
1. Koulutusorganisaatio, 
jota arviointi koskee

 lukio

 ammatillinen oppilaitos

 jokin muu, mikä?

4. Mitä arviointi koskee?

 koko oppilaitos

  yksikkö, mikä?

 linja, mikä?

  toimipiste, mikä?

  muu, mikä?

2. Oppilaitoksen nimi

3. Koulutuksen järjestäjä

6. Ketkä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen?

 oppilaitoksen ylin johto (esim. rehtori)

 oppilaitoksen alempi johto (esim. koulutuspäälliköt)

 hallintohenkilö, -t (esim. kanslisti, sihteeri)

 opetushenkilöstö (esim. lehtori)

 opiskeluhuolto tai -terveydenhuolto

 liikunnan vastuuhenkilö

 opiskelijajärjestön edustaja

 opiskelija

 jokin muu, kuka?

5. Kuinka montaa opiskelijaa arviointi koskee?

  alle 50

  50–100

 101–200

  201–300

  301–500

  501–1 000

  1 001–5 000

  5 001–10 000

  yli 10 000
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Nykytilan arviointi 
oppilaitoksille
TAUSTATIEDOT



7. Yhteyshenkilön nimi

9. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

8. Yhteyshenkilön nimike

 olen opetushenkilö

 olen rehtori

 olen johtotason henkilö

 olen opiskelijajärjestön edustaja

 olen opiskelija

 olen hankekoordinaattori

 olen muuta henkilöstöä

1 0 .  TO IM INNAN ORG ANISOINTI
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Valitse arvioitavalle kohteelle sopivin vaihtoehto. 0 1 2 3 4 ei 
arvioitavissa

Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoi tiimi tai ryhmä.

Liikkuva opiskelu -toiminnalle on vastuuhenkilö.

Liikkuva opiskelu -tiimi kokoontuu säännöllisesti.

Opiskelijat ovat säännöllisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Liikkuva opiskelu -toiminta on kirjattu toiminta- tai 
hyvinvointisuunnitelmaan.

Liikkuva opiskelu -toiminnan koordinointiin on osoitettu resursseja.

Koko oppilaitoksen tasolla on ryhmä, joka koordinoi Liikkuva opiskelu 
-toimintaa.

Oppilaitoksen johto on sitoutunut Liikkuva opiskelu -toimintaan 
osoittamalla resursseja ja tukea toiminnalle.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



1 1 .  OPETUS

12 .  OPPIL A ITOS
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Valitse arvioitavalle kohteelle sopivin vaihtoehto. 0 1 2 3 4 ei 
arvioitavissa

Opetustiloissa on seisomapöytiä tai vaihtoehtoisia istumisen tapoja 
(esim. jumppapallo tai satulatuoli).

Opetuksessa vähennetään tai katkaistaan istumista ja staattisia 
työasentoja.

Opetuksessa pidetään liikettä lisääviä taukoja.

Opetuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, jotka vähentävät 
paikallaan oloa.

Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa liikkumisen lisäämiseksi.

Opiskelu- ja työergonomia on sisällytetty opetukseen ja opintoihin.

Osana opintoja voi suorittaa hyvinvointi-, sportti- tai työkykypassin ja/tai 
valinnaisia liikuntakursseja.

Opetus- ja muun henkilöstön omaa liikkumista tuetaan
(esim. liikuntapalvelut tai -setelit, työmatkaliikunnan tukeminen).

Valitse arvioitavalle kohteelle sopivin vaihtoehto. 0 1 2 3 4 ei 
arvioitavissa

Opiskelijoilla on käytettävissä välineitä ja tiloja liikkumiseen 
opiskelupäivän aikana (esim. pingispöydät ja kuntosali).

Oppilaitoksen liikuntatilat ovat vapaasti käytettävissä opiskelupäivän 
aikana.

Opiskelijoille on tarjolla liikunnallisia kerhoja tai opiskelijaliikuntaa.

Opiskelijat toimivat vertaisliikuttajina (esim. hyvinvointi tai
liikuntatutorit ja kerhojen ohjaajat).

Liikkumista hyödynnetään ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden 
edistämisessä.

Oppilaitoksessa on riittävästi pyörätelineitä ja suihkumahdollisuus.

Opiskelijoiden on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa 
liikkumiseen liittyen.

Liikkuva opiskelu -toiminnassa hyödynnetään tapahtumia ja tempauksia.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



13 .  YHTE IST YÖ

VAPA A SANA (OMA TOIMINTA JA  PAL AUTE )
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Käykää tallentamassa oppilaitoksenne vastaukset sähköisen kyselylomakkeeseen 
osoitteessa www.liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi. 

Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.

Valitse arvioitavalle kohteelle sopivin vaihtoehto. 0 1 2 3 4 ei 
arvioitavissa

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva opiskelu -toiminnassa 
(esim. opiskelijoiden kanssa, yli oppiaine- tai hallinnollisten rajojen).

Opiskeluhuolto tai -terveydenhuolto osallistuu Liikkuva opiskelu 
-toimintaan (esim. neuvonta, suunnittelu ja asiantuntijuus).

Oppilaitoksen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua Liikkuva opiskelu 
-toimintaa tukevaan koulutukseen.

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva opiskelu -toiminnassa 
muiden oppilaitosten kanssa.

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva opiskelu -toiminnassa 
muiden ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. kunta, järjestöt ja yritykset).

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin


