnoin.

Tapahtumien järjestäminen

Erilaisten tapahtumien järjestäminen on suuri osa opiskelijakuntatoimintaa. 
Tapahtumat on tarkoitettu oman oppilaitoksen opiskelijoille. Opiskelijakunta voi 
järjestää monenlaisia erilaisia tapahtumia. Opiskelijakuntien järjestämiä tapah-
tumia ovat esimerkiksi opiskelijoiden laskettelureissu, kirpputori, musiikkitapah-
tumat (esimerkiksi keikat) ja vaikkapa oppilaitoksen oma Talent-kilpailu.

Luvat tapahtumiin

Jokaisessa opiskelijakunnan järjestämässä tapahtumassa tulee olla lupa oman yk-
sikön yksikönjohtajalta. Yleensä tapahtumat järjestetään yksiköissä, joten virano-
maislupia ei tarvita muissa kuin poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia 
voi esimerkiksi olla ulkona järjestettävä konsertti, josta äänet kuuluvat yksikön 
ulkopuolelle ja josta voi olla haittaa esimerkiksi oppilaitoksen vieressä asuville 
ihmiselle. Mikäli tapahtuma järjestetään yksikön ulkopuolella, tulee aina olla 
viranomaislupa ( järjestyksenvalvonta, liikennevalvonta jne.), sekä lupa kaupun-
gilta/kunnalta. Mikäli tapahtumissa soitetaan musiikkia, tulee Teosto- ja Gramex 
-maksut olla maksettuna tilaisuudesta riippuen.

Rahoitus

Rahoituksen tapahtumiin voi kerätä monella ei tavalla. Tapahtuman järjestävä 
opiskelijakunta voi kysyä rahoitusta omasta yksiköstä. Tapahtumiin voi myös 
koettaa kerätä yhteistyökumppaneita, mikäli se on vain mahdollista. Yleisimpiä 
tapoja on kuitenkin periä pieni pääsymaksu esimerkiksi konsertteihin. Lisäksi 
itse tapahtumissa voi olla opiskelijakunnan omia arpajaisia, myyjäisiä jne., joista 
tuotto menee opiskelijakunnalle.

Vuosikalenteri

Opiskelijakunnalla on hyvä olla vuosikalenteri, josta näkee pakolliset tapahtumat 
(kuten tilintarkastus) ja mahdolliset tulevat tapahtumat, joita on määrä järjestää 



lukuvuoden aikana. Ympyrän sisälle on merkitty opiskelijakunnan pakolliset 
tapahtumat, ulkopuolella on omat opiskelijoille järjestettävät tapahtumat (ympy-
rän ulkopuolella olevat tapahtumat ovat vain esimerkkejä).


