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Osaavat ja osallistavat tutorit, 1.1.2020-31.7.2021 
 

Tiivistelmä 
Hankkeella syvennetään ja vakiinnutetaan aloitettua kuntakohtaista tutoropettajien toimintaa. Hankkeen varoilla palka-
taan henkilö koordinoimaan kehittämistyötä ja tutortoimintaa. Koordinaattori tukee tutoropettajien avulla opetuksen 
järjestäjää osaamisen levittämisessä ja opettajien yhteistyön syventämisessä. Koordinaattorin tehtävänä on huolehtia, 
että kunnassa pysytään ajan tasalla ja kehitetään pedagogiikkaa ja edistää opetuksen digitalisaatiota. Jokaisella koululla 
toimii tutoropettaja, jolle on varattu resurssia 2-4h viikossa. Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutok-
sessa. Kunnassa järjestetään tutortapaamisia n. kerran kuukaudessa, jossa jaetaan ajankohtaista tietoa ja sovitaan yhtei-
sistä pelisäännöistä ja tavoitteista 
 
Tavoite  
Hankkeella syvennetään ja vakiinnutetaan aloitettua kuntakohtaista tutoropettajien toimintaa. 
 
Toimenpiteet 
Hankkeella syvennetään ja vakiinnutetaan aloitettua kuntakohtaista TVT-tutoropettajien ja oppilasagenttien toimintaa, 
ollaan mukana verkostoyhteistyössä sekä otetaan käyttöön oppimisympäristö. Hankkeelle nimetään osa-aikainen koordi-
naattoritutor, 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. 
 
Hankkeen odotetut tulokset 
Hankkeen toteuttamisen jälkeen osataan ja halutaan hyödyntää etäopetusjärjestelmiä, Ville-oppimisympäristöä käyte-
tään runsaasti, opettajat kokevat työnsä merkityksellisenä ja arvokkaana ja jakavat osaamistaan toisilleen. Opettajien 
muodostamat toimivat kehittämisverkostot auttavat saamaan uusia ideoita ja kannustavat kokeilemaan. Kouluissa viesti-
tään, sovelletaan hyviä käytäntöjä, innostetaan ja tuetaan toisia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista suunnitelmaa on 
hyödynnetty opettajien koulutuksessa. Verkostojen antamaa tukea, kokemuksia ja vertaistukea on hyödynnetty ja sitä 
jatketaan. Aiemmin hyväksi havaitut sähköiset oppimateriaalit, laite – ja ohjelmaratkaisut on valtavirtaistettu organisaa-
tioon käyttöön.  
 
Kustannusarvio ja rahoitus 
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 22 738 €, joista palkkoihin on varattu suurin osa, 17 850 €, muita hankkeen 
kulueriä ovat aineet, tarvikkeet ja tavarat, Opetus- ja koulutusmateriaalit, puhelinkulut, välttämättömät laitehankinnat,  
asiantuntijapalvelut, opettajien koulutukset, tapahtumat,  vuokrat, matkakulut ja muut menot, kuten koulutustarjoilut.  
 

Opetushallituksen myöntämä valtion erityisavustus hankkeelle on 80%, hyväksytystä kustannuksesta 18 190 €, ja Kalajoen 
kaupungin omarahoitusprosentti on 20 %,  4 548 €.  
 
Vastuuorganisaatio 
Hankkeen vastuuorganisaatio Kalajoen kaupungissa on Sivistyspalvelut ja sen johtaja on opetuspalvelujohtaja Riku 
Saksholm, riku.saksholm@kalajoki.fi  tai puh: 044-4691601 sekä  rehtori Mia Rytky, 044-4691853.  
Hankkeen koordinaattori tutor on apulaisjohtaja, Jarmo Ketonen, 044-4691612. 
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