Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
Esimerkkejä teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista

Ekologinen ja
taloudellinen
kestävyys
Vastuulliset hankinnat
ja kestävä kulutus

EL, OKKA-säätiö, 8.9.2009

Seurannan kohde

Mittari

Indikaattori

(mitä mitataan)

(mistä tieto saadaan)

(mitä tunnuslukua mitataan)

Käytössä olevat ympäristömerkityt tai vastuullisen
tuotannon tunnuksen saaneet tuotteet
(ympäristömerkki, energiamerkki, Reilun kaupan
tunnus, tms.)

Hankintaluettelo, varastokirjanpito

Tuotteiden lukumäärä (kpl)

Kopiopaperin kulutus

Tilaus- ja varastotiedot, kopiolaskuri

Riisiä/kk tai vuosi, kopiomäärä/kk tai vuosi
oppilasmäärään suhteutettuna

Sekajätteen määrä

Jätehuoltoyhtiön laskutustiedot,
punnitustiedot tai jäteastioiden tarkkailu

kg, tn, m3 tai l / vuosi oppilasmäärään
suhteutettuna

Kierrätyksen tehokkuus

Jätehuoltoyhtiön laskutustiedot,
punnitustiedot tai jäteastioiden tarkkailu

Kierrätysprosentti kaikesta jätteestä

Veden kulutus

Vesimittari

l tai m3/kk tai m3/vuosi, m3/vuosi
rakennuskuutiota kohden

Lämmitysenergian kulutus

Energialaitoksen lasku tai
kiinteistöhallintajärjestelmä

MWh/rakennuskuutio kuukaudessa tai vuodessa

Sähköenergian kulutus (valaistus, ilmastointi,
koneet ja laitteet)

Energialaitoksen lasku tai
kiinteistöhallintajärjestelmä

Kuljetukset ja
liikkuminen
(ekologinen
näkökulma)

Koulu- tai työmatkan liikkumismuodot

Kysely henkilöstölle ja oppilaille

kWh/kk tai vuosi rakennusneliöihin tai
oppilasmäärään suhteutettuna kuukaudessa tai
vuodessa
Prosenttiosuudet henkilöstä ja oppilaista, jotka
kulkevat koulu-/työmatkan jalan tai pyörällä

Liikkuminen virkamatkoilla

Matkojen tilastointi

Koulurakennuksen ja
pihaympäristön hoito

Pihaympäristön ja koulurakennuksen viihtyisyys

Kysely henkilöstölle ja oppilaille

Jätteen synnyn ehkäisy
ja kierrätys

Energia ja vesi

Prosenttiosuudet henkilöstön virkamatkoista eri
kulkuvälineillä (oma auto, linja-auto, juna, laiva,
lentokone)
Prosenttiosuudet vastaajista, jotka pitävät
koulua/pihaa viihtyisänä/epäviihtyisänä tms.,
vastausten jakauma

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
Esimerkkejä teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista

Sosiaalinen ja
kulttuurinen
kestävyys
Ravinto ja terveys

EL, OKKA-säätiö, 8.9.2009

Seurannan kohde

Mittari

Indikaattori

(mitä mitataan)

(mistä tieto saadaan)

(mitä tunnuslukua mitataan)

Terveelliset elämäntavat

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Tupakoitsijoiden/säännöllisesti liikuntaa
harrastavien tms. prosenttiosuudet
Prosenttiosuudet henkilöstä ja oppilaista, jotka
kulkevat koulu-/työmatkan jalan tai pyörällä

Työympäristön terveellisyys

Turvallisuus koulussa
ja koulumatkalla

Henkilöstön ja
oppilaiden hyvinvointi

Sisäilman laadun tai luokkien lämpötilan
mittaukset

Ilmanlaadun / lämpötilan mittaustulokset

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuudet henkilöstöstä ja oppilaista, jotka
kokevat esim. sisäilman laadun hyväksi/huonoksi
tms., vastausten jakauma

Tapaturmat ja vaaratilanteet

Tapahtumien tilastointi

Tapaturmien ja vaaratilanteiden määrät/vuosi

Koulun turvallisuus

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuudet henkilöstöstä ja oppilaista, jotka
kokevat koulun turvalliseksi/turvattomaksi tms.
paikaksi, vastausten jakauma

Poistumisharjoitusten toteuttaminen

Toteutettu/ei toteutettu (vuosittainen arviointi)

Henkilöstön turvallisuuskoulutus

Koulutusrekisteri

Ensiapu/turvallisuuskoulutuksen suorittaneiden
määrä tai osuus henkilöstöstä

Työilmapiiri

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuudet henkilöstöstä ja oppilaista, jotka
kokevat työilmapiirin hyväksi/huonoksi tms.,
vastausten jakauma

Vaikuttamisen mahdollisuudet

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuus oppilaista, joka kokee/ei koe
voivansa vaikuttaa tarpeeksi koulun yhteisiin
asioihin tai opiskeluunsa, vastausten jakauma
Prosenttiosuus henkilöstöstä, joka kokee/ei koe
voivansa vaikuttaa riittävästi koulun yhteisiin
asioihin tai omaan työhönsä, vastausten jakauma

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
Esimerkkejä teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista
Oppilaskuntatoiminta
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Koulun toiminnan tilastointi,
oppilaskunnan kokouspöytäkirjat

Oppilaskunnan kokousten määrä/vuosi
Oppilaskunnan tekemät aloitteet/vuosi

Kysely oppilaille

Prosenttiosuudet oppilaista, jotka pitävät
oppilaskunnan toimintaa ja siitä tiedottamista
hyvänä/heikkona, vastausten jakauma

Tasa-arvon toteutuminen

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuus oppilaista/henkilöstöstä, joka
pitää koulun tasa-arvon toteutumista
hyvänä/huonona tms., vastausten jakauma

Henkilöstön ja oppilaiden jaksaminen

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Prosenttiosuus henkilöstöstä tai oppilaista, joka
kokee jaksavansa työssä hyvin/kokee uupumusta
tms., vastausten jakauma

Poissaolojen tilastointi

Henkilöstön sairaspoissaolojen määrä/hlö
vuodessa
Oppilaiden poissaolotunnit/oppilas vuodessa

Kiusaamisen ja
syrjäytymisen ehkäisy
(oppilaat)

Kiusaamisen esiintyminen

Tilastoidut kiusaamistapaukset ja
vertaissovittelutapaukset

Tapausten määrä / vuosi

Hyvinvointikyselyt henkilöstölle ja oppilaille

Henkilöstön ja oppilaiden vastaukset
kiusaamisen yleisyydestä ja siihen puutumisesta
(esim. prosenttiosuudet, joiden mielestä
kiusaamista esiintyy paljon/vähän, vastausten
jakauma)

Tuki/kummioppilastoiminta

Koulun toiminnan tilastointi

Tuki/kummioppilaiden määrä

Syrjäytyminen

Oppilaiden hyvinvointikysely

Prosenttiosuus oppilaista, joka kokee itsensä
syrjäytyneeksi luokassa/kouluyhteisössä

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
Esimerkkejä teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista
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Oppilashuoltoryhmän toiminta

Oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjat

Oppilashuoltoryhmän kokousten määrä / vuosi

Oppilashuollon toimivuus

Kyselyt oppilaille ja vanhemmille

Prosenttiosuudet oppilaista/vanhemmista, jotka
ovat tyytyväisiä/tyytymättömiä oppilashuollon
toimivuuteen, vastausten jakauma

Yhteistyö vanhempien kanssa

Koulun tapahtumien tilastointi

Vanhempaintilaisuuksien määrä/vuosi

Kyselyt vanhemmille

Prosenttiosuudet vanhemmista, jotka ovat
tyytyväisiä/tyytymättömiä tms. yhteistyöhön
koulun kanssa, vastausten jakauma

Tukiopetus

Opetuksen toteutuksen tilastointi

Tukiopetustuntien määrä/vuosi

Kulttuuriympäristö,
tavat ja perinteet

Perinteiden huomioon ottaminen koulun arjessa

Koulun tapahtumien tilastointi

Perinteisiin liittyvien tapahtumien määrä/vuosi

Monikulttuurisuus ja
ja
kansainvälisyys

Monikulttuurisuus koulussa

Oppilastilastot

Etnisiin ryhmiin kuuluvien oppilaiden määrä

Koulun tapahtumien tilastointi

Monikulttuurisuuteen liittyvät tapahtumat/vuosi

Koulun tapahtumien ja toiminnan
tilastointi

Kansainvälisten vieraiden/hankkeisiin liittyvien
tapahtumien määrä/vuosi

Oppilashuolto ja muu
oppimisen tuki

Kansainvälisyys

