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Eleven+ tutoropettajat -hanke, 15.1.2019- 31.7.2020 
Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä 
Hakija ja kumppanit: Ylivieskan kaupunki/ Lukio ja Haapajärven, Haapaveden, Nivalan, Kalajoen, Oulaisten, Raudaskylän opiston, 

Sievin ja Siikalatvan lukiot 
Tiivistelmä ja tausta 

Lukioiden tutortoiminnan alueverkostojen koordinointi sekä tutortoiminnan ja -koulutuksen käynnistäminen ja pilotointi 

hankelukioissa. Oulun eteläisen alueen lukioilla on jo yli 10 vuotta ollut yhteistoimintaa oman yhdistyksensä eli Eleven+:n 

kautta. Tämä alueellinen lukioyhteisö on hakemuksen taustalla. Tutoropettajahanke syventää ja laajentaa tätä yhteistyötä. 

Uuden lukiolain, opetussuunnitelman ja digitaalisen opetuksen haasteisiin halutaan vastata yhdessä ja tähän perustettava 

tutoropettajien asiantuntijaryhmä on oiva apukeino. Mukana on alueen 9 lukiota, joista Ylivieskan lukio toimii koordinoivana 

kouluna. Tutoropettajat kouluttautuvat ja kokoontuvat uudistuksiin ja haasteisiin liittyviin kehittämispäiviin, joissa käydään 

läpi toimintamalleja ja kehitetään uusia. Tämän työn tulokset jalkautetaan alueen lukioihin. Uuden opetussuunnitelmatyön 

pohjatyö tehdään yhdessä. Alueen lukiolle luodaan yhteistä koulutusta ja aineryhmätyöskentelyä 

Kalajoen kaupungin strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;  

Kalajoen kaupungin talousarviotavoite: 

Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan 

kehittämistä. Kalajoella on korkeatasoiset ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut 

Tavoitteet  

Käynnistetään ja organisoidaan 8 lukion yhteinen tutor-opettajatoiminta  Kala- ja Pyhäjokilaakson alueella lukioiden ja am-

mattikorkeakoulujen yhteistyöyhdistys Eleven+, jonka aktiiviseen toimintaan tutoropettajat nyt liittyvät. Tutoropettajahanke 

voimistaa tätä jo toimivaa alueellista lukioiden verkostoa. Tavoitteena on v:n 2021 lukion uuden opetussuunnitelman laatimi-

sen pohjustaminen yhteistyössä ja muutosten valmistelutyö yhdessä sekä tutoropettajien osaamisen kehittäminen koulutuk-

sella, omissa lukioissa ja alueen yhteisissä koulutustilaisuuksissa (alueen yhteinen VESO). Tutor-opettajien toiminnan avulla 

digitaalisuuden haasteet kartoitetaan ja mahdollisuudet hyödynnetään entistä paremmin alueen lukioissa.  

Toimenpiteet 

Osallistuvien lukioiden rehtorit toimivat hankkeen ohjausryhmänä. Jokainen lukio valitsee yhden tai kaksi tutoropettajaa, he 

kokoontuvat hankkeen aikana säännöllisesti ja jokaisessa lukiossa. Tutoropettajat perehtyvät valittuihin lukion kehittämisai-

heisiin. Avustus jaetaan tasapuolisesti jokaiselle lukiolle, toiminnan pääpaino on tutoropettajissa. Ylivieskan lukio toimii koor-

dinoivana lukiona ja muut lukiot yhteistyökouluina. Tutor-opettajat perehtyvät keskeisiin uuden opetussuunnitelman ja lukio-

lain kehittämisaiheisiin. Päivän mittaiset koulutus- ja yhteistyötapaamiset järjestetään eri lukioissa. Tutoropettajien koulut-

tautuminen valtakunnallista koulutuksissa. Tutoropettajien tapaamisissa kootaan yhteen eri lukioiden käyttäjäkokemukset 

digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa.  

Tulos: 

Syntyy alueellinen, kattava sekä pysyvä tutoropettajaverkosto, jonka avulla alueen lukioiden yhteistoiminta vahvistuu. Jokai-

sella alueen lukiolla on tieto alueen muiden lukioiden uuden lukiolain ja uuden opetussuunnitelman kehityskohteista ja toi-

mintamalleista.. Tutoropettajista saadaan uuden lukion asiantuntijoita jokaiseen alueen lukioon. Digitaalisuutta osataan käyt-

tää paremmin ja sen haasteisiin osataan vastata yhteisillä toimintamalleilla. 

Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista Myönnetty Toteuma 

Palkat ja palkkiot 29000  

Palvelut  3000  

Matkat  2000  

Muut kulut 500  

YHTEENSÄ 34500  

Rahoitus   

Opetushallitus,  94 % 32 402 €.  

Muu julkinen rahoitus, kunnat  2098  

YHTEENSÄ 34500  
 

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Kai Perttu (Ylivieska), Tuomo Kallio (Ylivieska). Yhteyshenkilöt: Kalle Luhtasela (Ylivieska).  

Kalajoen yhteyshenkilöt: Riku Saksholm & Lena Segler-Heikkilä (Kalajoki) 

 


