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Rannikon aluetutor-toiminnan kehittäminen 2018-2019, 1.1.2018 - 30.6.2019 
Tiivistelmä 

 Olemme saaneet avustusta tämän hankkeen toteuttamiseen Opetushallitukselta, Kärkihanke 1 - hakuryhmä B: Tutor-opettajatoi-

minnan kehittäminen alueellisesti 2017  

Strateginen päämäärä ja tavoite:  

1) Elinvoiman kehittäminen; Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittä-

jyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä 

Talousarviotavoite:  

Kalajoella on korkeatasoiset ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut  
Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Tavoitteet ja kohderyhmä:  

Hankkeen tavoitteena on edistää digitalisaation hyödyntämistä alueen kaikissa kouluissa ja koulujen toimintakulttuurin 

kehittäminen. Toimenpiteenä, mutta myös tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien välistä ja alueen opettajien 

välistä verkostoyhteistyötä. Erityisenä tavoitteena on yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen digitali-

saation koulukäytön monipuolistamisessa alueellista oppilasagenttitoimintaa kehittämällä. 

Toimenpiteet 

Hankkeen toiminnan avulla levitetään alueen kouluihin hyviä käytänteitä. Hankkeessa resursoidaan yksi tutoropettaja 

toimimaan aluetutorina. Hän toimii tutoropettajien ja oppilasagenttien tutorina; kokoaa alueen tutoropettajat ja oppi-

lasagentit tiiviiksi verkostoksi, seuraa aktiivisesti digitalisaation ja koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen liittyvää 

keskustelua ja innovaatioita kotimaassa ja ulkomailla ja levittää näistä tietoa verkostoon, osallistuu aktiivisesti alan se-

minaareihin ja koulutuksiin ja järjestää itse koulutuksia verkoston jäsenille, varmistaa hyvien käytänteiden leviämisen 

verkostossa ja auttaa tutoropettajia ratkomaan digitalisaation käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisussa, varmistaa, 

että kaikki alueen koulut ovat aktiivisesti mukana tutoropettajatoiminnassa. 
Tulosodotukset:   

Kaikki alueen koulut ovat mukana tutoropettajatoiminnassa aktiivisina toimijoina, hyvät käytänteet ovat käytössä laa-

jasti alueen kouluissa, tutoropettajista on muodostunut pysyvä verkosto, joka työskentelee verkostotiiminä yhdessä 

oppilasagenttien kanssa. Hankkeessa saavutetaan kolme keskeistä tulosta alueen koulujen kehittämisessä; digitalisaa-

tion mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen, alueen koulujen verkostoyhteistyön lisääntyminen ja yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden kasvu. Jokaiselle opettajalle luodaan mahdollisuudet yhdessä toisten kanssa suunnitella ja toteuttaa ope-

tusta uusilla tavoilla. Aluetutor -->koulujen tutorit/oppilasagentit --> opettajat -malli varmistaa tälle uudistamistyölle 

hyvän lähtökohdan. Tavoite on, että hankkeessa luotu toimintamalli jää elämään hankkeen päätyttyä 

Kustannukset ja rahoitus Myönnetty €  

Henkilöstömenot Aluetutor 85000 € 85000,00  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhelin, koulutusmateriaalit 2000 € 2000,00  

Laitehankinnat Kone+telakka,puhelin 1500 € 1500,00  

Palvelut Koulutuspalveluita 5000 € 5000,00  

Vuokrat Koulutustilat, aluetutorin työtila  5000,00  

Matkamenot Aluetutor 5000 € 5000,00   

Muut menot Koulutustilaisuuksien/seminaarien tarjoilut 2000 € 2000,00  

Kustannukset yhteensä 105500 € 105500 

Hankkeen rahoitus   

OPH:lta haettava avustus, 95 % 100225  

Kuntien yhteinen omarahoitus, 5 % 5275  

Rahoitus yhteensä 105500  
 

Kumppanit ja yhteistoiminta: Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Oulaisten kaupunki, Siikajoen kunta, Merijärven 

kunta sekä Kalajoen kaupunki ovat yhdessä saaneet hankkeen, jota Kalajoki hallinnoi. Alueella on 6848 perusopetuksen 

oppilasta, 593 perusopetuksen opettajaa ja 55 tutoropettajaa. Hankkeen avulla resursoidaan aluetutoropettaja (Kalajo-

ella) koordinoimaan ja vahvistamaan tutoreiden verkostotyötä, kehittämään ja varmistamaan hyvien käytänteiden le-

viämisen alueen tutoropettajien ja opettajien käyttöön. Ohjausryhmässä on edustaja joka kunnasta.  

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilöt: Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm ja rehtori Mia Rytky.  

Toteuttaja: Jarmo Ketonen 

 


