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Osaavat ja osallistavat tutorit, 1.1.2020-31.1.2022 
 

Tiivistelmä 
Hankkeella syvennettiin ja vakiinnutettiin aloitettua kuntakohtaista tutoropettajien toimintaa. Hankkeen varoilla palkattu  
henkilö koordinoi kehittämistyötä ja tutortoimintaa. Koordinaattori tuki tutoropettajien avulla opetuksen järjestäjää osaa-
misen levittämisessä ja opettajien yhteistyön syventämisessä. Koordinaattorin tehtävänä oli huolehtia, että kunnassa py-
sytään ajan tasalla ja kehitetään pedagogiikkaa ja edistää opetuksen digitalisaatiota. Jokaisella koululla toimii tutoropet-
taja, jolle on varattu resurssia 2-4 h viikossa. Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa. Kunnassa 
järjesttetiin pandemian rajoissa tutortapaamisia n. kerran kuukaudessa, jossa jaettiin ajankohtaista tietoa ja sovitaan yh-
teisistä pelisäännöistä ja tavoitteista 
 
Tavoite ja toteutuminen:  
Hankkeella onnistuttiin vakiinnuttamaan ja syventämään kuntakohtaista tutoropettajien toimintaa ja pedagogiikkaa on 
uudistettu ja opetuksen digitalisaatio on edistynyt voimakkaasti. Koulutuksia on järjestetty tutoropettajille ja muille opet-
tajille ja toimintaa oin kehitetty jatkuvassa vuoropuhelussa vastaamaan tarpeita.  Tutoropettajat ovat tukeneet opettajien 
työtä etä- ja digiopetustaitojen kehittämisessä. Tutoropettajatoimintaan on resurssoitu 15 vuosiviikkotuntia, tutoropetta-
jia koulutettiin kahdeksan (8), heitä oli ennen alkamista neljä (4) ja hankkeen päättyessä 12.  
Oppilaita on osallistettu oppilasagenttitoiminnalla ja toiminta on vakiintunut käytännöksi, joka jatkuu. 
Yhtenäiskoulun uusi oppimisympäristö ja yhteisopettajuus on otettu laajasti käyttöön, hanke on koordinoinut laitteiden 
yhteiskäyttöä. Verkostoyhteistyötä jatketaan kuntien välisissä verkostoissa ja kansainvälisesti.  
 
 
Hankkeen odotetut tulokset 
Hankkeen toteuttamisen jälkeen osataan, halutaan ja pandemian myötä oli myös välttämätöntä hyödyntää etäopetusjär-
jestelmiä, Ville-oppimisympäristöä käytetään runsaasti, opettajat kokevat hankkeen merkityksen myönteiseksi työnsä 
kehittämisessä. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista suunnitelmaa on hyödynnetty opettajien koulutuksessa. Verkos-
tojen antamaa tukea, kokemuksia ja vertaistukea on hyödynnetty ja sitä jatketaan. Aiemmin hyväksi havaitut sähköiset 
oppimateriaalit, laite – ja ohjelmaratkaisut on valtavirtaistettu organisaatioon käyttöön.  
 
Kustannusarvio ja rahoitus 
Opetushallituksen avustuksella tukemalle hankkeelle myönnettiin  80 % rahoitus. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannuk-
set ovat 22738 €. Toteutuneet kustannukset olivat 24147 €, joista palkkoihin käytettiin suurin osa, muita hankkeen kulueriä 
olivat kalustohankinnat suunnitelman mukaan.  
 
Vastuuorganisaatio;  
Hankkeen vastuuorganisaatio Kalajoen kaupungissa oli Sivistyspalvelut ja sen johtaja Riku Saksholm.  
Hankkeen koordinaattorina toimii  Jarmo Ketonen.  
 

 


