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Osaavat ja osallistavat tutorit, 1.1.2020-31.7.2021 
Tiivistelmä 
Hankkeella syvennetään ja vakiinnutetaan aloitettua kuntakohtaista tutoropettajien toimintaa. 
Strateginen päämäärä ja tavoite:  
1) Elinvoiman kehittäminen; Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjon-
nan ja yrittäjyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä 
Talousarviotavoite:  
Kalajoella on korkeatasoiset ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut  
Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 
Toimenpiteet 
Hankkeella syvennetään ja vakiinnutetaan aloitettua kuntakohtaista TVT-tutoropettajien ja oppilasegenttien toimintaa 
sekä ollaan mukana verkostoyhteistyössä sekä otetaan käyttöön oppimisympäristö. Hankkeelle nimetään osa-aikainen 
tutor, joka 
1)  tukee muita opettajia osaamisen kehittämisessä ja levittämisessä, (menetelmät, työkalut ja arviointi) 
2) järjestää tutoropettajatapaamisia kerran kuukaudessa yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi, 
3)  järjestää koulutuksia opettajille ja  
4) on mukana osallistamassa oppilaita ja  oppilasagenttitoiminnassa,  
5) hän kerää, jalostaa ja tuottaa tietoa sekä opetusmateriaalia opetukseen, tekee tiedotusta 
6) hän huolehtii pedagogiikan uudistamisesta ja yhteisopettajuuden kehittämisestä 
7) ja opetuksen digitalisaatiosta ja uuden oppimisympäristön käyttöönoton ohjauksesta.  
Muiden koulujen tutoropettajat toimivat tehtävissään oman toimen ohella. 
Tulokset 
Osataan ja halutaan hyödyntää etäopetusjärjestelmiä 
Ville oppimisympäristöä käytetään runsaasti 
Opettaja kokevat työnsä merkityksellisenä ja arvokkaana ja jakavat osaamistaan toisilleen 
Toimivat kehittämisverkostot auttavat saamaan uusia ideoita ja kannustavat kokeilemaan 
Viestitään, sovelletaan hyviä käytäntöjä, innostetaan ja tuetaan toisia 
TVT pefagogista suunnitelmaa on hyödynnetty opettajien koulutuksessa 
Verkostojen antamaa tukea, kokemuksia ja vertaistukea on hyödynnetty 
Aiemmin hyväksi havaitut sähköiset oppimateriaalit, laite – ja ohjelmaratkaisut on valtavirtaistettu organisaatioon 
Kustannusarvio 

Menot Selite, lyhyt kuvaus Haettu Hyväksytty /So-
peutettu 

Toteuma 

Henkilöstömenot Koordinaattorin palkat, tutoropettajien palkat 84000 €   
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Opetus- ja koulutusmateriaalit, pu-
helinkulut  

500 €   

Laitehankinnat Ipad laitteet  10000 €   
Palvelut Opettajienkoulutukset, tapahtumat  6000 €   
Tilojen vuokrat  500 €   
Matkamenot Matkakulut  4000 €   
Muut menot Koulutustarjoilut  2000   
Menot yhteensä  107000 € 22738 €  

 

 
Rahoitus 

Valtion erityisavustus 80%   18190 €  
Omarahoitusprosentti oltava vähintään 20 % (  4548  
Yhteensä  22738  
  22738  

 

Vastuuorganisaatio; Sivistyspalvelut 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 
Hankkeen yhteyshenkilöt: Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm ja rehtori Mia Rytky.  
Toteuttaja: Jarmo Ketonen 

 


