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Kyselyyn vastanneet tutoropettajat
341 tutoropettajaa. Suomenkielisiä oli 310 ja 
ruotsinkieliseen kyselyyn vastasi 31 
tutoropettajaa. 

Naisia oli vastaajista 67 % ja miehiä 31 %.  (2 
% vastasi kysymykseen “En halua sanoa”.)

Lisäksi 10 aluekoordinaattoreiden haastattelua

Suurin osa vastaajista on 
toiminut tutortehtävissä jo 
pidempään.

Pääosalla (74 %) 
vastanneista tehtäviin 
kuului digitutorointia, 
kolmasosa toimi 
ainoastaan 
pedagogisena tutorina ja 
7 vastaajaa vain 
aluekoordinaattorina.



Ohjeistukset ja suunnitelmat poikkeustilanteiden varalle

● Kouluissa on sovittu toimintatavoista ja 
työnjaosta sekä etäopetus- että 
hybridiopetustilanteiden varalta.

● Oppilaiden saatavilla oleviin laitteisiin on 
kiinnitetty huomioita

● Etäopetuksessa käytettävien 
ohjelmistojen ja työtapojen hallintaa on 
ylläpidetty myös lähiopetuksessa.

● Merkillepantavaa on myös, että kevään 
poikkeustilanteen jälkeen syksyllä 9 % 
vastaajista ilmoitti, että kunnalla ei ole 
minkäänlaista ohjeistusta.  



Etäopetuksen onnistuminen



Koulujen digitaalinen toimintaympäristö
● Oppilaslaitteiden osalta näyttäisi olevan 

vielä matkaa 1:1 laitekantaan. 

● Opettajien osalta tilanne on parempi, 
mutta esimerkiksi työnantajan tarjoamia 
älypuhelimia arvioi olevan kaikilla 
opettajilla vain viidesosa vastaajista.

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että 
kevään etäopetusjakson jälkeen:

● Laitteita on hankittu tai tilattu lisää, 
budjettien sallimissa rajoissa

● Älypuhelimia tai puhelimia on hankittu 
opettajille jonkin verran lisää

● Sovelluksia on päivitetty ja 
yhdenmukaistettu



Muutoksia koulujen toimintakulttuurissa





Toimenpidesuosituksia
● Tutortoiminnaan vakiinnuttaminen

○ Tutortoiminta ja opettajien pysyvä vertaistuki on saatava turvattua valtakunnallisesti.
● Tutoreiden osaaminen ja koulutus huomioitava

○ Ovat oman alansa ammattilaisia kouluyhteisössä kuten kuraattorit, koulupsykologit jne.
○ Työ vaatii monenlaista osaamista, kuten pedagogiikan, opetusteknologian, psykologian, 

andragogiikan (aikuispedagogiikka) ja tiedolla johtamisen ymmärrystä ja hallintaa.
● Oppilaille laitteet 1:1

○ Tasa-arvoinen mahdollisuus oppia opetussuunnitelman mukaiset taidot
○ Oppilaiden monilukutaidon tasa-arvoinen toteutuminen tulisi varmistaa opettajien 

osaamisen jatkuvalla ylläpitämisellä ja koulujen riittävillä laiteresursseilla. Uudet 
lukutaidot -ohjelma

https://uudetlukutaidot.fi/
https://uudetlukutaidot.fi/


Toimenpidesuosituksia
● Verkostojen ylläpitäminen ja lisääminen

○ Erot osaamisessa ja toimintatavoissa kaventuvat kun osaamista ja hyviä käytänteitä 
jaetaan

○ Tutortyö on yksittäisessä koulussa yksinäistäkin - vertaistuki ja vertaisoppiminen on tärkeä 
tapa edistää työtä

● Jakamisen kulttuurin levittäminen ja vahvistaminen 
○ Sähköisten materiaalien tuottaminen ja hyödyntäminen täysmittaisesti opetuksessa
○ Avoimien oppimateriaalien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa 

● Tiimiopettamiseen kannustaminen ja samanaikaisopettajuuden mahdollisuuksien lisääminen
○ Edistää oppijoiden tukea oppituntien aikana 
○ Tukee etä- ja hybridiopetuksessa opetuksen laadukkaasta toteutusta
○ Mukana esim. rinnakkaisluokkien opettajat, erityisopettajat, tutoropettajat, koulunkäynnin 

ohjaajat.

Raportti: https://eoppimiskeskus.fi/tietopalvelut/julkaisut/

https://eoppimiskeskus.fi/tietopalvelut/julkaisut/

