
LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

1. Liiton strategian mukaiset valinnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vuoden 2022 toiminnan tärkeimmät tavoitteet 

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Alueellisen 
tavoitettavuuden 
kasvattaminen 

- Etäkoulutukset ja -kahvit 
- Alueelliset koulutukset 
- LIITO-kiertue (hallitus tapaa kerhoja)  
- Yhteistyö kerhojen kanssa 

Tilaisuuksien määrät ja 
osallistujamäärät. 

Toiminnanjohtaja (TJ) 
ja hallitus 

Oppiaineiden aseman 
parantaminen 

- Laadukkaan liikunnanopetuksen 
julkituominen 
- Liikunnan opetusvelvollisuuden laskemiseen 
tähtäävät toimenpiteet yhdessä taitai-aineisen 
kanssa  
- Yliopistovalintojen pisteytystyökalun tasa-
arvoistaminen 

Lausunnot, tapaamiset, 
kannanotot - asioiden 
eteen tehty työ 

Hallitus 

Opettajien työn 
kuormitustekijöiden 
huomioiminen 

- Opettajien kuulon- ja äänenhuolto 
- Liikunnan ryhmäkoot 
- Taito- ja taideaineiden erityistehtävä ja 
korvaukset 
- KIILA-kuntoutus 

Teemalehden sisältö, 
asioiden eteen tehty 
työ, kuntoutuksen 
osallistujamäärä 

Tj ja hallitus 

 
3. Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Konsultointi kunta- ja 
koulukohtaisiin 
opetussuunnitelmiin, 
resurssienjakoon ja 
ylioppilaskirjoituksiin 
liittyvissä asioissa.   

Autetaan jäseniä  

- vastaamalla heidän kysymyksiinsä 

- jakamalla tietoa toisten kuntien 

toimintaperiaatteista 

- tekemällä lausuntoja 

- kommentoimalla Facebook-ryhmissä 

-  yhteydenpidolla virkamiehiin  

Yhteydenottojen ja 
vastausten määrä 
 

Työhyvinvointitmk  
 

Liikunnan- ja 
terveystiedonopettajan 
työn vaativuuden esille 
tuominen 

- Annetaan lausuntoja edunvalvonta-asioissa. 
- Tuodaan esille opettajien opetusvelvolli- 
suuksien eriarvoisuus yhteistyössä muiden 
liittojen kanssa esim. kannanotoilla asiaan ja 
vaikuttaen asiaan erilaisissa työryhmissä.  
- Seurataan vuosityöaika-asian etenemistä ja 
ryhdytään tarvittaviin toimiin, liikunnanopet- 
tajien työn erityispiirteiden esiintuomiseksi.  
- Täydennetään listausta oppiaineen 
erityispiirteistä, jotka tulee huomioida 
vuosityöajassa.  
- Edistetään liikunnan opetusvelvollisuuden 
laskua muiden taito- ja taideaineiden tasolle. 

Asian eteen tehty työ 
(tapaamiset, lausunnot) 
ja onko tullut muutosta. 
Kontaktien ja 
lausuntojen määrä. 
 

Hallitus  
 



Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Liiton jäsenten neuvonta 
pedagogisissa 
kysymyksissä 

- Autetaan jäseniä vastaamalla heidän 
kysymyksiinsä ja viedään tarvittaessa asioita 
eteenpäin.  
- Kysytään jäseniltä Opintopäivillä arjen 
ongelmatilanteita / mihin toivoisivat apua ja 
viedään asioita eteenpäin/tehdään 
kannanottoja.  

Yhteydenottojen ja 
vastausten määrä 

Työhyvinvointitmk 
+hallitus 

Opettajien pätevyyden ja 
ammatillisen osaamisen 
turvaaminen 

- Järjestetään alueellisesti tasa-arvoisia ja 

monipuolisia täydennyskoulutuksia  

 - Tehdään yhteistyötä JYU:n 

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.  

- Jaetaan kansainvälistä 

täydennyskoulutustukea jäsenille 

Koulutusten määrä ja 
osallistujien määrä. 
Koulutusten palaute. 
Yhteistyökoulutusten 
määrä. Kv-tuen saajien 
määrä 

Koulutustmk  
 

Työhyvinvointitoiminnan 
kehittäminen ja 
erityisesti turvallisuus- ja 
terveysriskien 
ehkäiseminen opettajan 
ja oppilaan 
työskentelyssä 

- Autetaan jäseniä heidän kysymyksissään 

- Konsultoidaan tarvittaessa kanta OAJ:lta.  

- Haetaan uutta liikunnan ja terveystiedon 

opettajien KIILA-kuntoutusta 

- Kuulonsuojaamisen ja äänenhuollon 

edistäminen opettajan työssä 

 

Yhteydenottojen ja 
vastausten määrä. Kiilan 
toteutus. Teemalehden 
toteutus.  
 

Työhyvinvointitmk  

Liikunnan ja 
terveystiedon 
aineenopettajien 
aseman varmistaminen 

- Tuodaan esiin liikunnan- ja terveystiedon 

opettajan ammattitaitoa ja laadukasta 

opetusta. 

- Järjestetään lisä-/täydennyskoulutusta.  

- Korostetaan pätevien opettajien merkitystä. 

- Pidetään mediassa yllä positiivista kuvaa 

liikunnanopetuksesta. 

Yhteydenotot 
koulutusten tarjoajiin. 
AOL yhteistyö. 
Medianäkyvyys. 

Hallitus 

Liikunnan ja 
terveystiedon opetuksen 
laadun varmistaminen 

- Lobataan asioita AOL, OAJ, OKL, taito- ja 

taideaineet yhteisesti.   

- LIITO ry:n oman liikunnan ja terveystiedon 

opetuksen materiaalipankin täydentäminen ja 

siitä tiedottaminen 

- Laadukkaan koululiikunnan tarjoaminen 

kaikille, huomioiden myös erityisryhmät 

- Vähän liikkuvien lasten huomioiminen 

koululiikunnassa, motivointi ja kannustaminen 

Asian eteen tehty työ ja 
onko tullut muutosta. 
Kontaktien ja 
lausuntojen määrä. 

Hallitus 

 

4. Hyvin toimiva yhteistyö 

Yhteistyötaho Yhteistyömuodot  Mittarit/Arviointi Vastuu 

Yhteiskuntasuhteet    

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM) 

Vaikutetaan liikuntapolitiikkaan ja 
kansalaistoimintaan  

tapaamiset, 
yhteydenotot, lausunnot 

Puheenjohtaja (PJ) + 
tj  

Opetushallitus (OPH) Tehdään yhteistyötä liikunnan ja terveystiedon 
opetukseen liittyvissä asioissa.  Mm., Liikkuva 
koulu- ja opiskelu, Move!, LOPS2021 ja 
arviointi. 

LIITO-lehden kirjoitukset, 
tapaamiset, lausunnot 

Pj + tj 

Eduskunta Vaikutetaan edunvalvontaan ja vaikuttaminen 
vireillä oleviin jäsenistöä koskettaviin asioihin  

yhteistyön määrä ja 
tulokset 

Pj + hallitus 

Olympiakomitea Liikkujan polku verkosto ja infotilaisuudet.  yhteistyön määrä ja 
toimenpiteet 

Tj + tj 
 
 
 
 



Opettajajärjestöt    

OAJ Vaikutetaan Pedagogisten opettajajärjestöjen 

edustajistossa (POE), Pedagogisen 

toimikunnan varajäsenyys  

kokouksiin 
osallistumiset ja 
asioiden edistyminen  

Pj + nimetyt jäsenet 

Aineopettajaliitto (AOL) Hallituksen jäsenyys kokouksiin 
osallistumiset ja 
asioiden edistyminen 

Mirva 

Yliopistot    

JYU Liikuntatieteellinen 
tiedekunta ja Helsingin 
yliopisto 

Edunvalvonta, koulutus, Move!-hanke, 
Koululiikuntaa kaikille - hanke,  
Motivoivan vuorovaikutuksen tutkimushanke. 

yhteistyön määrä ja 
tehdyt toimenpiteet 

Pj + opisk.jäsenet 

Liikunta- ja 
terveysjärjestöt 

   

LTS Hallituksen jäsenyys ja L&T-lehdestä 
poimittua LIITO-lehdessä 

kokouksiin 
osallistumiset ja 
asioiden edistyminen 

Kasper  

LIKES-tutkimuskeskus Artikkeleita LIITO-lehteen ja tiedottaminen 
ajankohtaisista asioista 
 

artikkeleiden määrä Satu ja tj 

UKK-Instituutti 
 

Terve koululainen ja Smart Moves-hankkeet, 
Move 

yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Pj ja tj 
 

Koululiikuntaliitto Educa-messuyhteistyö ja opintopäiväyhteistyö messukontaktit ja demo-
osallistujamäärät 

Tj + tiedotustmk 

SAKU   Ammatilliseen koulutukseen liittyvät asiat yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Harri + tj 

EHYT ry Valtuuskunta, hallitus, koulutus-/ 
artikkeliyhteistyö 

kokouksiin 
osallistumiset, asioiden 
edistyminen 
osallistujien/ 
artikkeleiden määrä 

Eva-Greta , Terhi 
Paldanius,, tj 

Mielenterveysseura Mielenterveyden ensiapukoulutukset  yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Tj, Mirva 

Syöpäjärjestöt / Fressis  Valistusyhteistyö yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Tj, Mirva 

A-klinikkasäätiö / 
Dopinglinkki 

Tiedotusyhteistyö  yhteistyön määrä Tj 

Muut liikuntajärjestöt Koulutusyhteistyö ja näyttely-yhteistyö 
opintopäivillä  

yhteistyön määrä Tj 

Muut terveysalan 
järjestöt 

Tiedon välitys jäsenille ja näyttely-yhteistyö 
tapahtumissa 

yhteistyön määrä Tj 

Hankkeet ja verkostot    

Kouluviestikarnevaali kumppanuus yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Tj 

Savuton Suomi 2030 
 

vaikuttaminen yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Heidi 

Soveltavan 
liikunnanopetuksen 
verkosto 

Erityisliikunnan asiat yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Tj 

LIIKU-hanke 
Liikuntatilojen sisäilman 
ja sisäympäristön laatu 
ja mahdolliset 
vaikutukset 
työntekijöiden 
hyvinvointiin ja 
terveyteen 
 
 
 

Kumppanuus, tiedottaminen  yhteistyön määrä ja 
asioiden edistyminen 

Pj 
 



KV-kumppanit    

EUPEA 
 

Puheenjohtaja osallistuu hallituksen jäsenenä 
hallituksen kokouksiin. Syksyiseen foorumiin 
osallistuminen.  

Kokouksiin 
osallistumiset ja 
kokouksen päätökset 

Pj 
 

UNION 
 

Tapaaminen Viron kongressin yhteydessä Osallistujien määrä ja 
kokouksen päätökset  

Jouko 

FIEP Yhteydenpito  Yhteistyön saavutukset Pj 
 
 

Erasmus +projektit Liito osallistuu seuraavaan Erasmus+ 
hankkeseen:  
- Fitback - The European network for support 
of physical fitness monitoring systems  
- European School Sport Day (ESSD) 

Osallistuminen 
kokouksiin ja uuden 
tiedon jalkauttaminen 
jäsenistön tietoisuuteen, 
sekä yhteistyötahoille. 

Pj 

 

5. Laadukas, houkutteleva koulutus 

Koulutustoiminnan tavoitteena on järjestää koulutuksia tasapuolisesti kaikkia jäseniä palvelevaksi, niin 
saavutettavuuden kun oppiaineen ja kouluasteenkin näkökulmasta. Koulutukset ovat joko valtakunnallisia tai alueellisia, 
lähi- ja/tai etäkoulutuksina toteutettuna. Lähikoulutuksiin järjestetään etäosallistumismahdollisuus mahdollisuuksien 
mukaan.  Koulutuksissa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat opetussuunnitelmat. Liiton koulutukset ovat häirinnästä 
ja syrjinnästä vapaita. Kouluttajille on käytössä kouluttajaohje, joka sisältää myös osuuden syrjimättömästä ja 
yhdenvertaisesta opetusviestinnästä.   
 

Koulutus Keskeiset tavoitteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Painopisteet 2022 - Yksilön huomioiminen (esim. vähän liikkuvat 
lapset, monikulttuurisuus) 
- Miniopintopäivät 
- Kerhotapaaminen 

  

Pääkoulutukset    

Ammatillisen 
koulutuksen uudet tuulet 
1.–2.4. 

Kaksipäiväinen koulutuspäivä ajankohtaisista 

aiheista jollakin Urheiluopistolla. 

osallistujamäärä ja 
palaute 

Ammatillinen tmk 

Terveystiedon 
syysseminaari kevät 
2022 

Järjestetään terveystiedon kevätseminaari 

teemoilla: pedagogiikka ja ryhmädynamiikka. 

osallistujamäärä ja 
palaute 
 

Terveystietotmk 
 

Liikunnan opintopäivät    
9.–10.9. Vantaalla  

Järjestetään yhteistyössä HSLO ry:n kanssa. osallistujamäärä ja 
palaute 

Koulutustmk   
 

Arviointitaitojen 
kehittäminen 

   

Liikunnan ja 
terveystiedon arviointi 

Päättöarvioinnin kriteerit, Opetushallitus  osallistujamäärä ja 
palaute 
 

Koulutustmk 

Fyysisen toimintakyvyn 
opettamisen  
kehittäminen 

   

Juhlatanssit  Opettaa helppoja ja haastavampia tansseja, 
joita voidaan tanssia liikuntatunneilla ja koulun 
juhlissa. Malli miten jossain isossa 
kaupungissa toimitaan. 

osallistujamäärä ja 
palaute 

Koulutustmk 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittely- 
taitojen opettamisen 
kehittäminen 
 
 
 

Järjestetään Miniopintopäiviä keväällä ja 
syksyllä eri puolilla Suomea, teemoina: 
talviliikunta ja mailapelit.  
 
 
 
 
 
 

osallistujamäärä ja 
palaute 
 

Koulutustmk 



Koulutus Keskeiset tavoitteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Sosiaalinen ja 
psyykkinen toimintakyky 

- Varmistetaan että sosiaalinen toimintakyky ja 
myönteinen tehtäväsuuntautunut ilmapiiri ja 
motivaatioperusteista lähtevä liikunnanopetus 
on sisältönä kaikissa koulutuksissa.  
- Terveystiedon kevätseminaarissa aiheena 
ryhmädynamiikka.  
- Järjestetään koulutus, jossa yksilön 
huomioiminen on keskiössä.  
- Järjestetään koulutusta opetusviestinnästä 

Osallistujamäärä ja 
koulutusten 
sisältöpalaute 
 

Koulutustmk 

KV koulutus    

Pe-seminar Vierumäellä 
25.–27.8.2022 

Suunnittelutoimikunnassa ja toteutuksessa 
mukana hallituksen jäseniä 

yhteistyön toimivuus Pj + osallistujat 
 
 
 
 

Terveystiedon koulutus    

Ajankohtaiset aiheet opetussuunnitelmien huomioiminen, 

valtakunnallinen koe, terveystiedon ilmiöt,  

mielenterveyden ensiapukoulutus, 

aineenhallinta, vertaistuki 

osallistujamäärä ja 
palaute 
 

Terveystietotoimikunta ja 
koulutustoimikunta 

 

6. Vuorovaikutteinen, näkyvä viestintä 

Viestintäkanava Keskeiset toimenpiteet/tavoitteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Sisäinen viestintä    

LIITO-lehti 
1/22 Opettajan 
hyvinvointi 
2/22 Vesiliikunta ja 
opintopäivät 
3/22 Terveystieto 
4/22 Oppilaan 
kohtaaminen 

- Lehden tason sekä ilmestymiskertojen 

säilyttäminen.  

- Tarjotaan jäsenille mahdollisuus perua 

paperilehden tilaus 

- Kaikille kouluasteille sopivat teemat 

- Näyteartikkelit julkisesti kotisivuilla 

Lehden tulos ja 
palaute 
 

Tj + Satu 
 

Uutiskirje 
 

Tavoitetaan jäsenistö lähettämällä vuoden 

aikana noin 5 uutiskirjettä jäsenten s-postiin. 

Noin 5 krt/vuosi 
 

Tj 
 

SOME-viestintä 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
 

Jaetaan ajantasaista tietoa Facebook-sivun 
kautta julkaisemalla sivuilla viikoittain 
liikuntaan ja terveystietoon liittyviä 
uutisia/koulutuksia. 
 
Lisätään Instagram näkyvyyttä sekä toimiston 
että hallituksen jäsenten toimesta.  
 
Twitterin aktivointi.  

Tykkäysten ja jakojen 
määrä 
 

Tj + hallitus 
 

Kotisivut ja jäsensivut 
 

Ajankohtaisuus ja selkeys. Sivujen 

saavutettavuuden parantaminen.  

Jäsensivujen materiaalipankin täydentäminen 

ja päivitys.  

 

Kävijämäärä ja 
palaute 
 

Tj 
 

LIITO-kiertue Paikallisten opettajien tapaamisia 

paikkakunnilla, jossa kokoonnutaan / pidetään 

koulutuksia.  

Tapaamisen määrä ja 
esiin 
nousseet/edistetyt 
asiat 

Hallitus + Tj 

Etäkahvit hallituksen 
kanssa 

Säännöllisin väliajoin vaihtuvalla teemalla 

mahdollisuus tulla juttelemaan etäyhteyden 

avulla hallituksen jäsenten kanssa. 

Mahdollisesti myös vierailevia alustajia.  

Tapaamisen määrä ja 
esiin 
nousseet/edistetyt 
asiat 

Hallitus + Tj 

Uudet kuvituskuvat Uusien moninaisuutta kunnioittavien 

kuvituskuvien ottaminen nuorista 

käytettäväksi lehdessä somessa ja kotisivuilla 

  



Viestintäkanava Keskeiset toimenpiteet/tavoitteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Ulkoinen viestintä    

Kotisivut 
 

Uusien jäsenten ja yhteistyökumppaneiden 
infoaminen 

Sivuilla käynnit Tj 

Edunvalvonnallisiin 

asioihin 

kantaa ottaminen 

 

Lausunnot ja kirjoitukset valtakunnallisissa 
medioissa 

Kannanottojen/kirjoit
usten määrä 
 

Työvaliokunta  
 

Educa-messut                 
28.–29.1.2022 

Teemana: Tulevaisuuden sivistys 

Osaston ohjelma: “Farkkukansan 

työllistämisideoita” pulmien merkeissä 

 

Osastolla kävijöiden 
määrä 

Hallitus + tsto 

Prideviikko Osallistutaan Pride-viikkoon jakamalla tietoa 

kotisivuilla sekä somessa 

Julkaisun 
kävijämäärä 

Tiedotustmk 

Muut somekanavat Positiivista näkyvyyttä liitolle - ihmiset 

tietoisiksi järjestöstä.  

Eri kanavien määrä ja 
laatu  

Tiedotustmk 

 

7. Jatkuvasti uudistuva ja kehittyvä organisaatio 

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Terveystietotoimikunta -Valtakunnallinen koe ja preliminäärikoe 
-Pisteytystyökalun uudistamiseen 
vaikuttaminen 
-Valtakunnallisen kokeen kehittäminen 
- Ajankohtaisen materiaalin tuottaminen / 
päivittäminen terveystietoon 

Saavutukset 
 
Artikkeleiden / 
koulutusten määrä 

Terveystietotyöryhmä  

Ammatillinen toimikunta - Liikunnan ja terveystiedon opetuksen ja 
opettajien aseman parantamiseen 
ammatillisessa peruskoulutuksessa 
- Tulevien työntekijöiden työkyyisyyden esiin 
nostaminen ja sitä kautta liikunnan määrän 
lisääminen ammatillisessa koulutuksessa 

Saavutukset 
 
Artikkeleiden / 
koulutusten määrä 

Ammatillinen tmk  
 
 
 

Kerhoyhteistyö Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja 

yhteistyön lisääminen, esim. kerhojen 

etätapaamiset. Kerhotapaaminen.  

Osallistujamäärät Tj + Koulutustmk 

 
8. Jäsenistön aktivointi ja rekrytointi 

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu 

Kansainvälisen 
koulutuksen tuki 

Opettajien täydennyskoulutus Hakemusten ja 
päätösten määrä 

Tj + hallitus 

Opiskelijainfot JYU ja 
OKL:t ja muu 
jäsenhankinta 
 

- Infota liitosta ja kasvattaa jäsenmäärää.  

- Kutsutaan 5. kurssin opiskelijat ilmaiseksi 

opintopäiville.  

- Jäsentarjous Liikuntapedagogiikka kirjan 

kera opiskelijoille. 

- Esittelyt OKL 

- Vie lehtesi koululle, kun olet lukenut - 

kampanja 

- Muihin pedagogisiin aineo-oettajjärjestöihin 

kuuluvilla alempi jäsenmaksu - selkeämpi 

tiedottaminen asiasta 

Infojen ja jäsenten 
liittymisten määrä 
 

Opiskelijajäsenet 
 

Tasa-arvo Erilaisen jäsenkunnan huomiointi Tehdyt muutokset Tj + hallitus 

KIILA-kuntoutus Haetaan uutta kuntoutusta liikunnan- ja 
terveystiedon opettajille 

Toteutuuko 
kuntoutus 

Tj 

 
 
 
 



9. Talous ja hallinto 
Liiton talouden perustan vuonna 2022 muodostavat jäsenmaksut ja valtionapu. Liiton oman toiminnan tuotoilla, 
lähinnä koulutuksella ja opetusmateriaalin myynnillä katetaan loppuosa. Liiton toiminnassa noudatetaan Liikunnan 
ja Terveystiedon opettajien hallinto-ohjesääntöä, joka päivitetään vuosittain hallituksen ensimmäisessä 
kokouksessa ja samalla erityisesti hallituksen uudet jäsenet saavat koulutusta toimintatavoista. Hallitus valitsee 
keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa kuittitarkastajan. Tilintarkastaja tarkastaa talouden ja 
hallinnon tilikauden päätteeksi. Kaikki liiton jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kaikkiin liiton tapahtumiin ja 
jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa liito toimintaan ja sen kehittämiseen.   

10. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksytään vuosikokouksessa 2022 ja se on osa 
toimintasuunnitelmaa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan. 

11. Ympäristösuunnitelma 
Liiton ympäristösuunnitelma hyväksytään vuosikokouksessa 2022 ja se on osa toimintasuunnitelmaa. Suunnitelman 
toteutumista seurataan ja arvioidaan. 

12. Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö 
Turvallisuus otetaan huomioon liiton tapahtumia järjestettäessä, niin fyysinen kuin henkinen. Myös terveelliset 
elämäntavat ja niiden edistäminen ovat liitolle tärkeitä. Kaikki liion tapahtumat, koulutukset ja kokoukset ovat 
syrjinnästä vapaita tapahtumia. Osallistujat sitoutuvat jo ilmoittautuessaan tapahtumiin toimimaan asiallisesti.  
Liitolla on toimintaohje epäasialliseen ja häiritsevään käyttäytymiseen puuttumiseen.  
 

13. Seuranta ja arviointi 
Liitto seuraa ja arvioi toimintaansa ja suunnitelmien toteutumista pitkin vuotta. Toimintasuunnitelman, 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja ympäristösuunnitelman toteuman tilannekatsaus kesäkuussa ja 
lopullinen arvio vuoden vaihteessa. Toiminnanjohtaja huolehtii, että suunnitellut asiat tulevat hallituksen käsittelyyn. 
Arvioinnin mittareina käytetään muun muassa koulutusten palautekyselyjä, osallistujamääriä, 
lausuntojen/kannanottojen yms. määriä ja jäsenmäärää. Liitto toteuttaa kolmen vuoden välein jäsenkyselyn, jonka 
tarkoituksena on seurata ja arvioida sekä kehittää toimintaa.  

Hyväksytty LIITO ry:n vuosikokouksessa 4.10.2021.  


