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Esityksen tavoitteena

● Avata tutoropettajatoimintaa  ja kertoa heidän roolistaan 

etäopetuksen käynnistämisessä. 

● Tuoda esiin tutoropettajatoiminnan merkitystä osana 

opettajien osaamisen kehittämistä sekä hyviä käytänteitä, 

jotka jäivät etäopetusjaksoilta koulujen arkeen. 

● Esitellä myös tutoropettajatoiminnan erilaisia 

toimintamuotoja, joita voidaan hyödyntää vertaisoppimisen 

ja -kehittämisen malleina.



Esityksen perusta

Esitys perustuu kahteen selvitykseen

● Etäopetuksen opit tutoreilta - Selvitys koronakevään 
vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin (julkaistu 
elokuussa 2020)

● Poikkeusvuosi 2020 kouluissa: Tutoropettajien ja 
tutortoiminnan aluekoordinaattoreiden kokemuksia ja 
havaintoja (julkaistu huhtikuussa 2021)
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Tutoropettajat

- n. 2200 tutoropettajaa peruskoulusssa ja osa lukiossa

- opettajia, jotka oman työnsä ohessa tukevat kollegojaan

- rooleina: digitutorit, pedatutorit, kielitutorit jne.

- tutortoimintaa koordinoi ja tukee alueellisesti nk. aluekoordinaattori

- tutoropettajan työtä toteutettiin
- omassa koulussa paikallisesti

- kiertämällä lähialueen kouluissa

- osalla tutoreista on ollut tiimi, toiset ovat tehneet hyvin itsenäisesti työtä

- tutortoiminta on ollut OPHn rahoittamaa ja ensimmäiset hankkeet alkaneet 

2016

- paikallisesti saatu rahoitus on jaettu paikallisen tarpeen mukaan 

vaihtelevasti



Tutortyön pääasialliset tehtävät

Lähde: OPH, Faktaa Express 3/2018



Tutoropettajien työt syksyn 2020 kyselyn mukaan

TUTOREIDEN TYÖN SISÄLTÖ. VASTAUSTEN PROSENTUAALISET JAKAUMAT ERILAISTEN TYÖTEHTÄVIEN TOISTUVUUDEN SUHTEEN. (N=332-337)



Opettajien täydennyskoulutusmallit

● Veso-koulutukset
● OPHn rahoittamat opetushenkilöstön täydennyskoulutukset
● Korkeakoulujen täydennyskoulutukset
● Hankkeiden järjestämät koulutukset
● AVIn yms järjestämät koulutukset
● Maksulliset oman osaamisen kehittämisen koulutukset ja 

tapahtumat
● Omassa koulussa tapahtuva koulutus ja luokassa tapahtuva 

tutorointi



Tutoropettajien rooli etäkoulun toteuttamisessa



14.-30.5.2020

Koulut avoinna 2 viimeistä viikkoa

Elokuu 2020-toukokuu 2021

Paikallisia karanteenejä läpi 
vuoden

Pääkaupunkiseudulla uusi sulku 
yläkouluissa ja toisella asteella 
maaliskuussa 2021

Rokotukset alkavat 
maaliskuussa 2021 

8.3.2020

Ensimmäinen 
koko koulun 
karanteeni

18.3.-13.5.2020

Etäkoulu - koulut suljettuna

Elokuu 2021

Rokotukset alkavat kouluissa
Karanteeniohjeistukset 
muuttuvat



Ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden tutoropettajien tausta

Opetustehtävät

● Luokanopettajia 48 %

● Aineenopettajia 40 %

● Erityisopettajia ja 

erityisluokanopettajia 9 % 

● Muita  3 %

Kouluaste (%)



Tutorin työssä



Strategiat ja 
ohjeistukset

“...pelkkä ohjeiden jakaminen ei 

riitä. Jos oppilas ei tullut 

tunneille, heti kysellään perään 

monin eri tavoin. Annetaan eri 

tasoisia tehtäviä, ja mietitään 

kohtuus. Lempeyttä oppilaita 

kohtaan.”

“Ohjeet tulivat yleisellä tasolla, 

ajatuksella suunnitelkaa 

sellaista, että olette armollisia 

itsellenne.”



Strategiat ja ohjeistukset 

Avoimien vastausten perusteella 

erityyppisiä ohjeistuksia:

● Valtiovallan ohjeistuksia mukailevat, 

byrokraattiset ohjeistukset

● Valtiovallan pohjalta tehdyt omat 

ohjeistukset (vähemmän 

byrokraattiset),

● Valtiovallan ohjeistukset 

huomioivat, mutta 

poikkeustilanteen rasituksen ja 

haasteellisuuden huomioivat ohjeet

● Neljäntenä ryhmä, jolla ei 

ohjeistuksia lainkaan



Etäopetuksessa käytetyt laitteet 

Oppilaiden laitteissa 

monenlaisia käytäntöjä

- Vain koulun laitteita: 

71/201 mainintaa 

- Oppilaiden tai 

perheiden omia 

laitteita: 164/201 

mainintaa 

Lähtötilanne: 22 % opettajista on saanut työnantajalta 

älypuhelimen käyttöön  (Opeka 1.1.2019 - 18.3.2020 N=10068) 



Toimintatavat

“Useat opettajat ovat 

todenneet oppineensa 

etäopetuksen aikana useita 

uusia taitoja ja joutuneensa 

reflektoimaan omaa 

pedagogiikkaansa uusin 

silmin. Monet turhat rutiinit 

ovat tulleet tiensä päähän. 

Opettajat ovat saaneet 

rohkeutta kokeilla erilaisia 

asioita. On myös ollut 

hyväksi joutua pohtimaan, 

mitkä asiat on oleellista 

arvioida ja mitä keinoja 

siihen on tarjolla.”



Tutoropettajat etäkoulun alussa

● Koneiden ja laitteiden jako opettajille ja oppilaille
● Ohjelmistojen käyttöönotto ja tunnusten jaot 

oppilaille ja opettajille
● Kouluttaminen koulupäivien jälkeen
● Opettajien henkinen tukeminen
● Käytänteiden luominen etäkoulua varten



Toimintatavat

Oman koulun antama 
ohjeistus oli yhteydessä 
kysymykseen uusien 
toimintatapojen 
kehittämisen 
helppoudesta: 
● Vastaajien, joiden 

koulussa oli annettu 
yhtenäinen 
ohjeistus, keskiarvo 
oli 0,438 korkeampi 
kuin niiden, joilla 
oman koulun 
ohjeistusta ei ollut 
annettu. (p<0,01) 



Muutoksia tapahtui paljon etäopetuksen edetessä

● Asenteet muuttuivat

● Digitaidot vahvistuivat

● Luovuus ja vapaus toteuttaa lisääntyivät

● Työtavat opettajien yhteistyössä kehittyivät

● Videoiden hyödyntäminen lisääntyi

● Digimateriaalien hyödyntäminen lisääntyi

● Sähköisten tehtävien ja kokeiden käyttö lisääntyi

● Arviointi kehittyi

● Yksilöllisiä opinpolkuja ja monikanavaista opetusta 

kehitettiin



TOISAALTA

● Pedagoginen vuorovaikutus koettiin myös haasteelliseksi

“Vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys olivat kehittämisen 

tavoitteena ennen etäopetusta, ja ainakaan etäopetuksessa 

tehdyt pedagogiset ratkaisut eivät ole näitä edistäneet. 

Teknologiaa ja erilaisia etäkokousjärjestelmiä on opeteltu 

hyödyntämään pakon edessä.”



Esimerkkejä yhteisöllisyydestä

“Opettajille luotu erilaisia verkostoitumiskanavia Teamsiin ja Google 

Classroomiin. Tutoropettajien Auttava linja.”

“Meillä oli joka aamuinen opettaja-palaveri Meetissa. Aina ei ollut 

asiaa, mutta oli mukava nähdä työkäverit, ei tuntenut oloaan 

yksinäiseksi.”

“Opettajien yhteinen Hangouts ryhmä. Huippu! Etäpalaveri, luokkatason 

yhteinen drive kansio, sekä etäkahvihetket, sekä yhteissuunnittelu...”



Osaaminen



Osaaminen - opettajat

Ennen poikkeusaikaa vain 6 % opettajista ilmoitti käyttävänsä 

videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä osana 

työtään. Vain kolmasosa heistä (2 %) vuorovaikutteisesti 

oppilaiden kanssa.(OPEKA 1.1.2019-18.3.2020 N=9400)

“Opettajissa on edelleen runsaasti heitä, joilta puuttuu 

rohkeutta yrittää ja erehtyä laitteiden kanssa. Tutorin rooli on 

tärkeä, koska tällaisten kollegoiden kohdalla vertaistuen ja 

vierellä kulkemisen tarve nousee selkeästi esiin. Kaikki eivät 

osaa tai halua omaksua uusia asioita Facebookista tai 

Youtubesta.”



Mihin opettajat tarvitsivat apua

● Sovelluksissa

● Laitteissa, yhteyksissä ja salasanojen hallinnassa

● Tekniikassa yleensäkin perustaidoissa

● Pedagogiikassa ja erityisesti miten sähköisiä kokeita 

laaditaan.

● Psyykkauksessa ja työnohjauksessa



Onnistumiset ja haasteet

Onnistumiset

● Opettajien työskentely

● Oppilaiden toiminta

● Yhteistyö

● Tuki ja ongelmien ratkaisu

● Yhteydet (alun jälkeen)

Haasteet

● Ajankäyttö ja aikataulutus

● Laitteet, yhteydet ja salasanat

● Opetuksen järjestelyt

● Oppilaiden vaikeudet

● Yhteydenpito



Työajan riittävyys, syksyn 2020 kyselyn mukaan



Mitä jäi käyttöön keväältä 2020



Toiminnan malleja

Kansallinen 

tutoropettajien 

verkosto

Alueellinen 

tutorverkosto

Alueellinen 

tutorverkosto

Alueellinen 

tutorverkosto

Alueellinen 

tutorverkosto

paikallinen 

tutortiimi

paikallinen 

tutortiimi

opettajan kanssa 
luokassa

opettajan kanssa 
valmistellen 

operyhmää 
kouluttamassa

Osa tutoropettajista 
toimii myös 
OpeAgentteina, jotka 
ohjaavat OppilasAgentti-
toimintaa.



Verkostojen merkitys

Selkeänä erottuva teema on erilaisten verkostojen tärkeä rooli niin osaamisen kehittämisessä, 
materiaalien ja ideoiden jakamisessa kuin työssä jaksamisen tukemisessa. 

Useissa haastatteluissa tuli esille verkostojen toiminta niin koulujen ja kuntien kuin eri 
toimijaryhmien välillä. Tärkeää on ollut keskustelu ja yhteisten asioiden jakaminen. 

Eräs aluekoordinaattori kertoi, miten heillä oli vastuuta jaettu tutortoiminnassa:  verkostosta 
haettiin tietyn asian osaaja, joka lähti opettamaan muualle kuin omalle koululle sitä hyvin 
hallitsemaansa asiaa, ja vuorostaan jonkin toisen alueen osaaja on sitten toisella kertaa tullut hänen 
koululleen opettamaan.  Tutoreiden ei siis tarvitse olla kaiken osaajia, vaan resursseja voidaan 
verkostoissa jakaa sisältöalueiden mukaan.



Syksyn 2020 kyselyssä todettiin 

Opetukseen on selkeästi jäänyt seuraavia asioita

● sähköisten alustojen käyttö on lisääntynyt

● sähköisten materiaalien käyttö on lisääntynyt

● sähköiset kokeet ja palautukset ovat lisääntynyt

● kokousmenetelmät ovat kehittyneet (sekä opekokoukset että muiden sidosryhmien 

kuten kotien kanssa)

● materiaalien jakaminen on lisääntynyt



Lopuksi

Näiden kahden selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
ilman tutoropettajia etäkouluun siirtyminen ei olisi 
onnistunut samalla tasolla, kun se nyt onnistui.

Tutoropettajatoiminta on nyt vakiinnuttanut asemansa monin 
paikoin ja sen avulla digitalisaation edistäminen 
oppilaitoksissa olisi mahdollista, mikäli resurssit saadaan 
sovittua hankekauden päätyttyä.

Se myös mahdollistaisi opettajien osaamisen jatkuvan 
kehittymisen myös vaativissa etä- ja hypridiopetustilanteissa 
tulevaisuudessa.


