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Toimivat tutorit 2, 1.1.2018 - 30.6.2019 
Tiivistelmä 

Hankkeella jatketaan ja vakiinnutetaan aloitettua tutoropettajatoimintaa. Toiminnalla tuetaan digiloikkausta, opetuksen ja koulujen 

toimintakulttuurin uudistamista sekä opettajien ja oppilaiden verkostotoiminnan lisäämistä. Koulutus- ja muuta verkostotyötä jatke-

taan ja tiivistetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa. Verkostoyhteistyön ytimeksi muodostettiin Kalajoki-Raahe-Pyhäjoki-Siika-

joki-Oulainen-Merijärvi kokonaisuus. Tämä Pohjois-Pohjanmaan rannikon kuntien joukko on aloittanut tiiviin yhteistyön myös esim. 

LAPE -kärkihankkeen toteutuksessa ja on luontevaa laajentaa hyvin alkanutta yhteistyötä. Kokemus laajasta Pohjois-Pohjanmaan 

verkostosta on edellisessä hankkeessa osoittanut, että on myös tarvetta pienemmälle ja tiiviimmälle verkostolle. Perusopetuksen 

oppilaita tässä verkostossa on 

yhteensä 6848, opettajia 593 ja tutoropettajia 55. Tutoropettajien koulutuksessa keskeisimpänä yhteistyökumppanina jatkaa Oulun 

Yliopisto, joka on räätälöinyt hankkeen tueksi tarvitun koulutuksen. Rahoitusta on saatu tämän hankkeen toteuttamiseen Opetus-

hallitukselta, Kärkihanke 1 - hakuryhmä A: Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen 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: Hanketta toteutetaan 8 koululla, 1499 oppilasta 
Toimenpiteet 

Hankkeella jatketaan ja vakiinnutetaan aloitettua tutortoimintaa ja sen kehittämistä tavoitteena digiloikka, opetuksen 

ja toimintakulttuurin uudistaminen sekä verkostotyön lisääminen. Tutoropettajat tukevat perusopetuksen uuden ope-

tussuunnitelman toteutusta toimimalla opettajien vertaistukena digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävissä pedago-

gisissa ratkaisuissa, niiden käytössä ja kehittämisessä; laitteet, ohjelmistot, tietoverkot, oppimisympäristöt. Toimenpi-

teitä; opetustilanteissa läsnäolo, koulutukset, etätuki, avoimen oppimisympäristön ict-ratkaisujen testaamista, luok-

kien välinen digiloikkakilpailu (oppilaiden ideoimat digityöt), teto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman täsmentä-

minen ja avaaminen opettajien kanssa. Uusien työtapojen tuki arjessa ja koulutuksin; yhteisöllinen oppiminen, tulevai-

suuden taidot, yhteisopettajuus, etäoppiminen, laaja-alaisuus, eheyttäminen, oppimaan oppiminen. Verkostoyhteis-

työtä jatketaan ja tiivistetään alueellisissa kuntien verkostoissa ja kansainvälisesti. 

Kustannukset ja rahoitus Myönnetty € Toteuma 

Henkilöstökustannukset: Koordinaattorin palkka, % työajasta, 1 luku-

kautta;  

30000 € 

 

 

Palvelut, koulutustilaisuudet, tiedotus, asiantuntijakulut:  1500 €  

Matkakustannukset  2000 €  

Tilojen vuokrat 500 €  

Kustannukset yhteensä 35000 35000 

Hankkeen rahoitus   

OPH:lta haettava avustus, 80 % saatu tuki 19,44 % haetusta 28000 28000 

Omarahoitus, 20 % 7000 7000 

Rahoitus yhteensä 35000 35000 
 

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilöt: Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm ja rehtori Mia Rytky.  

Koordinaattori: Jarmo Ketonen 

 


