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Rannikon aluetutor-toiminnan vakiinnuttaminen, 1.8.2019- 31.7.2020 
Tiivistelmä 

Opetushallitus avusti tätä projektia, jolla edistetään digitalisaation hyödyntämistä Merijärven, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa ja Kala-

joen, Haapaveden, Oulaisten, Ylivieskan sekä Kannuksen kaupungissa kouluissa ja koulujen toimintakulttuurin alueellisessa kehittä-

misessä ja kehitetään koulutuksen järjestäjien ja alueen opettajien välistä verkostoyhteistyötä, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, oppilai-

den osallisuutta digitalisaation koulukäytön monipuolistamisessa oppilasagenttitoimintaa kehittämällä sekä levitetään alueen kou-

luihin hyviä käytänteitä. Hankkeella palkataan yksi aluetutorkoordinaattori osa-aikaisesti koordinoimaan ja kehittämään em. toimin-

taa ja lisäksi aluetutorointiin osallistuu muiden kuntien aluetutor-toiminnasta vastaavat.   

Strateginen päämäärä ja tavoite:  

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

jyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä 

Talousarviotavoite:  

1) Kalajoella on korkeatasoiset ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut  

2) 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 kehittämi-

nen koulutuksen järjestäjien ja alueen opettajien välisellä verkostoyhteistyöllä. Erityistavoitteena on yhteisöllisyyden ja oppilaiden 

osallisuuden vahvistaminen digitalisaation koulukäytön monipuolistamisessa alueellista oppilasagenttitoimintaa kehittämällä. 

Toimenpiteet 

Hankkeessa levitetään alueen kouluihin hyviä käytänteitä ja resursoidaan yksi tutoropettaja toimimaan tutoropettajien ja oppi-

lasagenttien tutorina ja kokoaa alueen tutoropettajat ja oppilasagentit tiiviiksi verkostoksi, seuraa aktiivisesti digitalisaation ja koulu-

jen toimintakulttuurin uudistamiseen liittyvää keskustelua ja innovaatioita kotimaassa ja ulkomailla ja levittää näistä tietoa verkos-

toon, osallistuu aktiivisesti alan seminaareihin, koulutuksiin ja järjestää itse koulutuksia verkoston jäsenille, varmistaa hyvien käytän-

teiden leviämisen verkostossa ja auttaa tutoropettajia ratkomaan digitalisaation käyttöön liittyviä ongelmia, varmistaen kaikkien 

koulujen aktiivisuus tutoropettajatoiminnassa. 
Tulosodotukset:   

Kaikki alueen koulut ovat mukana tutoropettajatoiminnassa aktiivisesti, hyvät käytänteet ovat käytössä laajasti alueen kouluissa, 

tutoropettajista on muodostunut pysyvä verkostona työskentelevä tiimi yhdessä oppilasagenttien kanssa. Hankkeessa saavutetaan 

digitalisaation mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen, alueen koulujen verkostoyhteistyön lisääntyminen ja yhteisöllisyyden ja osal-

lisuuden kasvu. Jokaiselle opettajalle luodaan mahdollisuudet yhdessä toisten kanssa suunnitella ja toteuttaa opetusta uusilla ta-

voilla. Syntyy aluetutor - koulujen tutorit/oppilasagentti -, opettajat -malli, joka jää elämään hankkeen päätyttyä. 

Kustannukset ja rahoitus Myönnetty yhteensä € 

1.8.2019- 31.7.2020 

Toteuma 

Henkilöstö menot € 95000  

Laitehankinnat, etäohjelmat ja niiden käyttöön tarvittavat laitteisto 3000  

Palvelut, koulutukset 10000  

Vuokrat  2000  

Matkamenot  14000  

Muut menot  4000  

Kustannukset yhteensä 128000  

HANKKEEN RAHOITUS   

OPH:lta haettava avustus, 95 % 121600  

Kuntien Omarahoitus, 5 % 6400  

Rahoitus yhteensä 128000  
 

Kumppanit ja yhteistoiminta: 
 Pyhäjoen kunta, Oulaisten kaupunki, Siikajoen kunta, Merijärven kunta sekä Kalajoen kaupunki muodostavat yhdessä 

tämän hankkeen alueellisen tutoropettajatoiminnan toiminta- ja kehittämisalueen. Alueella on 6848 perusopetuksen 

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

noimaan ja vahvistamaan tutoreiden verkostotyötä, kehittämään ja varmistamaan hyvien käytänteiden leviämisen alu-

een tutoropettajien ja opettajien käyttöön. Hankkeen päätyttyä on tavoitteena, että aluetutortoimintaa jatketaan. Ka-

lajoen kaupunki palkkaa aluetutorin. Toimintaa ohjaa hankkeen ohjausryhmä, johon tulee edustus jokaisesta kunnasta. 

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilöt: Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm.  

Koordinaattori: Jarmo Ketonen 

 


