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Liikkuva opiskelu -hankekeskustelut
Liikkuva opiskelu -hankekeskustelut toteutettiin syksyllä 2020 (marras–
joulukuu) ja keväällä 2021 (tammi–maaliskuu). Tavoitteena oli selvittää 
hankkeiden nykytilannetta, korona-pandemiaan liittyviä sopeuttamistoimia, 
tunnelmaa ja asenteita, toimien vakiintumisnäkymiä ja toiveita ohjelmalle. 
Hankekeskusteluissa noudatettiin ennalta sovittua rakennetta, mutta tilaa
jätettiin myös vapaalle keskustelulle ja hankkeiden sparraukselle.

Hankekeskusteluihin kutsuttiin mahdollisimman hyvin hankekokonaisuutta 
edustava otos, joka oli noin kolmasosa niistä Liikkuva opiskelu -hankkeista, 
jotka olivat saaneet hankeavustusta lukuvuodelle 2020–2021. Huomioon 
otettiin hankkeiden oppilaitostyypit, kesto, sijainti, avustuksen koko ja 
myönnetyn avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista. Otosta 
täydennettiin keväällä 2021 lähettämällä kutsu kaikille uusille hankkeille. 

”Olen ollut 

tyytyväinen ohjelman 

tukeen. Kiva, kun 

meistä ollaan 

kiinnostuneita.”



Hankekeskusteluihin osallistuneet

Vuonna 2020 avustusta sai yhteensä 147 Liikkuva opiskelu -hanketta. 
Hankekeskusteluihin osallistui yhteensä 50 hanketta. Keskusteluista 36 toteutui 
syksyllä ja 14 keväällä. Kaksi keskustelua käytiin ruotsinkielisinä.
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48%

Ammatillinen ja
lukio

Ammatillinen

Lukio

Hankkeen kohdentuminen

Keskusteluihin osallistuneiden hankkeiden toiminnan 
kohderyhmä ja myönnetyn avustuksen määrä

Hankkeiden lkm

Yhteensä 50 (34 %)

Hankkeen kohdentuminen
Lukio
Ammatillinen
Molemmat

24
18
8

Hankevaihe
Uusi hanke
Jatkava hanke

21
29

Myönnetty avustus 2020
2 500–5 000 €
5 200–10 000 €
11 000–46 000 €
50 000–80 000 €

8
16
23
3

Hankekeskustelu

Hankekeskustelua ei käyty

Ei hanketta kunnassa

Lukuvuoden 2020–2021 Liikkuva opiskelu -
hankkeiden tai niiden hallinnon sijaintikunnat 
hankekeskusteluihin osallistumisen mukaan



Hankekeskusteluiden 
rakenne

Hankekeskustelujen teemat Hankekeskustelurunko

1. Etä- ja lähiopetuksen käytännöt LO-toiminta etäopetuksessa, miten toteutuu?
Mitä hyvää/haasteita etäopetus tuonut (kokonaistilanne, LO-toiminta)?

2. Toiminnan sopeuttaminen Miten toimintaa on jouduttu (mahdollisesti) sopeuttamaan vallitsevassa tilanteessa? 
Mitä on toteutettu tai tullaan toteuttamaan/laajuus? 

3. Toiminnan organisointi ja johdon tuki

Kokoontuuko LO-tiimi säännöllisesti?
Onko nimettyä vastuuhenkilöä (eri yksiköissä)?
Resurssit koordinointiin? 
Työaika? 
Miten johto tukee toimintaa?

4. Toiminnan kirjaaminen Toiminnan kirjaaminen oppilaitoksen toiminta- ja hyvinvointisuunnitelmiin tai LOPSiin?

5. Opiskelijoiden osallistaminen ja hyvinvointi
Millä keinoilla opiskelijat ovat mukana suunnittelussa ja arvioinnissa?
Minkälainen tuntuma on opiskelijoiden asenteesta LO-toimintaan?
Minkälainen tuntuma opiskelijoiden hyvinvoinnista tällä hetkellä?

6. Viestintä Miten hankkeesta on viestitty? 

7. Henkilöstön hyvinvointi
Minkälainen tuntuma on henkilöstön hyvinvoinnista? 
Minkälainen tuntuma on henkilöstön asenteesta LO-toimintaan?  

8. Vakiintuminen ja tulevaisuudennäkymät
Mikä on paras ja pahin skenaario LO-toiminnasta? 
Mitä jää oppilaitoksen arkeen avustusrahoituksen päätyttyä? 

9. Toiveet ohjelmalle Kentän tarpeet ja toiveet LO-ohjelmalle? 
Haluan vielä sanoa…?

Hankekeskusteluissa noudatettiin
ennalta sovittua rakennetta, mutta
tilaa jätettiin myös vapaalle
keskustelulle ja hankkeiden
sparraukselle.

Keskustelukanavana toimi Microsoft 
Teams. Vastaukset kirjattiin 
Surveypal-kyselylomakkeelle ja 
avointen kysymysten kohdalla 
muistioon.



Etäopetus ja lähiopetus 
vuosina 2020 ja 2021

29%
43%

29%

Täysin etänä
Osittain etänä

Täysin lähiopetuksena

Opetus kevätlukukaudella (n=14)

6%
42%

53%

Täysin etänä
Osittain etänä

Täysin lähiopetuksena

Opetus syyslukukaudella (n=36)

4%
25%

71%

Täysin etänä
Osittain etänä

Täysin lähiopetuksena

Opetus lukioissa (n=24)

17%
56%

28%

Täysin etänä
Osittain etänä

Täysin lähiopetuksena

Opetus ammatillisissa oppilaitoksissa (n=18)

• Syyslukukaudella 2020 moni oppilaitos palasi korona-
pandemiaan liittyvien rajoitustoimien purun jälkeen takaisin
lähiopetukseen. Keväällä 2021 monin paikoin siirryttiin jälleen
osittain tai täysin etäopetuksen pariin. 

• Lukioissa opetus toteutettiin yleisemmin täysin lähiopetuksena
kuin ammatillisissa oppilaitoksissa.

• Hankekoordinaattorien arvio etäopetuksen osuudesta 
koronarajoitusten päätyttyä oli lukioissa 0–10 % ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa 10–20 %.

Opetuksen toteuttamisen käytäntö
hankekeskusteluhetkellä



Toiminnan sopeuttaminen

Lukuvuoden 2020–2021 hanketoimintaan vaikuttivat koronarajoitukset, 
etäopiskelujaksot ja pienempi hankeavustus.

• Hankkeiden toiminnan koettiin toteutuneen lähes suunnitelmien mukaisesti. 
Koronarajoitusten vuoksi hankkeissa ei pystytty toteuttamaan tapahtumia ja 
osittain oli peruttu myös tutorkoulutuksia, lajikokeiluja, tutustumiskäyntejä ja 
retkiä. Toteutusta siirrettiin esimerkiksi välinehankintoihin ja omaehtoisen 
liikunnan tukemiseen tai supistettiin suunniteltua pienemmäksi.

• Hankkeille myönnettiin vuonna 2020 avustusta keskimäärin 32 % alun perin 
arvioiduista hankkeen kokonaiskustannuksista ja keskimäärin 54 % haetusta 
summasta. Pienentyneet avustussummat eivät aiheuttaneet lisävaikeuksia 
hankkeissa, koska koronan vuoksi jouduttiin kuitenkin supistamaan toimintaa.
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Miten keväällä 2020 tekemänne 
toimintasuunnitelmat ovat lähteneet liikkeelle?

Täysin suunnitellun mukaisesti

Lähes suunnitellun mukaisesti

Osin suunnitellun mukaisesti

Ei lainkaan



94%

4% 2%
Kyllä

Osassa yksiköitä

Ei

En osaa sanoa

Toiminnan organisointi ja johdon tuki

• Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoiva tiimi oli perustettu 94 
prosentissa hankkeita. Tiimit muodostuivat muun muassa 
seuraavista: rehtori, opiskelijat, opiskeluhuolto, liikunnan- tai 
aineopettaja, terveydenhoitaja tai oppilaitoksen johto.

• Suurissa kaupungeissa hanketta koordinoitiin usein oppilaitoksen 
ulkopuolelta. Tämä järjestely haastoi osassa hankkeita toiminnan 
edistämistä. 

• Koordinaattorit kokivat, että oppilaitosten johto suhtautui 
Liikkuvaan opiskeluun myönteisesti ja tuki toimintaa. 
Konkreettista toiminnallista roolia oppilaitosten johdolla ei 
keskustelujen mukaan ollut. Työaikaresursseja ja rahallisia 
korvauksia myönnettiin vaihtelevasti.

Koordinoiko Liikkuva opiskelu –
toimintaa tiimi tai ryhmä?



80%

8%

12%
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Toiminnan kirjaaminen

Liikkuva opiskelu -toiminnan
kirjaaminen oppilaitosten

suunnitelmiin

• Hankkeista 80 prosenttia kertoi, että Liikkuva opiskelu -toiminta tai -
ideologiaa oli kirjattuna oppilaitosten toiminta- , hyvinvointi- tai 
opetussuunnitelmiin. 

• Kirjauksia oli tehty:
• Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan tai -strategiaan
• Oppilaitoksen strategiaan
• Oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelmaan
• Yksiköiden suunnitelmiin
• Toimintasuunnitelmiin
• Lukuvuosi- ja vuosisuunnitelmiin
• LOPSin yleisiin osiin
• Opinto-oppaisiin
• Opintojen sisältöihin

• Monet kirjaukset olivat pääosin hyvinvointiteemaisia. Kirjaukset olivat 
monissa paikoissa vielä suunnitteluvaiheessa. Keskustelut herättelivät 
joitakin hankekoordinaattoreita miettimään toiminnan kirjaamista 
esimerkiksi uusiin lukion opetussuunnitelmiin.



Opiskelijoiden osallistaminen ja hyvinvointi

• Hankkeiden myönteisistä itsearvioinneista huolimatta, 
keskustelujen perusteella opiskelijoiden osallistaminen Liikkuva 
opiskelu -toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
oli vielä melko vähäistä. Opiskelijoiden osallistamisen hyötyjä ei 
vielä täysin tunnistettu. 

• Opiskelijakuntia oli Liikkuva opiskelu -toiminnassa hyödynnetty 
jonkun verran, ja tulevaisuudessa arvioitiin hyödynnettävän 
enemmän. Hankinnoissa opiskelijoita oli kuultu.

• Keskusteluihin osallistuneiden mukaan opiskelijoiden asenteet 
Liikkuva opiskelu -toimintaa kohtaan olivat pääasiassa 
myönteisiä. Tauotuksista ei kaikkialla innostuttu. Liikuntapäivät 
ja välituntitoiminta olivat kiinnostaneet laajemmin.

• Korona-ajan vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin 
huolestuttivat opettajia ja hanketoimijoita. Opiskelijat olivat 
tiukilla myös yleisesti ajan kanssa.

12

4

53

39

34

25

37

44

10

20

22

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

c) arvioinnissa

b) toteutuksessa
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Arvio opiskelijoiden osallisuudesta Liikkuva opiskelu -
toiminnassa. Miten opiskelijat ovat mukana 

toiminnan…

Eivät mukana Joiltain osin mukana

Pääosin mukana Mukana kaikilta osin



Viestintä

Muita viestintäkanavia: Youtube, Pedanet, Podcast-kanava, Sähköposti, 
It’s Learning, Lyyti, kuulutukset, kaupungin tiedotuskanavat, KV-kanava ja 
–lehdet, ryhmäytymispäivä, kasvokkain viestintä.

• Hankkeissa toteutettiin monikanavaista viestintää kohderyhmänä 
pääasiassa opiskelijat. Osassa hankkeista opiskelijat olivat mukana 
viestimässä. Yleisimpiä kanavia olivat oppilaitoksen omat kanavat 
ja Instagram. Henkilöstöpalavereissa oli mahdollisuus kertoa 
hankkeesta muulle henkilökunnalle.

• WhatsApp-ryhmissä viestintää suunnattiin erilaisille 
kokoonpanoille. Yhdessä pienessä lukiossa kaikki opiskelijat olivat 
mukana WhatsApp-ryhmässä. Muuten ryhmissä oli usein 
opiskelijakuntaa tai tutoreita.

• Useassa keskustelussa viestintä nostettiin hankkeen heikkoudeksi. 
Hankekoordinaattoreiden mukaan toiminta saattoi näkyä aika 
vähän opiskelijoille. Opiskelijoiden tavoittaminen koettiin 
haasteeksi. Huoltajille suunnattu viestintä oli hankkeissa lähes 
olematonta.
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Henkilöstön hyvinvointi ja asenteet:

Ammatillinen
Lukio

• Henkilöstön keskuudessa oli havaittu kuormittumista ja 
koronaväsymystä, mutta tilanne koettiin kevättä 2020 eli 
pandemian alkuaikaa paremmaksi.

• Hankekeskusteluissa kävi ilmi, että opettajien rahallinen 
hyöty Liikkuva opiskelu -toiminnan vastuista on yleensä 
pieni, ja se koetaan hyvin velvoittavana.

• Henkilökunnan koettiin suhtautuvan melko tai erittäin 
myönteisesti Liikkuva opiskelu -toimintaa kohtaan, mutta 
asenne ei aina ulottunut konkreettisiin toimiin asti.

Tuntuma henkilöstön hyvinvoinnista

”Henkilöstökin jakautuu hyvin ja huonommin voiviin, kuten opiskelijat.”



Vakiintuminen ja tulevaisuudennäkymät: 
Arvio Liikkuva opiskelu -toiminnan

jatkosta hankkeen päättymisen jälkeen• Hankekeskustelujen perusteella Liikkuva opiskelu -toiminta oli hyvin hanke- ja 
koordinaattorivetoista. Toiminnan vakiintuminen oli vielä kesken.

• Hankkeissa pyrittiin kehittämään pysyviä käytäntöjä. Toimintaa haluttiin jatkaa 
ja jopa laajentaa. Rahoitus nähtiin tärkeänä jatkumisen kannalta. Ilman 
rahoitusta toiminnan toivottiin jatkuvan edes osittain.  

• Hankekeskusteluissa arvioitiin parhaita ja pahimpia tulevaisuuden 
skenaarioita. Parhaat olivat, että koordinaatioon satsataan jatkossakin, 
vastuuhenkilöt säilytetään, rahaa myönnetään, opiskelijoista tulee oma-
aloitteisia ja toimintaa vastustavien opettajien määrä vähenee.

• Pahimmat skenaariot olivat, että koordinoinnista supistetaan, henkilöstö 
vaihtuu, opiskelijat eivät innostu, uuden LOPSin myötä toiminta unohtuu, 
toiminta hiipuu hiljalleen ja koulutus lakkautetaan kunnasta kokonaan.

18%

50%

32%toimintaa laajennetaan

toiminta jatkuu
samanlaajuisena
toiminta jatkuu osittain

”Tämä halutaan tehdä osaksi arkea.”



Yhteenveto ja nostot

 Suurissa kaupungeissa hanketta koordinoitiin usein oppilaitoksen ulkopuolelta. Varsinkin etäopiskelun aikana oppilaitoksen 
ulkopuolisen koordinaattorin saattoi olla hankalaa päästä mukaan yhteisöön. Osassa yksiköistä oli yksikkökohtaiset vastuuhenkilöt 
toiminnan organisointiin. Liikkuva opiskelu -toiminnan koordinointiin tulisi satsata jatkossakin.

 Toiminnan vakiintuminen oli vielä kesken. Monissa hankkeissa painopiste oli lajikokeiluissa ja tapahtumissa. Toimintakulttuurin 
muutoksen ja toiminnan vakiintumisen eteen tehtävät toimenpiteet olivat vähäisempiä. Vakiintumiselle olennaiset johdon tuki, 
opiskelijoiden osallisuuden rakenteet, pysyvät kirjaukset ja vastuiden jakamisen käytännöt toteutuivat jossain määrin.

 Kuormittuminen nousi esiin. Korona-aika kuormitti opettajia, mutta suunnan koettiin olevan parempi. Myös Liikkuva opiskelu -
toiminta koettiin opettajien keskuudessa toisinaan kuormittavana. Syitä tähän olivat koettu velvoittavuus, pieni rahallinen hyöty ja 
resurssien riittämättömyys. Johdon koettiin tukevan toimintaa taustalla, mutta työaikaresurssien ja palkkioiden ei koettu olevan
aina riittäviä. 

 Avustussummien pieneneminen ei ole ollut merkittävä ongelma. Liikkuva opiskelu -avustuksia myönnettiin hankkeille noin puolet 
haetuista summista. Pienentyneet avustussummat eivät aiheuttaneet lisävaikeuksia hankkeissa, koska koronan vuoksi jouduttiin 
kuitenkin muuttamaan toimintaa. Pienemmät avustussummat antoivat mahdollisuuden jättää tapahtumia, retkiä ja lajikokeiluja 
suunnitelmista pois korvaamatta niitä muilla kustannuksilla.

 Hankekeskusteluilla tuettiin hanketoimijoita. Hankekeskustelut toteutettiin puolistrukturoituina, jotta keskusteluissa voitiin tukea 
ja sparrata hanketoimijoita. Koordinaattoreita kannustettiin esimerkiksi teettämään oppilaitoksissa Nykytilan arviointi.
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