
          
 
 
 

 

                                                      

OPISKELIJOIDEN AKTIIVITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT 
 
Nämä pelisäännöt koskevat osallistumista opiskelijahallituksen toimintaan, ryhmänedustajana 
ja tutorina toimimista sekä osallistumista erilaisiin kehittämisryhmiin tai erilaisten tilaisuuksien 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
Opiskelija voi valita aktiivipolun, jonka mukaisesti on mahdollisuus edetä opinnoissa. 
 
OPISKELIJAHALLITUKSEN JÄSEN 
- Opiskelijahallituksen edustajat valitaan vaaleilla  
- Opiskelijahallitus käyttää virallista opiskelijakunnan ääntä 
- Kun tarvitaan opiskelijoiden edustusta erilaisiin toimielimiin tai esim. itsearviointeihin, 

aikataulun salliessa pyydetään ehdotus opiskelijahallitukselta, muissa tapauksessa 
ilmoitetaan opiskelijahallitukselle, keitä opiskelijoita on edustajina eri tilaisuuksissa 

- Opiskelijahallituksesta valitaan toimipisteittäin kunkin toimipisteen vastaava opiskelija. 
Kyseinen opiskelija kutsuu yhdessä toimipisteen opiskelijatoiminnan yhdyshenkilön kanssa 
ryhmänedustajakokoukset koolle ja vie asioita eteenpäin toimipisteessä. 

- Opiskelijahallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti kokouksiin 
 
RYHMÄNEDUSTAJANA TOIMIMINEN 
- Ryhmänohjaaja huolehtii, että ryhmä valitsee keskuudestaan yhden ryhmänedustajan ja 

yhden varaedustajan 
- Ryhmä ehdottaa sopivia opiskelijoita tehtävään tai henkilö voi esittää valittavaksi myös 

itseään 
- Ryhmä äänestää edustajasta 
- Ryhmänohjaaja ilmoittaa Oihonna Vilhulle ryhmän edustajan ja varaedustajan nimet ja 

Oihonna viestittää asian toimipisteen yhdyshenkilölle 
- Ryhmänedustajan tehtävänä on osallistua toimipisteessä järjestettäviin ryhmänedustajien 

kokouksiin, tuoda oman ryhmän asioita kokouksiin ja vastavuoroisesti viedä ryhmälleen 
tiedoksi mitä kokouksissa on suunniteltu ja toteutettu 

- Ryhmänedustaja ottaa selvää omalta ryhmältään asioista, joita he haluaisivat käsiteltävän 
kokouksissa 

- Kokouksissa käsitellään toimipisteen viihtyvyyteen, opetukseen, tiloihin ym. liittyviä asioita 
- Kokouksista pidetään muistiota 
- Yhdyshenkilö toimittaa Oihonnalle ryhmänedustajakokouksen muistion ja Oihonna vie asiat 

eteenpäin opiskelijahallitukselle ja toimipisteen johdolle 
 
TUTORINA TOIMIMINEN 
– Tutorina voi toimia joko ns. markkinointitutorina tai tukitutorina 
– Markkinointitutorin roolina on viedä ammatillisen koulutuksen tietoutta peruskouluihin ja 
opastaa Omniaan tulevia vieraita 
– Tukitutorin tehtävänä on antaa apua, neuvoa ja tarvittaessa kaveruutta muille opiskelijoille 
– Tutoriksi voi hakeutua asiasta kiinnostunut 
– Tutorit koulutetaan tehtävään 
 
MUUT TYÖRYHMÄT, TILAISUUKSIEN JA TEEMATEMPAUSTEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS 
– Edustaminen virallisissa toimikunnissa 
– Eri hankkeiden ohjaus- ja työryhmissä toimiminen 



– Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutuksissa mukana oleminen 
– Yleensä määräaikaisia tehtäviä 
 
 
KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN OPISKELUAIKANA 
- Kokouksiin on oikeus osallistua opiskeluajalla 
- Kokousaikataulut lyödään lukkoon lukuvuodeksi, jolloin niistä voidaan tiedottaa 

henkilöstölle hyvissä ajoin 
- Osallistumiset sovitaan etukäteen ja merkitään HOPSiin 
- tärkeintä on tunnistaa se asia, joka poissaolon aikana olisi pitänyt oppia  
- Opiskelija sopii opettajan kanssa, miten hän voi oppia poissaolon aikana käydyt asiat 
- Haasteena on, miten varmistetaan, että opiskelija oppii esim. tietyt työturvallisuuteen 

liittyvät asiat, jos ne on käsitelty hänen poissaolonsa aikana 
- Hyödynnetään kokouksia sovittaessa yhteistoiminta-aikaa 
- Tiedotetaan opettajille, että opiskelijakunnan toiminta on lakisääteistä ja sitä kautta 

kannustetaan opiskelijoita osallistumaan ja suhtaudutaan poissaoloihin hyväksyvästi 
- kokouksiin osallistuja kertoo poissaoloistaan etukäteen ryhmänohjaajalle ja 

opettajalle/opettajille sähköpostilla ja sopii mahdollisesti tehtävistä ja opettajan tunneilla 
jakamien materiaalien saannista  

 
Opiskelijakuntatoiminnasta annetaan erillinen todistus. 


