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Tutoropettajatutkimus
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 Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa Opetushallituksen toimeksiannosta 

tutkimuksen perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta. 

 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutoropettajatoiminnan nykytilaa ja antaa 

suosituksia kehittämisen painopisteistä jatkossa. 

 Aineisto

– Opetushallitukselta saatu ennakkoaineisto

– Opettajakysely keväällä 2020 (vastaajia 625)

– Asiantuntija- ja pienryhmähaastattelut syksyllä 2020

 Loppuraportti keväällä 2021



Tutoropettajatoiminnan valtionavustuksien 
hakijamäärät
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Opetuksen järjestäjäkohtainen rahoitus Hakeneet Myönnetty

Kunta
Normaali

koulu
Yksityinen

Yhteens

ä
Yhteensä

2016
Koulutus ja osaaminen 244 4 40 288 288

Toiminta 249 5 43 297 297

2017 Toiminta ja osaamisen kehittäminen 240 6 36 282 280

2018 Toiminta ja osaamisen kehittäminen 233 5 25 263 263

2019 

syksy
Toiminta ja osaamisen kehittäminen 201 6 24 232 231



Tutoropettajien määrä ja opetuksen järjestäjien 
käyttämä tutoropettajamalli
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Kaupunkimaiset kunnat

Taajaan asutut kunnat

Maaseutumaiset kunnat

yksityiset ja normaalikoulut

Kaikki yhteensä

Kahta tai usempaa koulua kiertävä(t) tutoropettaja(t)

Koulukohtaiset tutoropettajat

Sekä koulukohtaiset että kiertävät tutoropettajat

Muu

Vuoden 2017 

kysely

Koulukohtaiset 

tutoropettaat

Kiertävät 

tutoropettajat

keskiarvo lukumäärä keskiarvo lukumäärä

Kaupunkimaiset 

kunnat

22 1105 5 234

Taajaan asutut 

kunnat

6 322 3 142

Maaseutumaiset 

kunnat

2 243 1 119

Yksityiset ja 

normaalikoulut

2 71 0 1

Kaikki yhteensä 7 1741 2 496



Tutoropettajatoiminnan sisältöjen toteutuminen ja 
tutoroinnin vaikutus
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Sisällöt Vastaajajoukko

Sisältöalueen 

toteutuminen

1=erittäin huono…

5=erittäin hyvä

Tutoroinnin vaikutus

1=ei lainkaan…

4=paljon

Ka Kh Ka Kh

Pedagogiset digitaidot

tutorointiin osallistuneet 

opettajat 3,20 0,69 2,49 0,78

tutoropettajat 3,00 0,55 2,83 0,59

Opetussuunnitelma-

osaaminen

tutorointiin osallistuneet 

opettajat 3,52 0,52 1,98 0,72

tutoropettajat 3,36 0,35 2,29 0,62

Yhteisöllinen 

toimintakulttuuri

tutorointiin osallistuneet 

opettajat 3,69 0,57 1,96 0,73

tutoropettajat 3,68 0,55 2,13 0,65



Mitä tutorointi oli edistänyt eniten sisältöjen osa-
alueista?
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 Pedagogisten digitaitojen osalta tutorointi oli auttanut eniten opettajien kykyä 

käyttää koulun tvt-laitteita ja ratkaista tavanomaisia tvt-ongelmia 

opetustilanteissa, sekä erilaisten digitaalisten oppimisaineistojen 

hyödyntämistä. 

 Opetussuunnitelmaosaamisen osalta tutorointi oli auttanut eniten opettajia 

opetussuunnitelman toteuttamista, opetussuunnitelman ymmärtämistä, sekä 

monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä.

 Yhteisöllisen toimintakulttuurin kannalta tutorointi oli auttanut eniten uusien 

ideoiden kokeilemista, onnistumisen kokemusten jakamista sekä parantanut 

työyhteisön asennetta muutoksia kohtaan.
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Tutoroinnin avulla kollegat ovat oppineet uusia taitoja

Tutoroinnin avulla kollegat ovat oppineet taitoja, joita
hyödyntävät itsenäisesti

Tutoroinnin avulla kollegat ovat tehneet pysyviä parannuksia
opetustyössään

Tutoropettajatoiminnan avulla koulumme toimintakulttuuriin on
tullut pysyvä parannus

Tutoroinnin vaikutusten siirtyminen opettajien osaamiseen ja työskentelyyn 
tutoropettajien arvioimana
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Tutoropettajalta saadun ohjauksen ja vertaiskoulutuksen avulla olen
oppinut uusia taitoja

Olen oppinut tutoropettajan avulla taitoja, joita hyödynnän itsenäisesti

Tutoropettajalta saadun tuen avulla olen pystynyt tekemään pysyviä
parannuksia opetustyöhön liittyen

Tutoropettajatoiminnan avulla koulumme toimintakulttuuriin on tullut
pysyvä parannus

Tutoroinnin vaikutusten siirtyminen opettajien osaamiseen ja työskentelyyn opettajien 
arvioimana

Täysin eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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Tutorointi on ollut hyödyllistä oman ammatillisen kehittymiseni
näkökulmasta

Tutoropettajatoimintaan on suhtauduttu myönteisesti työyhteisössäni

Oppilaitokseni johto on kiinnostunut siitä, mitä tutoroinnissa tapahtuu.

Haluaisin, että tutoropettajan tukea olisi tarjolla opettajille myös
tulevaisuudessa

Tutoropettajuuteen suhtautuminen tutoropettajien keskuudessa 
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Tutorointi on ollut hyödyllistä ammatillisen kehittymisen näkökulmasta

Tutoropettajatoimintaan on suhtauduttu myönteisesti työyhteisössäni

Oppilaitoksen johto on kiinnostunut mitä tutoroinnissa tapahtuu

Haluaisin, että tutoropettajan tukea olisi tarjolla myös tulevaisuudessa

Tutoropettajuuteen suhtautuminen opettajien keskuudessa 
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Tutoropettajatoiminnan jatkuvuus
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 Rahoitettujen hankkeiden näkökulmasta tutortoiminnan 

kattavuus opetuksen järjestäjien joukossa varsin hyvä

 Kokemukset tutoropettajatoiminnasta pääsääntöisesti 

hyviä maanlaajuisesti

kuitenkin

 Tutoropettajatoiminnassa toistuu samanlainen ilmiö kuin 

usein valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa: 

vakiinnuttamisvaiheessa toiminta supistuu tai loppuu 

kokonaan pienenevän tai lakkaavan avustuksen myötä

9,6

22,6

63,0

4,8

OPH-kysely 2019: 
Tutoropettajatoiminta jatkuu 

osaltamme 
valtionavustusrahoituksen päätyttyä

Nykyistä laajempana

Nykyisen kaltaisena

Nykyistä pienimuotoisempana

Tutoropettajatoiminta päättyy
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Keskeinen 
ongelma

Miten hyvät 
kokemukset ja 
toimivan käytänteet 
saataisiin pysymään 
toiminnassa mukana 
kehittämisrahoitukse
n jälkeen?



Mitkä asiat estävät tutoropettajatoiminnan 
juurruttamista?
Tutoropettajien näkemykset
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 Rahoitus

– Hankemuotoinen rahoitus luo epävarmuutta 

jatkuvuudesta

– Rahoituskausi ei vastaa toimintakautta

– Rahoitus riittämätöntä

 Ajanhallintaan ja -suunnitteluun liittyvät seikat

– Työtuntien vähyys

– Kiire perustyössä

– Lukujärjestysten yhteensopivuusongelmat

– Yhteisen suunnitteluajan puute

– Rinnakkaiset asiat, jotka kilpailevat yhteisestä 

käytettävissä olevasta ajasta

 Negatiivinen ilmapiiri

– Yksintekemisen kulttuuri, yhteistyön puute

– Muutosvastaisuus

– Asenteellisuus tiettyjä asioita kohtaan (esimerkiksi 

tietotekniikan hyödyntämiseen)

– Uuden pelko

– Opettajien uupumus

– Arvostuksen puute

 Suunnitelmallisuuden puute

– Johdon tuen puute

– Opetustoimen puutteellinen tuki

– Näkemys tavoitteista tai päämääristä puuttuu

– Puutteellinen tiedottaminen

 Välineet ja ohjelmistot:

– Liian vähäinen laitteiden määrä

– Huonot verkkoyhteydet



Mitkä asiat estävät tutoropettajatoiminnan 
juurruttamista?
Opettajien näkemykset

15.4.2021JYU SINCE 1863. 12

 Resurssien puute

– Ajan puute, kiire

– Lukujärjestysten yhteensopivuusongelmat

– Tutoropettajan vähäiset käytettävissä olevat tunnit

– Sijaisten puute tutoropettajalle

 Tuen ja tarpeiden kohtaamattomuus

– Opettaja ei saa tarvitsemaansa tukea

– Saatu tuki on koettu tarpeettomaksi oman opetuksen 

kannalta

– Oppitunnilla tapahtuvassa tutoroinnissa ei ole 

huomioitu opetusryhmän ikätasoa tai tarpeita

 Johtamiseen ja koordinointiin liittyvät seikat

– Suunnitelmallisuuden puute

– Tutoropettajilla liikaa tehtäviä ja vastuualueita

– Tuki ei ole pitkäjänteistä tai säännöllistä

– Puutteellinen tiedottaminen

– Keskusjohtoisuus, käskyttäminen, ei kuunnella 

opettajien näkemyksiä koulutuksen tai tuen tarpeille

– Oppilaitosjohto ei koe toimintaa tarpeellisena

 Negatiivinen toimintakulttuuri

– Rutinoituneet tavat toimia

– Muutosvastarinta

– Vertaisen apua tai tukea ei oteta vastaan

– Henkilökemiat

– Puutteelliset vertaiskoulutus ja vuorovaikutustaidot

– Opettajien uupumus

 Välineet ja ohjelmistot

– Laitteiden puute

– Vanhat laitteet
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Ratkaisut Miten 
tutoropettajatoiminta
a voisi edistää?



Miten toiminnan rahoitus tulisi järjestää?
Opettajien, tutoropettajien ja opetuksen järjestäjien 
näkemyksiä
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 Tutoropettajatoiminnalle ”korvamerkitty” raha, jotta toiminnasta saataisiin pysyvää ja jatkuvaa

– Vaihtoehdot ovat joko määräraha opetuksen järjestäjän budjetissa tai valtionavustukset

– Alueelliset verkostohankkeet keino saada pienemmät opetuksen järjestäjät mukaan

 Hankemuotoisesta rahoituksesta halutaan päästä eroon, koska rahoituksen liittyvät 

hakeminen, valmistelu ja raportointi on koettu liian kuormittavana

 Tutoropettajan korvaus tulee vastata työn määrää

– Tehdään OVTES:iin erillinen kirjaus tutortyön korvaamisesta

 Tutoropettajan tuki oppitunnin aikana vaatii sijaisen tutorille, mikäli hänellä on oma 

opetusryhmä



Miten ratkaista aikatauluongelmat?
Opettajien, tutoropettajien ja opetuksen järjestäjien 
näkemyksiä
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 Opettajien ja tutoropettajien näkemysten mukaan tutoropettajatoimintaan tulisi kohdentaa 

enemmän käytettävissä olevia tunteja

 Opettajien, tutoropettajien ja oppilaitosjohdon yhteistyössä tehty lukujärjestysten suunnittelu, 

jotta tutoropettaja tulisi kaikkien opettajien saataville

– Hyödyntämällä useampia tutoropettajia voidaan mahdollisesti helpottaa päällekkäisiä 

aikatauluja

– Tunnit tarpeen mukaan, mutta tutoropettajan tunnit mieluummin käytettäväksi samalle 

päivälle kuin ripoteltuna useammalle päivällä

 Sovitaan tavat, joilla tutoropettajan tukea jaetaan tai varataan

– Tasapuolisesti kiertävä

– Ajanvarausjärjestelmä

– Vastaanottoaika



Miten tutoropettajatoimintaa tulisi johtaa ja 
koordinoida?
Opettajien, tutoropettajien ja opetuksen järjestäjien 
näkemyksiä
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Tiedottaminen ja viestintä

– Myönteinen suhtautuminen

– Tietoisuuden lisääminen, tehdään 

toimintaa näkyväksi yhteisissä 

tilaisuuksissa

Osallistaminen ja yhteistyö

– Opettajat ja tutoropettajat mukaan 

valmisteluun, suunnitteluun ja johtamiseen

– Tehdään yhteistyötä koulujen ja kuntien 

välillä

Suunnittelu

– Tavoitteet ja toimenpiteet näkyviksi, esim. 

kehittämissuunnitelmiin

– Priorisoidaan kehittämisen kohteita

– Määritellään tutoropettajan tehtävänkuva

– Kohdennetaan tuki opettajien tarpeen 

mukaan

Mahdollistaminen

– Varataan riittävät resurssit toiminnalle

– Ajantasaiset välineet ja ohjelmistot

– Annettaan opettajille ja tutoropettajille 

mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja 

verkostoyhteistyöhön

Seuranta ja palaute

– Kuunnellaan ja kerätään opettajien 

kokemuksia

– Dokumentoidaan kehitystä



Miten negatiivista ilmapiiriä voi parantaa?
Opettajien, tutoropettajien ja opetuksen järjestäjien 
näkemyksiä
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Tutoropettajaksi halutaan aktiivisia, 

motivoituneita ja asiantuntevia opettajia

– Tuttu kollega koetaan usein turvalliseksi ja 

tutoropettaja halutaan nähdä vertaisena

– Tärkeää, että tutoropettaja on helposti 

lähestyttävä

Hyödynnetään tiimejä ja työpareja

– Tutoropettajatoiminta saattaa 

tarpeettomasti henkilöityä, mikäli siitä 

vastaa yksittäinen opettaja

– Tarkastellaan asioita useista näkökulmista

Opettajilta toivotaan myönteisempää 

suhtautumista

– Mietitään omaa suhtautumista toimintaa 

kohtaan

– Viestitään opettajille myönteiseen sävyyn ja 

tehdään opettajat tietoiseksi 

tutoropettajatoiminnasta

Työyhteisön sitoutuminen toimintaan

– Kannustetaan yhdessä tekemiseen ja 

kokeilemiseen

– Pyydetään apua, sitä varten tutoropettaja 

on




