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Rannikon aluetutor-toiminnan vakiinnuttaminen, 1.8.2019- 31.1.2022 
 

Tiivistelmä 
Opetushallitus avusti tätä projektia, jolla edistettiin digitalisaation hyödyntämistä Merijärven, Siikajoen ja Pyhäjoen kun-
nissa ja Kalajoen, Haapaveden, Oulaisten, Ylivieskan sekä Kannuksen kaupungissa kouluissa ja koulujen toimintakulttuurin 
alueellisessa kehittämisessä. Hankkeen tarkoitus oli kehittää koulutuksen järjestäjien ja alueen opettajien välistä verkos-
toyhteistyötä, vahvistaa yhteisöllisyyttä, oppilaiden osallisuutta digitalisaation koulukäytön monipuolistamisessa oppi-
lasagenttitoimintaa kehittämällä sekä levittämällä alueen kouluihin hyviä käytänteitä. Hankkeelle palkattiin yksi aluetutor-
koordinaattori osa-aikaisesti koordinoimaan ja kehittämään em. toimintaa ja lisäksi aluetutorointiin osallistuu muiden 
kuntien aluetutor-toiminnasta vastaavat.   
 
Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
Hankkeelle oli palkattu koordinaattori. Koordinaattori on kutsunut koolle aluetutorryhmän, hän on toiminut kokouksissa 
puheenjohtajana, organisoinut koulutuksia, pitänyt itse Ville-koulutuksia, auttanut kuntien digitutoreita hankkimaan etä-
opetus välineitä ja streamaus-laitteita ja antanut etätukea. Hankituille välineille on tarjottu yhteisiä koulutuksia ja niitä on 
käytetty oppimismateriaalien tekemiseen ja käytettiin lähi- ja etäopetuksessa. 
Hankkeen tavoitteena oli edistää digitalisaation hyödyntämistä alueen kaikissa kouluissa ja koulujen toimintakulttuurin 
kehittäminen koulutuksen järjestäjien ja alueen opettajien välisellä verkostoyhteistyöllä, joka toteutui seuraavasti: Ranni-
kon aluetutor-verkosto laajentui kolmella kunnalla. Mukana ovat olleet Kalajoki, Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Siikajoki, 
Kannus, Ylivieska ja Haapavesi. Kuntien välinen yhteistyö digitutoreiden kanssa on tuonut uutta osaamista koulujen toi-
mintakulttuuriin ja digitalisaation hyödyntämiseksi. Kuntien osaaminen on kohentunut. Kuntien välinen vertaistuki on 
ollut erittäin tärkeää näin korona-aikana. Hankkeessa on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä esim. Kaustisen seudulla toi-
mivan digitutor hankkeen kanssa. Tammikuussa 2020 järjestettiin yhteistyössä Kase-hankkeen kanssa google-koulutuksen 
Kalajoella, johon osallistui n. 60 digitutoria molemmista hankkeista.  
Hanke on järjestänyt oppilaille oppilasagentti-koulutuspäivän tammikuussa 2020. 
Opettajien koulutuksien järjestämiset:  Hankkeen digitutoropettajia osallistui joulukuussa 2019 digioppisen areena tapah-
tumaan ja joulukuussa 2021 itk-messuille Hämeenlinnaan sekä  Ville opintopolkukoulutukset kaikissa hankkeen kunnissa, 
google etäkoulutus (tammikuu 2020), Thinglink -koulutus syksy 2020, IlonaIT:n järjestämä adobe-koulutus (kevät 2021), 
streamauskoulutus (syksy 2021) ja videokoulutuksia (syksy2021). 
Yhteistyötä on tehty mm. Turun yliopiston Villeteamin kanssa. 
Erityistavoitteena oli yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen digitalisaation koulukäytön monipuolista-
misessa alueellista oppilasagenttitoimintaa kehittämällä, jossa järjestettiin oppilasagenttien koulutukset. Alueen kaikissa 
kunnissa koulutettiin yhteensä etänä n. 300 oppilasagenttia. Koulutusta annettiin alueen kunnista ja kouluttajina toimivat 
alueen omat digitutorit. Koulutusta seurattiin alueen kuntien eri kouluissa. Päivässä harjoiteltiin ohjelmointitehtäviä ja 
toisten oppilaiden ohjaamista. 
 Alueiden kuntien käyttöön valmistui 1-6 luokkien digipassit, jotka jaetaan jokaiselle oppilaalle.  Jokaiselle luokka-asteelle 
on määritetty perustaitotasot. 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Hanketta rahoitti Opetushallitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ajalle 1.8.2019- 31.7.2021, yhteensä 128000 €, 
siihen saatiin 95 % avustus. Myönnetyistä varoista käytettiin 116116 €, siitä palkkoihin käytettiin 67465 €, laitehankintoi-
hin 8434 €, asiantuntija ja IT-palveluihin 30712 € ja muut kulut 9555 €.  
 
Kumppanit: 
Hankkeessa olivat mukana: Kalajoki, Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Siikajoki, Kannus, Ylivieska ja Haapavesi, jotka muodos-
tivat yhdessä tämän hankkeen alueellisen tutoropettajatoiminnan toiminta- ja kehittämisalueen.  
 
Vastuuorganisaatio 
Tämän opetuspalveluiden hankkeen johtajana toimi Riku Saksholm ja  yhteyshenkilönä toimi koordinaattori Jarmo Keto-
nen.  
 


