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2 ESIPUHE 1

Oppaiden teksteissä näkyvät ja kuuluvat kokemukset Turusta. 90-luvun lopussa tekstin
tuottaja oli uuden edessä.
On hienoa, että olen voinut olla opiskelijatoiminnan koordinaattorina saattamassa
alkuun toimintaa, josta osa on nyt 15 vuotta myöhemmin lakisääteistä. Idea työnkuvasta ja sen tarpeellisuudesta nousi omista kokemuksistani. Silloinen johtava rehtorimme
Seija Mattila tarttui ennakkoluulottomasti uudenlaisen työnkuvan luomiseen. Lämmin
kiitos hänelle! Opiskelijatoiminnan koordinaattorin työ on nähty tärkeäksi opiskelijoiden näkökulmasta, onhan TAIKA ry nimennyt minut kunniajäsenekseen. Tänä päivänä
opiskelijatoiminnan koordinaattoreita löytyy jo useampia ympäri Suomea. Osa on
kysynyt mallia Turusta ja muokannut toimintaa omiin ympyröihinsä sopivaksi. Opiskelijoiden osallistaminen, osallisuus, kuuleminen ja yhteisöllisyys ovat nyt pinnalla, mutta
ne ovat viitoittaneet työtäni alusta asti.
Alussa tutor- ja opiskelijakuntatoimintaa oli vain osassa toimipisteitämme, eikä yhteistyötä koulutalojen välillä juurikaan ollut. Oli kuitenkin selvää, että toimintaa haluttiin
yhtenäistää ja laajentaa, unohtamatta persoonallista tapaa toimia omien alojen mukaisesti. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä metallialan opiskelu on hyvin erilaista,
joten ei heitä pidä samaan muottiin edes sovittaa. Yhteisellä tutorkoulutuksella kuitenkin lähdettiin heti liikkeelle. Koulutuskokonaisuus on vuosien saatossa muovautunut
nykyiseen malliin. Valmista siitä ei tule koskaan, vaan sen on tarkoitus elää ja muovautua edelleen, ollakseen ajassa mukana.
Nuorten kanssa työskentely on edelleen parasta työssäni. Palaute jonka saan opiskelijoilta, on aina yhtä arvokasta ja motivoivaa. Hienoja hetkiä arjessa ovat entisten opiskelijoiden kohtaaminen, iloiset tervehdykset tai yhteydenotto. Usein he kertovat olevansa edelleen aktiivisia toimijoita. Amiksen kautta on siemen
lähtenyt itämään tulevaisuutta varten ja se kasvaa nyt omia
haarojaan. Opittuja taitoja ja myönteistä asennetta vaikuttamista kohtaan toteutetaan osallistumalla esimerkiksi
taloyhtiön hallitukseen tai muuhun yhdistystoimintoihin.
Luokaa positiivinen, myönteinen ilmapiiri.
Innostukaa, ideoikaa yhdessä.
Luottakaa, kannustakaa.
Tuu mukaan, tehdään yhdessä!

i

ov
H
u
t
a
t. S

Satu Hovi on toiminut Turun ammatti-instituutissa opiskelijatoiminnan
koordinaattorina 15 vuotta tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan tukena.

JOHDANTO
Tähän oppaaseen on koottu ohjeita tutortoiminnan toteuttamiseen
toisella asteella. Lisäksi opas antaa käytännön vinkkejä arjen
toimintaan, käyttäen esimerkkinä Turun ammatti-instituuttia. Turun
ammatti-instituutissa tutortoimintaa on ollut yli 15 vuotta. Alusta
asti kaikki oppilaitoksen tutorit on koulutettu saman tutorkoulutuksen
läpi, joka on edistänyt verkostoitumista läpi erilaisten alojen. Itse
tutorkoulutus ja -toiminta ovat kehittyneet vuosien saatossa ja
kehittyvät edelleen. Oppaan teossa on ollut mukana Turun ammattiinstituutin tutoreita. He ovat päässeet kertomaan omia näkemyksiään
siitä, mikä merkitys tutortoiminnalla on opiskelijoille itselleen sekä
oppilaitokselle.
Opas on tarkoitettu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja
henkilökunnalle tukemaan tutortoimintaa.

4

5

∗∗∗

SISÄLTÖ
Mitä on tutortoiminta?.................................................... 6
Tutor yhteisöllisyyden edistäjänä.................................. 12
Tutorin yhteistyökumppanit...........................................17
Tutortoiminta osana opiskelua...................................... 18
Liitteet
Turun ammatti-instituutin
tutorkoulutuksen rakenne ja sisältö......................... 20
Tutortoiminnan päiväkirja........................................ 22

6

1 MITÄ ON TUTORTOIMINTA? 2

Tutortoiminta on vertaistukea, jossa edistetään opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä
ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan oppilaitokseen, opiskeluun ja ennen kaikkea toisiinsa. Tutorin tehtävä on toimia linkkinä oppilaitoksen uusien ja vanhojen opiskelijoiden välillä. Kuka tahansa
opiskelija, joka haluaa neuvoa ja opastaa muita opiskelijoita, edistää oppilaitoksen
hyvinvointia ja haluaa sitoutua toimintaan, voi olla tutor.
Aktiivinen tutortoiminta on osa oppilaitoksen arkea. Tutor edistää turvallisen
ryhmän syntymistä, mikä on hyvä perusta oppimiselle. Oppilaitokselle tutorista
on paljon hyötyä. He muun muassa markkinoivat oppilaitosta ja aloja nuorille,
ovat opettajan tukena arjen tilanteissa ja ohjaavat monenlaista toimintaa, kuten
harrastetoimintaa.
Tutorit edustavat eri koulutuksia ja koulutusaloja, mutta samaa oppilaitosta. Heillä
on kokemusta opiskelusta, työssäoppimisesta sekä tietoa opiskeluun liittyvistä
kustannuksista. Uudella opiskelijalla voi olla matalampi kynnys kysyä neuvoa tutorilta kuin ryhmänohjaajalta tai muulta opettajalta. Lisäksi uusi opiskelija voi turvautua tutoriin, kun hän ei vielä tunne muita ryhmänsä opiskelijoita.
Tutorina toimimisesta on monenlaista hyötyä myös opiskelijalle itselleen. Jokainen
tutoriksi haluava käy läpi tutorkoulutuksen. Koulutuksessa saa lisätietoa ryhmässä toimimisesta ja ryhmän vetämisestä, varmuutta esiintymiselle ja vahvistusta
tiimityötaidoille. Lisäksi koulutuksessa tutustuu muiden koulutusalojen tutoreihin,
jolloin oppii myös niiden sisällöistä ja saa uusia ystäviä.

Z

”Tutortoiminta on kouluissa mielestäni erittäin tärkeää. He ovat
niitä, jotka tutustuttavat uudet opiskelijat koulun tiloihin, tapoihin ja
antavat ehkä suurimman ja vaikuttavimman ensivaikutelman. Tutorit
myös ryhmäyttävät uusia opiskelijoita heti alussa ja näin ryhmähenkeä
pyritään luomaan heti lukukauden alussa, jolloin syrjäytymisen ja
kiusaamisen riski laskee mielestäni huomattavasti. Tutoreita voi
myös joskus olla helpompi lähestyä, jos mieltä painaa jokin asia
liittyen kouluun, kiusaamiseen tai johonkin muuhun asiaan jonka esiin
ottamisessa on jonkinlainen kynnys.” -opiskelija

Mikä on tutor?
Tutor on
∼∼ toisen tai kolmannen vuoden opiskelija
∼∼ tutorkoulutuksen suorittanut
∼∼ oman opiskelupaikkansa ja alansa edustaja
∼∼ tsemppaaja ja hyvä tyyppi
∼∼ tuki tai apu ryhmänohjaajalle ja oppilaitoksen muille toimijoille

Tutor
∼∼ vastaanottaa uudet opiskelijat
∼∼ tutustuttaa opiskelijat oppilaitokseen ja sen käytäntöihin
∼∼ auttaa uuden ryhmän ryhmäyttämisessä
∼∼ luo omalta osaltaan turvallista opiskeluympäristöä ja opiskeluhyvinvointia
∼∼ rakentaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä
∼∼ markkinoi koulutusta ja oppilaitosta erilaisissa tapahtumissa ja messuilla
∼∼ vastaanottaa vieraita ja vetää tutustumiskierroksia oppilaitoksessa

Tutorit ovat arjessa
∼∼ yhteisöllisyyden tukijoita
∼∼ osallisuuden aktivoijia
∼∼ kiusaamisen ehkäisijöitä

7

Millainen on hyvä tutor?
Hyvä tutor on tasapuolinen ja positiivinen sekä ottaa kaikki opiskelijat ja oppilaitoksen
henkilökunnan huomioon toiminnassa. Uudelle opiskelijalle hän edustaa oppilaitosta
ja antaa tietoa siitä, miten oppilaitoksessa toimitaan, joten tutorin rooli on olla diplomaattinen. Oma asenteellisuus tai virheellinen tieto voivat antaa opiskelusta negatiivisen ja vääränlaisen kuvan, joka ei välttämättä korjaannu itsestään.
Vitsailun kanssa kannattaa olla varovainen. Kaikilla ei ole samanlainen huumorintaju, joten tietyt aiheet eivät sovellu vitsailtavaksi, kuten uskonnollinen tai poliittinen
vakaus, kulttuuritausta, seksuaalinen suuntautuminen, puheviat ja ulkonäkö. Vitsailu
on yleensä turvallisinta, kun se kohdistuu tutoriin itseensä. Iloinen ja huumorintajuinen
tutor on helposti lähestyttävä. Kuitenkin hiljainen ja ujo opiskelija voi kaivata rauhallisempaa tutoria. Yhteisöllisyyden kannalta onkin tärkeää, että tutoreiksi valitaan
erilaisia persoonia.
Tutortoiminta on aina vapaaehtoista. Tutorina toimimiselle on hyvä vetää raja niin, että
oppilaitoksen tutortoiminta ja oma vapaa-aika eroavat toisistaan. Stressaantuneesta
tutorista ei ole hyötyä muille opiskelijoille tai oppilaitokselle. Tutorin ei tarvitse olla 24/7
tavoitettavissa, eikä antaa omaa puhelinnumeroaan uudelle ryhmälle, jos hän ei halua.
Tutorin ei ole tarkoitus toimia yksin, vaan tukena on aina muut tutorit, sekä oppilaitoksen ammattilainen, joka auttaa tarvittaessa.

MO
”Hyvä tutor on auttavainen ja hyvä kaveri, jolta voi mennä kysymään
aina mieltä askarruttavia asioita.” -opiskelija
”Hyvä tutor on reilu kaikkia kohtaan, ottaa huomioon, ei tuomitse/
arvostele, kannustaa ja on aidosti kiinnostunut tutortoiminnasta. Hyvä
tutor osaa myös pistää asiat tärkeysjärjestykseen, vaikka tutorointi
on tärkeää eikä siihen osallistumisesta anneta luvattomia poissaoloja,
pitää silti pitää mielessä ensisijainen päämäärä, joka on valmistuminen.”
-opiskelija
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Erilaisia tutoreita oppilaitoksen tarpeisiin
Oppilaitoksessa voi olla tarpeen mukaan erilaisia tutoreita. Tärkeintä on, että
tehtävään sitoudutaan ja se palvelee mahdollisimman hyvin opiskelijoita ja oppilaitoksen arkea. Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tutoreista ja heidän
työtehtävistään:

ammatilliset tutorit
∼∼ auttavat ryhmänohjaajaa, kun
käydään työturvallisuuteen
liittyviä asioita läpi
∼∼ ovat apuopettajina ryhmän
mukana, esim. kun tutustutaan
koneisiin ja laitteisiin
∼∼ organisoivat työvaatteiden
ja -varusteiden tilauksen ja
jakamisen

asuntolatutorit

urheilututorit
∼∼ järjestävät välituntiliikuntaa
∼∼ järjestävät turnauksia
(jalkapallo, sähly jne.)
∼∼ järjestävät oppilaitoksen yhteisiä
urheilupäiviä
∼∼ järjestävät kerhotoimintaa
kouluajan jälkeen

kansainväliset tutorit

∼∼ tutustuttavat asuntolan tapoihin
ja toimintaan

∼∼ vastaanottavat kansainvälisiä
opiskelijoita ja vieraita

∼∼ auttavat muutossa ja siihen
liittyvissä järjestelyissä

∼∼ tutustuttavat opiskelijat ja
vieraat oppilaitokseen ja
opiskeluun

∼∼ järjestävät yhteistä iltaohjelmaa
(pelejä, ruoanlaittoa, urheilua
jne.)
∼∼ tukevat opiskelussa

harrastetutorit
∼∼ järjestävät erilaista
kerhotoimintaa (bändikerho,
tanssikerho, kuvataidekerho,
näytelmäkerho jne.)

∼∼ osallistuvat vieraiden
iltaohjelman toteuttamiseen
∼∼ järjestävät opiskelijoille vapaaajan ohjelmaa
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Lisäksi on monenlaista muuta toimintaa, joissa tutorit ovat
mukana erilaisissa rooleissa:

opintopiirit
∼∼ antavat apua tehtäviin ja kurssivalintoihin

koulukokeilut
∼∼ esittelevät opiskelua ja oppilaitosta sekä opastavat ruokailussa

oppilaitosvierailut
∼∼ markkinoivat oppilaitosta, kertovat omasta opiskelustaan,
opiskelun kustannuksista, työssäoppimisesta ja työllistymisestä

avoimet ovet
∼∼ auttavat järjestelyissä, vieraiden vastaanotossa ja oppilaitoksen
esittelyssä

kilpailutoiminta
∼∼ ovat mukana kilpailutehtävien suunnittelussa, ohjaamassa
yleisöä ja pitämässä buffetia

Tutorit markkinoivat oppilaitosta
Yksi tutoreiden tärkeimmistä tehtävistä on oppilaitoksen ja koulutusten markkinointi. Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja erityisesti koulutusten markkinointi
oikealla tavalla on toiselle asteelle tärkeää, jotta nuoret valitsevat jatkokoulutuspaikan
oikein, jolloin myös keskeyttämisiltä vältytään. Kun tutorit markkinoivat suoraan nuorille, puhuvat he nuorten kielellä ja omien kokemusten pohjalta. Näin ysiluokkalaiset
saavat tietoa ilman aikuisten sensuuria. Lisäksi annettava tieto on ajantasaista.
Opinto-ohjaajat järjestävät erilaisia koulutustapahtumia ja käyvät vanhempainilloissa
markkinoimassa koulutuksia. Usein tutorit ovat mukana näissä tapahtumissa. Tutorit
keskittyvät oman alan esittelyyn nuoren näkökulmasta ja koulun edustaja kertoo yleisesti oppilaitoksesta ja vastaa kysymyksiin, joihin tutoreilla ei ole vastauksia.

”Pääsee tutustumaan uusiin opiskelijoihin ja auttamaan heitä tutustumaan
uuteen kouluun ja esittelemään koulutusaloja yläkoululaisille, tällä tavoin
markkinoi itseään ja koulutustaan.” -opiskelija

kortit: www.pilketiimi.com
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TUTOR YHTEISÖLLISYYDEN
EDISTÄJÄNÄ
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Tutortoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen
yhteisön jäsenenä. Yksinäisyys, ulkopuolisuus ja erilaisuuden tunne korostuvat
helposti uudessa ryhmässä ja ympäristössä. Tämä voi aiheuttaa syrjäytymistä.
Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistetään esimerkiksi ryhmäyttämisen avulla
sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.
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Tutor mukana ryhmäyttämässä opiskelijoita
Ryhmäyttäminen tarkoittaa prosessia, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytyminen
alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman
hyvin. Toisten nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä; prosessi vie aikaa ja tähtää
luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen.

¬¬ Vinkkejä ryhmäyttämiseen saa www.ryhmayttaminen.fi-sivuilta
Tutorin rooli ryhmäyttämisessä riippuu oppilaitoksesta. Tarkoituksena on, että
tutor on oppilaitoksen henkilökunnan apuna ja tukena ryhmäyttämisen järjestelyissä. Tämä vaatii yhdessä suunnittelua, sopimista ja työn jakamista. Olettamus,
että tutor on yksin vastuussa ryhmäyttämisen järjestelyistä, ei ole oikeudenmukainen. Oppilaitoksen henkilökunnan tehtävä on kertoa tutorille, millaisissa asioissa
tutorin odotetaan auttavan.

Ensimmäisen koulupäivän onnistuminen on kaikkien etu
Ryhmäytyminen ohjatusti alkaa ensimmäisenä koulupäivänä. Oppilaitoksen henkilökunnan ja tutoreiden tehtävänä on antaa oppilaitoksesta myönteinen ja kiinnostava vaikutelma. Tulijoita vastassa on hyvä olla muutama tutor. Tutor voi myös
kertoa itsestään ja tutortoiminnasta uusille opiskelijoille lähetetyllä kirjeellä.

Vinkkilista ensimmäisen päivän onnistumiseen:
∼∼ Tutorilla selkeä tunnus uusien opiskelijoiden vastaanotossa
(esim. t-paita, huppari, pipo tai lippis)
∼∼ Selkeät ohjeet tutoreille uusien opiskelijoiden
kokoontumispaikasta
∼∼ Eri koulutuksilla ja aloilla on hyvä olla selkeät kyltit tai
tunnisteet, mihin kokoonnutaan
∼∼ Joka ryhmällä oma/omat tutorit, jotka kulkevat ensimmäiset
päivät ryhmän kanssa
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Ryhmäyttämispäivien suunnittelu ja toteutus
Opiskelijat ryhmäytetään opintojen alussa luottamuksellisen ilmapiirin, ryhmässä viihtymisen ja yhteistyön takaamiseksi. Ryhmäyttämispäivien tavoitteena on
tehdä erilaisia harjoituksia niin, että tutustutaan omaan ryhmään, muihin opiskelijoihin sekä opettajiin.

Vinkkilista ryhmäyttämispäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen:
∼∼ varaa tilat ajoissa
∼∼ sovi mahdollinen kuljetus
∼∼ sovi ruokahuollon kanssa ainakin seuraavat asiat:
»» otetaanko koululta eväät mukaan
»» onko erityisruokavalioita
»» ilmoitettava, jos ei ruokailla koulutalossa
»» kuka noutaa eväät tai toimittaa perille
»» kuinka paljon väkeä osallistuu yhteensä
¬¬ Muista laskea tutorit ja henkilökunta mukaan kokonaismäärään!
∼∼ varaa päivä lukujärjestykseen
∼∼ suunnittele päivän ohjelma
»» aikataulu (aloitus, ruokailuun varattava aika, lopetus)
»» kuinka paljon henkilökuntaa tarvitaan paikalle
»» millaisia harjoituksia voidaan käyttää
»» kuka vastaa mistäkin harjoituksesta, tutoreille omat harjoitteet
»» kuka tuo mitäkin tarvikkeita mukanaan
»» kuka tai ketkä ovat päivästä vastuussa
»» palkitaanko osallistujia
»» miten päivä toteutetaan, jos sataa
∼∼ tee tehtävälista tutoreille ja henkilökunnalle
∼∼ ryhmäyttämispäivään osallistujille on hyvä kertoa, mikä päivän
tarkoitus on
»» oppia tuntemaan toiset paremmin
»» saada me-henkeä ryhmään
»» tukea opiskelua
»» tutustua myös muiden ryhmien opiskelijoihin
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Harjoituksissa kannattaa edetä helpoista tutustumistehtävistä ryhmän yhteisöllisyyden
vahvistamiseen. Kun ryhmäläiset tuntevat toisensa paremmin, on helpompi toteuttaa
toiminnallisia harjoituksia. Harjoitukset tulee valita ryhmän ja ryhmän vaiheen mukaan.
Esimerkiksi tutustumisen alkuvaiheessa, kun ihmiset eivät vielä tunne toisiaan, kosketusta vaativia harjoitteita kannatta käyttää harkiten. Ryhmäyttämispäivissä kannattaa
aina korostaa, ettei päivän aikana nolata ketään tai aseteta naurunalaiseksi. Päivän tarkoitus on jättää myönteinen mielikuva ja positiivinen kokemus tutustumisesta muihin.
Toteutuksen jälkeen on hyvä pitää yhteinen palautetapaaminen järjestäjien kesken.
Kannattaa kirjata seuraavaa syksyä varten mahdollisimman tarkkaan, missä onnistuttiin ja mitä kannattaa tehdä jatkossa toisin. Tutoreiden on tärkeää olla tapaamisessa
mukana, jotta heidän on mahdollista antaa oma palautteensa ja saada palautetta
tehdystä työstään. Myös osallistujilta on hyvä kerätä palautetta ohjelmasta ja päivän
toteutuksesta sekä kehittämisideoita tuleviin päiviin. Nuorten palautteen kuuleminen
on järjestäjille arvokasta tietoa.

Ryhmäyttäminen jatkuu läpi opiskelun
Ryhmäytymisen kannalta on tärkeää, ettei ryhmäyttäminen lopu ensimmäisten viikkojen aikana järjestettävään ryhmäyttämispäivään. Ryhmäyttämistä voidaan toteuttaa
pitkin lukuvuotta erilaisin tapaamisin ja harjoituksin. Ne voivat olla osana opetusta
oppitunnilla tai vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa. Pitkin lukuvuotta tapahtuva ryhmän
yhteinen toiminta voi olla esimerkiksi tutustumiskäynti yritykseen, yhteisöprojekti johonkin teemaan liittyen, messuille osallistuminen tai vapaa-ajalla tapahtuva toiminnallinen tapaaminen, kuten keilaus, sähly, lentopallo ja lautapelit sekä yhteinen illallinen.
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Some tutorin työvälineenä
Sosiaalinen media on helppo ja nopea tapa pitää yhteyttä opiskelijoihin. Facebookiin
voi perustaa oman ryhmän tutoreille, erilaisia pilvipalveluita voi käyttää yhteisen esityksen muokkaamiseen ja on alustoja, joiden kautta materiaalin jakaminen on helppoa.
Monissa oppilaitoksissa tutorit käyttävät erilaisia sosiaalisen median palveluita tarpeen
mukaan. On hyvä myös muistaa, että näiden palvelujen käyttö on vapaaehtoista.

Tutor voi perustaa Facebookiin ryhmän uudelle opiskelijaryhmälle,
jolloin on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:
∼∼ ryhmän nimen tulee olla mahdollisimman neutraali
∼∼ kaikkien tulee päästä ryhmään mukaan
∼∼ tutorin rooli on olla valitsematta puolta, jos ryhmän sisällä on
ristiriitoja
∼∼ jos ryhmässä esiintyy kiusaamista, tutorin tulee kertoa siitä
ryhmänohjaajalle

Sosiaalisen median lisääntyminen on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta sen mukana on tullut myös varjopuolia. Tutorin on hyvä olla tietoinen myös negatiivisista puolista, jotta ei joudu itse mukaan niihin. Sosiaalisen median ryhmissä kirjoitetut tekstit
ovat aina tulkinnanvaraisia. Usein tulkintaan vaikuttaa kirjoittajan tai lukijan oma mieliala. Toinen on voinut kirjoittaa jutun vitsinä ja toinen osapuoli ottaa viestin tosissaan,
jolloin väärinymmärrys on valmis.

Kiusaaminen on ilmiö, jota koulussa pyritään ehkäisemään kaikin tavoin.
Kiusaamisen muotoja on erilaisia, esimerkiksi tönimistä, tavaroiden
piilottamista ja rikkomista, haukkumista ja herjaamista sekä somessa
tapahtuvaa kiusaamista. Tutorin tehtävä on kohdella kaikkia opiskelijoita
tasa-arvoisesti. Jos tutor näkee kiusaamista, on se sitten koulussa tai somessa,
hänen tulee kertoa asiasta oppilaitoksen henkilökunnalle. Ei ole siis tarkoitus,
että tutor yksin puuttuu kiusaamistilanteisiin. Koulussa on henkilöitä, joille
tutor voi kertoa näkemästään kiusaamisesta.
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TUTORIN YHTEISTYÖKUMPPANIT
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Oppilaitoksessa on hyvä olla nimetty henkilö tai useampikin, jotka ovat vastuussa
tutortoiminnasta. Oppilaitoksessa voi olla esimerkiksi opiskelijatoiminnan koordinaattori, joka vastaa tutortoiminnasta, mutta yhtä hyvin kuraattori, opinto-ohjaaja tai kuka tahansa opettaja voi olla tutortoiminnasta vastaava. Tutortoiminnan
vastaava tukee tutoreita ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä esimerkiksi silloin,
kun halutaan tutoreita markkinoimaan koulutusta messuille.
Tutor tekee yhteistyötä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa tarpeen mukaan.
Yhteistyö riippuu paljolti tutorin roolista. Esimerkiksi ammatilliset tutorit tekevät
paljon yhteistyötä ammatillisten aineiden opettajien kanssa, kun taas opinto-ohjaajan kanssa tehdään paljon oppilaitoksen ja koulutusten markkinointia.
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TUTORTOIMINTA OSANA OPISKELUA
Tutoreiden tekemä työ yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden parantamiseksi on ylimääräistä työtä omien opiskelujen ohella. Useissa oppilaitoksissa toiminta on hyväksytty osaksi opiskelua ja koulun johto on toiminnan takana. Tuki on opiskelijalle
ensiarvoisen tärkeää, jotta toiminta ei vaikuta hänen opintojensa etenemiseen.
Tutortoiminnasta saa yleensä opintoja osaksi tutkintoa. Myönnettävien suoritusten määrä vaihtelee oppilaitoksittain. Tutortoiminnasta kertyviä opintoja voidaan seurata esimerkiksi tutortoiminnan päiväkirjalla. Tutor täyttää päiväkirjaa itse
jokaisella kerralla, kun hän osallistuu johonkin tilaisuuteen tutorin roolissa.

Tutortoiminnan päiväkirjaan merkitään
∼∼ päivämäärä ja montako tuntia tutor on työskennellyt
∼∼ suunnitteluaika
∼∼ tilaisuuden nimi
∼∼ kuittaus henkilökunnan edustajalta, joka on tilaisuudessa
järjestäjänä (esim. opinto-ohjaaja)

Tutoreiden työtehtävät ovat useimmiten kouluajalla tapahtuvaa toimintaa, joten
päiväkirjan huolellisella täytöllä voidaan pitää ajan tasalla oppitunneilta tulevat poissaolot sekä välttää väärät poissaolomerkinnät. Palautetusta päiväkirjasta on helppo
laskea tutortunnit ja antaa kertyneet opinnot sekä kirjoittaa todistus osallistumisesta
tutorkoulutukseen.

”Tutortoiminnasta on ollut minulle erittäin paljon apua. Ennen olin todella
ujo ja ehkä jopa vaikeasti lähestyttävä. Tutorkoulutuksen aikana ja sen
jälkeen itse tutorointi on kehittänyt vuorovaikutustaitojani huomattavasti
ja opettanut hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Olen oppinut tulemaan
toimeen erilaisten ihmisen kanssa ja olemaan avoimempi sekä tuomaan
omat mielipiteet esiin.” -opiskelija
”Opintoviikkojen lisäksi se näyttää hyvältä cv:ssä ja siitä saa
esiintymiskokemustakin.” -opiskelija
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LIITE 1:		

Turun ammatti-instituutin
tutorkoulutuksen rakenne ja sisältö

Tavoite:
∼∼ Antaa valmiudet vastaanottaa ja ohjata uusia opiskelijoita syyslukukauden alussa
sekä opintojen edetessä tarpeen mukaan.
∼∼ Edustaa ja esitellä omaa alaansa, oppilaitosta ja ammatillista koulutusta
erilaisissa nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa.
∼∼ Osallistua erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestelyyn.
∼∼ Tukea tutoreiden esiintymistaidon kehittymistä.
Laajuus:
1–3 ov (1 ov koulutuksesta/ 1–2 ov tapahtumiin osallistumisesta)
1. pvä

Orientaatiopäivä (4kpl)

tammi/helmikuu

Ryhmät: Tutorit on jaettu koulutaloittain neljään samansisältöiseen päivään.
∼∼ Koulutuksen sisällön esittely
»» Aikataulut, paikat, päivämäärät, opinnot
»» Kouluttajat ja koulutalokohtaiset yhteyshenkilöt
∼∼ Ryhmäyttäminen
»» Tutustuminen ja ryhmäyttäminen, aiheisiin sopivia harjoitteita
∼∼ Toisten ihmisten huomioiminen
»» Ennakkoasenteet, mielikuvat
∼∼ Millainen on hyvä tutor?
»» Uusien opiskelijoiden vastaanotto ja opastus
»» Opiskelijan ja tutorin tukiverkko
2. pvä

Yhteinen päivä

Ryhmät: Kaikki koulutettavat mukana
∼∼ Toiminnalliset pisteet + luento (aiheena esim. esiintyminen)
Puolet kiertää pisteitä aamupäivällä ja toinen puoli on luennolla, iltapäivällä vaihdetaan osia.
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3. pvä

Koulutusten esittelyt

maaliskuu

Ryhmät: Ryhmät on sekoitettu, jotta saadaan tietoa eri alojen esityksistä.
∼∼ Opiskelijat ovat tehneet esittelyn omasta alastaan ja esittelevät ne.
Esittelyt arvioidaan pienryhmissä
4. pvä

Opinto-ohjaajan päivä

toukokuu

Ryhmät: Koulukohtaiset ryhmät opinto-ohjaajien kanssa
∼∼ Opinto-ohjaajan johdolla suunnitellaan oman koulun syksyn aloitus.
∼∼ Opetellaan tuntemaan oman talon käytäntöjä ja henkilöitä
(esim. koulutusvastaavat, opintotoimiston henkilökunta ja ryhmänohjaajat).
5. pvä

Koulun aloitusviikko / opinto-ohjaajien johdolla

elokuu

Ryhmät: Koulukohtaiset ryhmät opinto-ohjaajien kanssa
∼∼ Uusien opiskelijoiden vastaanotto
∼∼ Käytännön harjoittelua opinto-ohjaajien ohjeiden mukaan
∼∼ Vanhat tutorit apuna
6. pvä

Yhteenvetopäivä

syyskuu

Ryhmät: Kaikki koulutettavat mukana
∼∼ Toiminnalliset pisteet aamupäivällä
∼∼ Keilaus iltapäivällä
Koulutuksen päätös: Sadonkorjuujuhla
∼∼ Todistusten jako
∼∼ Illallinen Ravintola Alabamassa
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LIITE 2:
Nimi:
Päivä

Tutortoiminnan päiväkirja

klo

Tunnit

Tilaisuus

Kuittaus

Tunnit yhteensä:
Päiväkirjan huolellinen täyttäminen on edellytys opintojen hyväksymiseksi.
Kuitattu tapahtuma toimii myös todistuksena poissaolosta oppitunnilta.
Näitä poissaoloja ei tarvitse korvata.
Informoi aina ennen poissaoloa omaa opettajaasi.
Palautus xx.xx.xxxx menessä.
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