
 

 

 

Poikkeusvuosi 2020 kouluissa: Tutoropettajien ja tutortoiminnan 

aluekoordinaattoreiden kokemuksia ja havaintoja 
 

Erika Tanhua-Piiroinen, Kaisa Honkonen, Jaakko Vuorio ja Jarmo Viteli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampere 2021 

ISBN 978-952-6669-15-1 (PDF) 



1 

Sisällysluettelo 
 

Tiivistelmä........................................................................................................................... 2 

Kiitokset ............................................................................................................................. 3 

Johdanto ............................................................................................................................. 4 

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuksen teemat ........................................................................... 8 

Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu ................................................................................. 8 

Tulokset .............................................................................................................................. 9 

Aineiston kuvaus .............................................................................................................. 9 

Strategiat ja ohjeistukset sekä kunta- että koulutasolla ....................................................... 11 

Koulujen teknisen toimintaympäristön muutos .................................................................. 15 

Pedagogiset ratkaisut ja niissä tapahtuneet muutokset ....................................................... 18 

Oppiminen ja etätyöskentely ........................................................................................... 20 

Osaamisen kehittäminen ................................................................................................. 22 

Tutoropettajan työ ......................................................................................................... 24 

Tutoreiden tehtäväkentän muutos ................................................................................... 27 

Tutortoiminnan tulevaisuuden näkymät ............................................................................ 29 

Pohdintoja selvitystyön pohjalta .......................................................................................... 30 

Toimenpidesuosituksia ....................................................................................................... 33 

Lähteet ............................................................................................................................. 34 

 

  



2 

Tiivistelmä 

Tämä selvitys jatkaa saman tutkimusryhmän aikaisemmin, keväällä 2020 aloittamaa kartoitusta 

tutoropettajien kokemuksista pandemiakeväältä 2020. Koronapandemian myötä tutoropettajien rooli 

ja tutortoiminnan vaikutus etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen sujumiseen ovat nousseet selvästi 

esille. Tämän selvityksen myötä tutoropettajien ja -koordinaattoreiden näkemykset tuovat oman 

lisänsä laajempaan korona-ajan koulutuksen tutkimukseen.  

 

Selvitys toteutettiin vuodenvaihteen 2020-2021 molemmin puolin kerätyllä kysely- ja 

haastatteluaineistolla. Verkkokyselyyn vastasi 341 tutoropettajaa ja haastatteluissa oli mukana 10 

tutortoiminnan aluekoordinaattoria eri puolilta Suomea. Tavoitteena oli selvittää, miten kevään 2020 

etäopetusjaksolta saadut kokemukset ja havainnot ovat muuttaneet seuraavan lukuvuoden aikana 

kuntien ja koulujen strategioita, suunnitelmia ja käytäntöjä koulujen pedagogisessa toiminnassa. 

 

Keväällä 2020 jouduttiin yllättäen ja nopealla tempolla kokeilemaan ja testaamaan etäopetusta, mikä 

alkuvaikeuksien jälkeen onnistuikin kohtuullisen hyvin. Loppusyksystä 2020 oli silti edelleen kuntia, 

joissa ei ollut vielä tehty suunnitelmia vastaavien tilanteiden varalle. Toisaalta kuntien digistrategiat 

olivat tutoropettajien mukaan jo hyvällä mallilla ja strategiatyö vähintään vireillä. Tulosten perusteella 

opettajien asenteissa on myös tapahtunut positiivista muutosta digitaalisten oppimisympäristöjen 

käyttämisen ja digipedagogiikan suhteen, mutta oppilaiden käytössä olevien laitteiden suhteen 

tilanne ei ole vielä kaikkialla kunnossa.  

 

Peruskoulun yksi tärkeä tehtävä on tarjota kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat 

opintielle. Modernissa yhteiskunnassa se sisältää myös perusdigitaidot, joiden avulla pystyy 

toimimaan aktiivisena oppijana, työntekijänä ja kansalaisena. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on 

sekä opettajien osaamiseen että oppilaiden käytettävissä oleviin laitteisiin ja muihin digiresursseihin 

edelleen kiinnitettävä huomiota. Tutoropettajat ovat olleet koko toimintakautensa ajan tärkeässä 

roolissa opettajien digiosaamisen kehittämisessä ja vahvistamisessa. He ovat myös monin tavoin 

mukana kuntien ja koulujen strategiatyössä ja ovat tärkeä lenkki koulun arjen tarpeiden ja opetuksen 

hallinnon välillä.  

 

Tutortoiminnan tärkeitä elementtejä ovat myös oman lähialueen sekä valtakunnalliset tutorverkostot. 

Hyvien käytänteiden jakaminen lisää tasa-arvoa alueellisesti, ja valtakunnalliset verkostot tuovat esiin 

niitä toimintatapoja, joita käyttämällä pystytään vähentämään koulutukseen liittyvää eriarvoisuutta ja 

lisäämään tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia. 

 

Tämän selvityksen perusteella on raportin lopussa annettu toimenpidesuosituksia niin 

tutortoimintaan, sen tulevaisuuteen ja tutoreiden koulutukseen kuin koulujen toimintakäytäntöihin, 

verkostoihin ja resurssien jakamiseen sekä käyttämiseen liittyen.  
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Kiitokset 

 

Tämä selvitys on toteutettu opetus ja kulttuuriministeriön tuella, mistä olemme kiitollisia. Kiitämme 

myös erityisesti kaikkia, jotka ministeriöstä ovat antaneet arvokkaita kommentteja työhömme sen eri 

vaiheissa. Suomen eOppimiskeskus ry on osallistunut tämän raportin julkaisemiseen, mistä myös iso 

kiitos koko henkilöstölle. 

 

Selvityksen toteuttajat ja kirjoittajat,  

etätöissään eri puolilla Suomea, 15.4.2021 
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Johdanto 

Koronaviruspandemian (SARS-CoV-2 eli COVID-19) takia lähes kaikki maailman koulutusjärjestelmät 

suljettiin joko kokonaan tai niissä siirryttiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin maalis-huhtikuussa 2020. 

Poikkeavat opetusjärjestelyt olivat hyvin vaihtelevia ympäri maailman ja käytössä olivat niin 

digitaaliset etäopetusratkaisut kuin perinteiset massamediat, kuten sanomalehdet, televisio sekä 

radio. Suomessa hyödynnettiin pääosin digitaalisia ratkaisuja etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 

järjestämisessä, mutta niiden käytön osalta tilanne vaihteli koulujen ja kuntien välillä. Vuoden 2020 

lopussa edelleen 320 miljoonaa lasta eivät olleet koulussa (YK, 2020). 

Suomessa pandemian aiheuttamien poikkeavien opetusjärjestelyiden käynnistäminen ajoittuu maalis-

toukokuulle 2020, kuten monessa muussakin maassa. 16.3.2020 Suomen hallitus yhdessä tasavallan 

presidentin kanssa totesi, että Suomessa vallitsevat koronapandemian vuoksi poikkeusolot. Hallitus 

päätti samaan aikaan, että koulut ja oppilaitokset siirtyvät korvaavaan opetukseen 18.3.2020 alkaen 

varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä tutkintojen suorittamisen ja opiskelijavalintojen turvaamiseksi1. 

Tätä päätöstä hallitus myöhemmin täydensi jatkettavaksi 13.5.2020 saakka. Käytännössä paluu 

lähiopetukseen oli mahdollista 14.5.2020 alkaen, mutta toinen aste sekä korkeakoulut jatkoivat 

pääosin poikkeavissa opetusjärjestelyissä lukuvuoden loppuun saakka. Perusopetuksessa lukuvuosi 

2019−2020 päätettiin lähiopetuksessa lauantaina 30.5.2020.  

Seuraava lukuvuosi 2020−2021 aloitettiin perusopetuksessa jokseenkin tavalliseen tapaan, mutta 

lainsäädäntöä sekä toimintaohjeita oli päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

Syyslukukaudella 2020 koulut ja oppilaitokset totuttelivat niin sanottuun “hybridimalliin”, jossa opetus 

voitiin järjestää sekä lähiopetuksena että etänä. Opetuksenjärjestäjä päättää yhteistyössä kunnan 

toimivaltaisen tartuntatautiviranomaisen kanssa etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen 

siirtymisestä, mutta se vaatii tarkkaa arviota tilanteen vakavuudesta ja suunnitelmallisuutta siitä, 

miten opetus ja oppiminen etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa toteutetaan ja miten esimerkiksi 

erityisryhmien opetuksen tukijärjestelmät toteutetaan2. Lukuvuosi 2020−2021 on ollut 

varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa lukioissa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa pääosin lähiopetusta, mutta edelleen monet oppijat sekä opettajat ovat 

joutuneet siirtymään etäyhteyksiä hyödyntäviin järjestelyihin alueellisen koronatilanteen mukaan. 

Vuoden 2021 alku ei suuresti poikennut syksyn 2020 järjestelyistä, mutta helmi−maaliskuussa todetut 

koronatartunnat kääntyivät voimakkaaseen kasvuun ja poikkeusolot todettiin jälleen 1.3.2021 lähtien. 

Opetuksen kannalta tämä tarkoitti yläkoulun ja toisen asteen osalta etäopetukseen siirtymistä jälleen 

useilla alueilla.  

Opettajien ja oppijoiden digitaalinen osaaminen on kehittynyt poikkeavissa opetusjärjestelyissä. 

Positiivisesta kehityksestä ovat raportoineet Opettajien ammattijärjestö OAJ (2020), Vanhempainliitto 

(2020), Opetushallitus (2020) sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi (2020). Myös 

tutkimushankkeet, kuten Helsingin ja Tampereen yliopistojen (Ahtiainen, Asikainen, Heikonen ym., 

2020) sekä Turun yliopiston (2020) tutkimus (Repo ym., 2020) ovat raportoineet samansuuntaisia 

                                                
1
 Valtioneuvoston linjaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, 

korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen 
hidastamiseksi: https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-
perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist 
2
 Perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-

112021-alkaen 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen
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tuloksia. Toisaalta opettajien ja oppijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat olleet koetuksella 

pitkittyneessä ja kuormittavassa tilanteessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myös 

ollut huolissaan oppilaiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, missä erityisesti 

perhetaustan korostunut vaikutus on vaarantanut oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun (Karvi, 2020). 

Digitaalisten laitteiden epäsuhta ja suuri vaihtelevuus kunnissa, kouluissa ja perheissä on myös yksi 

Karvin huomion kohteista. Jo ennen koronapandemiaa oli viitteitä siitä, että digitaalinen laitekanta on 

epäsuhdassa kuntien ja erityisesti koulujen kesken (esim. Tanhua-Piiroinen, Kaarakainen, Kaarakainen 

& Viteli, 2020). Koronapandemia ei ole varsinaisesti ehtinyt muuttaa tätä epäsuhtaista laitteiden ja 

infrastruktuurin jakautumista, vaan pikemminkin tuonut esille koulutusjärjestelmässä jo vallinneita 

tunnettuja haasteita. Tilanteeseen on alettu Suomessa kiinnittää huomiota, ja opetuksenjärjestäjät 

ovatkin luoneet uusia suunnitelmia, päivittäneet laitteitaan ja ohjelmistojaan kesän ja syksyn 2020 

aikana − ainakin osassa kunnista. Tarkkaa tilannekuvaa tästä kokonaisuudesta ei kuitenkaan ole vielä 

saatavilla. Opetushallituksen selvitysraportissa (Vuorio, Ranta, Koskinen, Nevalainen-Sumkin, 

Helminen, & Miettunen, 2021) todetaan myös, että huolimatta suomalaisen perus- ja toisen asteen 

koulutuksen suhteellisen hyvästä kyvystä siirtyä etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen keväällä 

2020, koulujen ja kuntien vaihtelevat digitaaliset resurssit ja infrastruktuuri ovat haaste, johon pitäisi 

tarttua kansallisella toimenpidetyöllä. 

Tutoropettajatoiminnan juuret pohjautuvat Sipilän hallituksen vuonna 2015 asettamiin koulutuksen 

kärkihankkeisiin ja Uusi peruskoulu -ohjelmaan. Uusi peruskoulu -ohjelman 90 miljoonasta eurosta 

investoitiin tutoropettajatoimintaan noin kolmasosa koko ohjelman rahoituksesta. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2019.) Ohjelman yhtenä tavoitteena oli saada tutoropettaja jokaiseen 

suomalaiseen kouluun, joita on noin 2500. Tutoropettajan työssä korostuu erityisesti (1) teknologian 

monipuolinen pedagoginen käyttö, (2) vertaisoppiminen, (3) uuden opetussuunnitelman tunteminen, 

(4) verkostotyöskentely, ja (5) monipuolinen oppimisympäristöjen käyttö. Tällä hetkellä Suomessa 

toimii noin 2200 tutoropettajaa, joiden työtä ohjataan alueellisten koordinaatiohankkeiden kautta 

(Opetushallitus 2018). 

Alueellisesti tutortyön resursointi perustuu valtionavustuksiin. Valtionavustuksien hakemisessa 

korostuvat paikalliset ja alueelliset tarpeet. Osa tutoreista työskentelee pääsääntöisesti omassa 

koulussaan, osa kiertää useammalla koululla ja osa on vastuussa laajemmin alueensa 

tutortoiminnasta. Tuntiresurssit vaihtelevat 0,5 vuosiviikkotunnista useampaan päivään viikossa.  

Kuten tässäkin raportissa myöhemmin kerrotaan, tutorin työhön on voitu määrittää erilaisia 

painotuksia. Pääosa tutoropettajista toimii digitutoreina, jotka auttavat digitaalisten laitteiden ja 

ohjelmistojen käytössä. Digitutoreiden lisäksi on muun muassa pedagogisia tutoreita, 

arviointitutoreita, kielitutoreita ja opetussuunnitelmatutoreita. Tutoropettajat ovat heterogeeninen 

joukko opettajia, joita yhdistää opettajan työtä sekä koulun toimintakulttuuria kehittävä ote. 

Resurssit, työnkuva sekä toimintamallit kuitenkin vaihtelevat.  

Tämä tutkimus jatkaa saman tutkimusryhmän aikaisemmin, keväällä 2020 aloittamaa selvitystyötä 

tutoropettajien kokemuksista pandemiakeväältä 2020. “Etäopetuksen opit tutoreilta - Selvitys 

koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin” toteutettiin Digikilta-hankkeen 

(www.digikilta.fi) rahoituksella ja se keskittyi etäopetuksen järjestämiseen, kokemuksiin sekä 

syntyneisiin uusiin toimintatapoihin. Selvitys toteutettiin tutoropettajille suunnatulla kyselyllä sekä 

neljällä kehittäjille tehdyllä haastattelulla.  

http://www.digikilta.fi/
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Ensimmäisen osan tärkeimmät huomiot on tiivistetty seuraavaan taulukkoon: 

TAULUKKO 1. ETÄOPETUSJAKSOLLA HYVIN TOIMIVISTA KÄYTÄNTEISTÄ SEKÄ MUUSTA KYSELYAINEISTOSTA JOHDETTUJA 

LÄHITULEVAISUUDEN KEHITTÄMISKOHTEITA JA TOIMENPIDESUOSITUKSIA (HONKONEN, TANHUA-PIIROINEN & VITELI, 2020, TANHUA-

PIIROINEN & HONKONEN 2020). 

Etäopetusjaksolla 

hyviksi koettuja 

käytänteitä 

Kehittämiskohteita 

lähitulevaisuudessa 

Esimerkkejä ja tarkennuksia 

Koulun selkeät ohjeet 

poikkeustilanteessa 

Digistrategioiden sekä etä- ja 

hybridiopetuksen ohjeiden 

selkeyttäminen, jakaminen ja 

noudattaminen 

Valtakunnallisten tai kunnan ohjeiden 

soveltaminen juuri oman koulun 

tilanteessa 

Joustava 

mahdollisuus 

osallistua opetukseen 

tarvittaessa etänä 

Opetuksen toteuttamisen 

linjaukset erilaisiin tilanteisiin – 

miten verkossa olevat otetaan 

huomioon, miten koulutusta 

suunnitellaan erilaisiin 

tilanteisiin, huomio 

digipedagogiikkaan 

Esim. opettaja opettaa kotoa – 

oppilaat luokassa, osa oppilaista 

verkossa – opettaja ja muut oppilaat 

luokassa – kaikki oppilaat ja opettaja 

verkossa 

 Laitehankinnat oppilaille ja 

opettajille. Selkeät linjaukset 

puhelinten käyttämiseen ja 

päätökset opettajien 

älypuhelimista. 

Oppilaiden itseohjautumisen 

taitojen, itsesäätelyn ja muiden 

oppimaan oppimisen taitojen 

vahvistaminen 

1:1 laitteet oppilaille esim. 4.luokasta 

alkaen. Kaikille opettajille 

henkilökohtainen kannettava 

tietokone. Näillä keinoin päästäisiin 

etäopetuksessa suoraan keskittymään 

olennaiseen – oppimiseen ja sen 

tukemiseen. 

Digitaaliset 

oppimisympäristöt, 

sovellukset ja 

materiaalit  

Tutoropettajille monipuolista 

koulutusta eri tasoille ja 

tarpeisiin  

Sovellusten ja ohjelmistojen perus- ja 

monipuolisen käytön, digitaalisen 

arvioinnin ja oppimisanalytiikan, 

etäopetuksen teknisen järjestämisen 

sekä pedagogiikan, 

verkkovuorovaikutuksen ja erilaisten 

oppijoiden tukemiseen liittyvää 

koulutusta 
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Sähköiset kokeet ja 

arviointi 

Tutoropettajille monipuolista 

koulutusta eri tasoille ja 

tarpeisiin   

 

Yhteinen aineistojen 

ja ideoiden 

jakokanava opettajille 

Vuorovaikutustapojen arviointi 

ja kehittäminen yhdessä 

oppilashuollon ja muiden 

oppilaiden ja perheiden 

hyvinvointiin liittyvien tahojen 

kanssa  

 

 Roolien selkeyttäminen ja 

vastuiden selkeä jakaminen  

Opettajat, avustajat, erityisopettajat, 

tutoropettajat, rehtori, sivistystoimi, 

tekninen tuki 

Webinaarit ja muut 

verkkokoulutukset 

opettajille 

Pedagogisen, teknisen ja 

hyvinvoinnin tuen 

varmistaminen opettajille  

Kevään etäopetusjakso toi esille myös 

tarpeen tutoropettajien (ja opettajien 

yleensäkin) työnohjaukseen, jotta 

vastaavissa tilanteissa työn 

kuormittavuus ja työssä jaksaminen 

pysyisi hallinnassa. 

 

 

Koronapandemiassa kansainväliset järjestöt ovat korostaneet, että pandemiasta saatuja oppeja sekä 

koulutuksen kehittämisen paikkoja on rohkeasti tuotava osaksi koulutuksen kehittämistä ja pyrittävä 

paikkaamaan niitä rakenteellisia haasteita, joita pandemia on tuonut esiin (UNESCO, UNICEF & 

Maailmanpankki, 2020; UNESCO, 2020; OECD, 2020). Tutoropettajatoiminta on vielä melko uusi 

opettajien jatkuvan osaamisen, vertaistuen sekä osaamisen jakamisen malli. Niinpä sen merkitystä 

suomalaiselle perusopetuksen digitalisaatio- ja innovaatiotoiminnan tukemiselle ei ole tähän asti vielä 

kovin hyvin tunnettu. Koronapandemian myötä tutoropettajien rooli ja tutortoiminnan vaikutus 

etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen tukemisessa ovat kuitenkin nousseet esille. Tämän selvityksen 

myötä tutoropettajien ja -koordinaattoreiden näkemykset tuovat oman lisänsä laajempaan koronan 

aikana tapahtuvaan koulutuksen tutkimukseen. Selvityksen avulla saadaan tärkeää tietoa muun 

muassa siitä, miten perusopetusta tulisi jatkossa kehittää ja mitä osaamista sekä tukea opettajat 

työssään tarvitsevat. 
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Tutkimuksen tavoite ja tutkimuksen teemat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kevään 2020 etäopetusjaksolta saadut 

kokemukset ja havainnot ovat muuttaneet seuraavan lukuvuoden aikana kuntien ja koulujen 

strategioita, suunnitelmia ja käytäntöjä koulujen pedagogisessa toiminnassa. Tutkimuksessa 

keskityttiin erityisesti tutoropettajien ja tutortoimintaa alueillaan koordinoivien henkilöiden 

näkökulmiin.  

 

Tutkimuksen teemat: 

 

1. Strategiat ja ohjeistukset sekä kunta- että koulutasolla  

a. Miten vastaaviin poikkeusoloihin varaudutaan tulevaisuudessa?  

b. Miten koulujen strategioissa on huomioitu digiosaaminen ja sen kehittäminen? 

c. Miten tutoropettajat ovat mukana strategiatyössä? 

2. Koulujen teknisen toimintaympäristön muutos 

a. Onko koulujen infrastruktuuria muutettu tai ollaanko sitä muuttamassa 

“koronakevään” oppien pohjalta, ja jos niin miten? 

3. Pedagogiset ratkaisut ja niissä tapahtuneet muutokset 

a. Millaisia muutoksia etäopetusjakso toi lähiopetuksen pedagogiikkaan?  

4. Oppiminen ja etätyöskentely 

a. Näkyvätkö kevään tapahtumat oppimistuloksissa tutoreiden näkemysten perusteella 

ja miten oppilaita on tuettu? 

b. Miten etäopetus on onnistunut eri oppiaineissa mukaan lukien taito- ja taideaineet?  

c. Millaisia toimintatapoja etäopetusjaksolta on käytössä edelleen?  

d. Mihin asioihin päätettiin tehdä linjauksia tai muutoksia?  

5. Osaamisen kehittäminen 

a. Minkälaista osaamista tarvitaan digiosaamisen kehittämisen seuraavassa vaiheessa? 

b. Onko opettajien into osallistua TVT-koulutukseen muuttunut suuntaan tai toiseen?  

6. Opettajan ja tutorin oman työn organisointi 

a. Ajanhallinta 

b. Hyvinvointi ja jaksaminen  

7. Tutortoiminnan tulevaisuuden näkymät 

Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 

Kevään 2020 lopussa tehtiin Digikilta-hankkeen toimeksiannosta selvitys etäopetusjakson 

kokemuksista tutoropettajien silmin (Honkonen, Tanhua-Piiroinen & Viteli, 2020). Tuolloin tehdyn 

kyselyn tulokset ovat ohjanneet osaltaan tätä selvitystä ja sen aineistonkeruuta.  Lisäksi teimme 

aluetutoreille ja aluekoordinaattorille oman taustakyselyn syksyllä 2020.  

 

Aiemman selvityksen ja aluetoimijoille suunnatun kyselyn tulosten perusteella muokattiin 

tutoropettajille uusi kyselylomake, jossa oli sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. 

Kyselyssä huomioitiin myös aluetutoreiden toiveita kyselyn sisällöstä − tutkimussuunnitelmaan ja 

tutkimuksemme teemoihin kuitenkin peilaten. 
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Kysely tutoropettajille toteutettiin syyslukukauden lopulla, marras−joulukuun vaihteessa 2020. 

Tutorkyselyn alustavan analyysin jälkeen haastateltiin aluekoordinaattoreita kahdeksalta eri alueelta, 

joista kuusi oli suomenkielisiä ja kaksi ruotsinkielisiä. Yhteensä haastateltavia oli 10.  

 

Tutoropettajien kyselyn monivalintakysymysten vastauksia analysoitiin sekä kuvailevin että vertailevin 

analyysimenetelmin. Avointen kysymysten vastauksia ja haastatteluaineistoja puolestaan analysoitiin 

aineistolähtöisesti tutkimusteemoittain.   

Tulokset 

Aineiston kuvaus 

Koronapandemia jatkui syksyllä 2020 ja monet koulut joutuivat siirtymään paikallisen tilanteen 

perusteella lyhyemmiksi tai pidemmiksi ajanjaksoiksi kokonaan tai osittain etäyhteyksin 

toteutettavaan opetukseen. Syksyn 2020 tutoropettajakyselyyn vastasi haasteellisesta tilanteesta 

huolimatta yhteensä 341 tutoropettajaa. Suomenkielisiä vastaajia oli 310 ja ruotsinkieliseen kyselyyn 

vastasi 31 tutoropettajaa. Naisia oli vastaajista 67 % ja miehiä 31 %.  (2 % vastasi kysymykseen “En 

halua sanoa”.) 

 

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet toimi tutoropettajana alakoulussa, neljäsosa 

yhtenäiskoulussa ja viidesosa yläkoulussa. Lukioissa toimi vain muutama vastaaja ja muutama ilmoitti 

kouluasteeksi “Muu”. Viime mainitut saattoivat toimia esimerkiksi vain koordinointitehtävissä. 

Tutoropettajien kouluastejakauma on esitetty kuviossa 1.      

 

KUVIO 1. TUTOROPETTAJIEN KYSELYYN VASTANNEIDEN KOULUASTE, JOLLA PÄÄASIASSA TOIMII. 

 

Suurin osa vastaajista oli ollut tutortoiminnassa mukana vähintään yhden vuoden, heistä yli puolet jo 

yli kolme vuotta (kuvio 2). Tutoreiden toimenkuvat vaihtelivat digitutoreista erilaisiin pedagogisiin 

tutoreihin. Pääosalla vastanneista tutortehtäviin kuului digitutorointia, kolmasosa toimi ainoastaan 

pedagogisena tutorina ja kaksi prosenttia (7 vastaajaa) vain aluekoordinaattorina.  
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KUVIO 2.VASTAAJIEN KOKEMUS TUTORTEHTÄVISSÄ TOIMIMISESTA SEKÄ HEIDÄN TUTORTEHTÄVIENSÄ LUONNE. 

 

Alueellisesti tutoropettajia vastasi eri puolilta Suomea, kaikista maakunnista. Koska aineisto kuitenkin 

jakautui pieniin osuuksiin maakuntatasolla (kuvio 3), muodostettiin uusi muuttuja 

aluehallintovirastojen (AVI) alueiden mukaan. Lapin, Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan 

vastaajamäärät jäivät selvästi pienemmiksi kuin muiden alueiden (kuvio 4). Koska Ahvenanmaalla on 

syksyllä 2020 vasta päästy tutortoiminnan alkuun, pyydettiin heitä vastaamaan kyselyyn vain 

soveltuvin osin.   

 

 

 
 

KUVIO 3. KYSELYYN VASTANNEIDEN LUKUMÄÄRÄT MAAKUNNITTAIN. 

 

 

 



11 

 

 

KUVIO 4. KYSELYYN VASTANNEIDEN PROSENTTIOSUUDET ERI ALUEHALLINTOVIRASTOJEN ALUEILLA. 

Strategiat ja ohjeistukset sekä kunta- että koulutasolla  

Kyselyssä tutoropettajia pyydettiin arvioimaan, millä tasolla digitalisaatioon liittyvä strategiatyö on 

heidän koulussaan. Kysymys on alun perin tehty rehtoreille ja koulujen johtajille Ropeka-kyselyssä 

(www.ropeka.fi), jossa on useita vastaavan mallisia kysymyksiä. Kysymyksessä kuvattiin sanallisesti 

tavoiteltava taso ja annettiin neljä tasokuvausta, joista vastaaja valitsi sen, joka parhaiten kuvaa 

tämänhetkistä tilannetta: 

 

Tavoitetaso: Koulullani on strategia, jonka avulla pyritään saavuttamaan digitalisaatioon 

liittyvät tavoitteet.  

      

Valitse seuraavista koulusi tilanteeseen parhaiten sopiva kuvaus, vaikka se ei kaikilta osin 

pitäisi aivan paikkaansa: 

 

1. Olemme alussa: Strategiaa digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole, tai se ei 

ole riittävän hyvin mietitty ja tarpeeksi selvä, jotta sen ymmärtäisi ja sitä pystyisi 

toteuttamaan. 

2. Asia on vireillä: Digitalisaation tavoitteet ovat olemassa, mutta ne hukkuvat muiden 

tavoitteiden joukkoon. Strategia tavoitteiden saavuttamiseksi kaipaa yhä 

selkiyttämistä, jotta sitä voi toteuttaa. 

3. Olemme kehittyneet: Strategia digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvin 

määritelty ja melkein kaikki opettajat (ja muu henkilöstö) osaavat selkeästi kuvata 

sen. 

4. Olemme tavoitteessa: Koulussani on selkeä yhteinen päämäärä ja selkeästi 

hahmotettava määrä digitalisaation tavoitteita. Ne rakentavat digitalisaatio-

osaamista, tukevat opettajia uuden pedagogiikan oppimisessa ja kehittävät koulun 

valmiuksia tukea oppilaiden oppimisprosessia. Strategia digitalisaation tavoitteiden 

saavuttamiseksi on hyvin määritelty ja kaikki opettajat osaavat kuvata sen selkeästi. 

 

http://www.ropeka.fi/
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Tutoropettajien vastausten perusteella strategiatyö on kouluilla hyvin käynnissä, joissain vastauksissa 

ollaan jo tavoitteessa asti. Vasta tutortoiminnan aloittaneella Ahvenanmaalla sekä Pohjois-Suomen ja 

Lapin alueilla tavoitteen saavuttamista ei vielä tunnistettu.  Lounais- ja Itä-Suomen alueilla suurin osa 

vastauksista sijoittui tasolle Olemme kehittyneet, muilla alueilla tyypillisin vastaus oli: Asia on vireillä. 

(Kuvio 5.)      

      

 

KUVIO 5. KOULUJEN DIGISTRATEGIOIDEN TILANNE TUTOROPETTAJIEN VASTAUSTEN PERUSTEELLA. 

 

Tutoropettajien kyselyssä kysyttiin myös, oliko kunnassa laadittu toimintaohjeita mahdollisen uuden 

poikkeustilanteen ja etäyhteyksien avulla annettavan opetuksen suhteen, sekä avoimena 

kysymyksenä, minkälaisia mahdolliset ohjeet ovat sisällöltään.  

 

Ohjeita oli kunnissa annettu ja niitä oli erilaisia. Merkillepantavaa on myös, että kevään 

poikkeustilanteen jälkeen syksyllä 9 % vastaajista ilmoitti, että kunnalla ei ole minkäänlaista 

ohjeistusta. (Kuvio 6.)  
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KUVIO 6. SUURIMMASSA OSASSA MAATA ON KEVÄÄLLÄ TEHTYJÄ TOIMINTASUUNNITELMIA PÄIVITETTY SYKSYLLÄ 2020. 

 

Haastatteluissa keskityttiin aluekoordinaattoreiden ja tutoropettajien mahdollisuuksiin osallistua 

kuntien strategiatyöhön TVT- ja digipedagogiikan osalta. Niissä tuli ilmi, ettei yhtä yhtenäistä mallia tai 

tapaa ole. Kuitenkin tutoropettajat, aluetutorit, aluekoordinaattorit tai digimentorit ovat eri tavoin 

mukana kuntatason strategiatyössä. Seuraavissa luvuissa kerrotaan näistä strategiatyöhön ja 

toimintaohjeisiin liittyvistä tuloksista tarkemmin 

Miten vastaaviin poikkeusoloihin varaudutaan tulevaisuudessa?  

Yli puolet monivalintakysymykseen vastanneista eri puolilta Suomea on kertonut keväällä 2020 tehdyn 

toimintasuunnitelman olevan päivitettynä käytössä uuden lukuvuoden alettua. Ainoastaan Pohjois-

Suomessa enemmistö on vastannut keväällä tehdyn suunnitelman olevan käytössä (6/10 vastaajaa). 

(Kuvio 6.) Viidesosalla kaikista vastaajista oli kunnassa suunnitelmat viime keväältä valmiina ja 

viidesosalla oli suunnitelma tehty syksyllä. Tutoropettajista lähes kymmenesosa vastasi kuitenkin, että 

kunnalla ei ole toimintasuunnitelmaa poikkeustilanteen varalle. On hyvä muistaa, että vastaukset on 

kerätty joulukuussa 2020, jolloin ei vielä ollut tietoa kevään 2021 tulevasta etäopetusjaksosta.  

 

Kunnan toimintasuunnitelmilla tai niiden puuttumisella ei ollut yhteyttä siihen, miten tutoropettajat 

arvioivat etäopetuksen onnistumista eri oppiaineissa (oppiaineiden vertailuista, ks. kuvio 10).  Sen 

sijaan keväällä luodut ja syksyllä päivitetyt suunnitelmat olivat positiivisesti yhteydessä siihen, miten 

tutoropettajatoimintaa arvostettiin kouluilla sekä tutoropettajien arviointiin opettajien digiosaamisen 

kehittymisestä, kun verrattiin kouluihin, joissa ei ollut suunnitelmaa lainkaan. 

Sanallisia vastauksia kysymykseen “Miten koulussasi on suunniteltu lähiopetuksen ja etäyhteyksiä 

hyödyntävän opetuksen järjestäminen, jos epidemiatilanne niin vaatii?” saatiin yhteensä 307. Näissä 
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18 vastaajaa mainitsi, ettei varsinaista suunnitelmaa ole tai se ei ole kovin laaja tai ei ole kuullut, että 

suunnitelmaa olisi. Koulu-, kunta- tai kaupunkikohtaiset ohjeet mainitsi näillä sanoilla yhteensä 32 

vastaajaa. Yksi vastaaja kertoi heillä olevan oppilaskohtaiset ohjeet.  

 

Suurimmassa osassa vastauksia mainittiin, että kouluissa on sovittu toimintatavoista ja työnjaosta 

sekä etäopetus- että hybridiopetustilanteiden varalta. Samoin kerrottiin, että oppilaiden laitteisiin on 

kiinnitetty huomioita. Muutama tutoropettaja mainitsi, että myös kotien laitekantaa on kartoitettu. 

Vastauksissa nousi myös esiin, että sekä opettajien että oppilaiden taitoja on pidetty lähiopetuksen 

aikana yllä mahdollisen etäopetusjakson varalta.   

 

Toimintatapojen yhteydessä tutoropettajat mainitsivat muun muassa luokka-asteittain suunnitellut 

järjestelyt, joissa huomioidaan erityisoppilaat ja heidän tarvitsemansa tuki. Toimintatavoissa 

mainittiin myös sähköiset oppimisympäristöt ja niihin liittyvät valinnat. Osa on jatkanut viime kevään 

mukaisesti, osa on keskittänyt tekniset valinnat tiettyihin palveluihin (esim. Googlen työvälineet, 

Teams, Qridi).  

 

Hybridiopetuksen osalta järjestelyissä oli huomioitu sekä samanaikaisopetuksen tilanteita että 

erilaiset tilanteet, joissa joko opettaja tai osa oppilaista on karanteenissa tai etäopetustilanteessa. 

Hybridiopetuksen muodoksi oli kehitetty myös erilaisia vuorottelutapoja, joissa osa ryhmistä on 

vuoron perään koulussa ja etäopetuksessa.  

 

Oppilaiden laitteiden osalta oli monin paikoin tehty suunnitelmia siitä, miten varmistetaan laitteiden 

riittävyys erilaisissa etäopetustilanteissa. Muutamassa vastauksessa tuli esiin, että oppilailla on ollut 

käytettävissä koneita 1:1. Osassa vastauksia kuitenkin tuotiin esiin koneiden kierrätys. Erityisesti siinä 

yhteydessä mainittiin Chromebookit. 

 

Alla on yksi esimerkki tutoropettajien kertomista ohjeista: 

“... 

1. Laadi selkeät ja yksinkertaiset ohjeet lapsille ikätason mukaan tehtäviin. Pyydä 

lapsilta ja huoltajilta palautetta tehtävien määrästä ja laadusta. 

2. Huolehdi siitä, että lapsi tietää miten ja milloin sinut saa kiinni tarvitessaan neuvoja. 

3. Sinun ei tarvitse olla tavoitettavissa 24/7. Rytmitä työ ja vapaa-aika selkeästi. 

4. Älä käytä liian montaa välinettä ja viestintäkanavaa. On tärkeää, että lapsi tietää, 

mistä ohjeet ja tehtävät löytää. 

5. Pidä työskentely monipuolisena.  Anna tehtäviä, jotka ohjaavat lapsen pois koneen ja 

työpöydän äärestä. Pihalla tehtävät hommat ovat mukava lisä harmaaseen arkeen. 

Online- opetus rasittaa verkkoja ja siinä on aina riskit kommelluksiin. Pidä kuitenkin 

Meet-tuokiot päivittäisessä ohjelmassasi. Muista, että lapsella on oikeus saada 

henkilökohtaista palautetta ja ohjausta. 

6. Muista, että vaikka ops:aa on noudatettava, nyt kannattaa keskittyä olennaiseen. 

Priorisoi. Jos olet epävarma, mistä voi karsia, keskustele työtoverisi, erityisopettajan 

tai rehtorin kanssa 

7. Ole itsellesi armollinen, mutta säilytä omat tavoitteet kirkkaana mielessäsi.” 

Tutoropettaja  
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Opettajien koulutuksesta ja etäopetukseen liittyvän digiosaamisen kehittämisestä ovat vastanneet 

tutoropettajat. Opettajat itse ovat puolestaan yleensä vastanneet oppilaiden taitojen kehittämisestä. 

Poikkeuksiakin toki löytyi, muun muassa eräs aluekoordinaattori kertoi, että oli toiminut digitukena 

myös suoraan oppilaille. Samoin eräs haastateltava kertoi, että oppilas oli ottanut yhteyttä 

omatoimisesti suoraan tutoriin. Pääsääntöisesti marssijärjestys kuitenkin on sellainen, että tutorit 

auttavat opettajia kehittämään osaamistaan, jolloin oppilaat saavat tarvitsemansa tuen opettajalta. 

Miten koulujen strategioissa on huomioitu digiosaaminen ja sen kehittäminen? 

Haastateltujen aluekoordinaattoreiden mukaan digiosaaminen oli eri tavoin mukana koulutoimen 

strategia- ja kehittämistyössä. Osassa kuntia kehittäminen oli pidemmällä jo ennen pandemiaa ja sen 

aiheuttamaa poikkeustilannetta ja etäopetusjaksoa. Poikkeustilanne saattoi tällöin myös hidastaa 

hieman kehitystoimintaa, kun koulujen ja tutoropettajien oli keskitettävä voimansa käytännön 

koulutyön sujumiseen ja sen tukemiseen.  

 

Kaikissa haastatteluissa kävi selvästi ilmi verkostojen suuri merkitys. Paikalliset, alueelliset ja 

valtakunnalliset verkostot ovat avainasemassa opettajien ja sen myötä laajemmin myös koulujen 

digiosaamisen kehittämisessä. Eräässä pienessä kunnassa strategiatyö oli käytännössä 

digistrategiatyötä, jossa tutortoiminta oli vahvasti mukana. 

Miten tutoropettajat ovat mukana strategiatyössä? 

Tutoropettajat olivat useimmiten mukana oman kuntansa koulutoiminnan strategisessa 

kehittämisessä ja aluetutorit ja aluekoordinaattorit myös alueellisessa ja valtakunnallisessa 

kehittämisessä erilaisten hankkeiden kautta.  

 

Esimerkiksi eräällä alueella tutortoiminta oli järjestetty niin, että alueella toimii tutoropettajia, 

aluetutoreita sekä muutama digimentori ja aluekoordinaattori.  Digimentorit osallistuvat vahvasti 

kuntatason strategiatyöhön omassa kunnassaan, mutta koulutusten ja aluetapaamisten yhteydessä 

annetaan vinkkejä myös muiden kuntien strategiatyöhön. Aluetoiminnan koordinoinnissa, 

tapaamisten järjestämisessä ja koulutusten tarjoamisessa päävastuu on aluekoordinaattorilla ja 

digimentoreilla, mutta itse strategiatyö tehdään kunnissa itsenäisesti. 

Koulujen teknisen toimintaympäristön muutos 

Tutoropettajia pyydettiin arvioimaan prosentuaalisesti koulun tarjoamia laitteita niin oppilaille kuin 

opettajille. Kuviossa 7 on esitetty näiden vastausten jakaumia uudelleen luokiteltuna. Vastausten 

perusteella näyttäisi siltä, että oppilaiden laitteiden osalta ollaan vielä kaukana tavoitteesta, jossa 

jokaisella oppilaalla olisi henkilökohtainen opiskeluun sopiva laite käytössään. Opettajien osalta 

tilanne on parempi, mutta esimerkiksi älypuhelimia, joiden avulla oppilaiden ja kotien kanssa 

yhteydenpito erityisesti poikkeustilanteessa helpottuisi selvästi, arvioi olevan kaikilla opettajilla vain 

viidesosa vastaajista. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että arvioinnin tekivät tutoropettajat, joilla ei 

välttämättä ole yhtä tarkkaa tietoa kuin opettajilla etenkään isommissa kunnissa.    
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KUVIO 7. SUURIN OSA VASTAAJISTA ARVIOI ALLE PUOLELLA OPPILAISTA OLEVAN KOULUN ANTAMA LAITE KÄYTÖSSÄÄN. 1:1 -LAITTEET 

ARVIOI OPPILAILLA OLEVAN VAIN KAKSI PROSENTTIA VASTAAJISTA. SEN SIJAAN JOKAISELLA OPETTAJALLA ARVIOI OLEVAN KANNETTAVAN 

TIETOKONEEN KAKSI KOLMASOSAA VASTAAJISTA.  

 

 

Tutoropettajille suunnatussa kyselyssä kysyttiin: 

 

“Minkälaisia muutoksia kunnassanne on tehty sovellusten ja palveluihin käyttämiseen 

kevään jälkeen? Esim. onko digitaalisia oppimisympäristöjä, sovelluksia ja/tai laitteita 

tullut uusia tai lisää? Ovatko jotkut aikaisemmat sovellukset tai laitteet vaihdettu toisiin 

kevään jälkeen?”  

Vastauksia tähän kysymykseen saatiin yhteensä 289.  Kysymyksessä ei pyydetty nimeämään tuotteita 

tai palveluita, joten vastaukset olivat siksi hyvin kirjavia. Monissa kunnissa oli laitteita  hankittu tai 

tilattu lisää. Samalla oli päivitetty ja uusittu olemassa olevaa laitekantaa. Oppilaille oli hankittu 

kannettavia tietokoneita, chromebook- ja tablet-laitteita (72 vastausta). Opettajille puolestaan oli 

hankittu kannettavia tietokoneita, kuulokkeita, mikrofoneja, ja dokumenttikameroita (15 vastausta). 

Joissain kunnissa tai kouluissa oli uusittu luokkahuoneiden välineitä, millä mahdollistetaan esimerkiksi 

hybridiopetuksen järjestäminen. Samalla oli uusittu luokissa sijaitsevia opettajien koneita.  

Älypuhelimia tai puhelimia oli hankittu opettajille jonkin verran lisää (13 vastausta). Tämä oli viime 

kevään selvityksessä asia, jonka tutoropettajat nostivat selkeänä puutteena esiin. Henkilökohtaisen 

puhelimen käyttäminen oppilaiden ohjauksessa ei kaikkien opettajien mielestä ole soveliasta.  

 

Vastaajista 92 ilmoitti, ettei mitään muutoksia ole tehty, vaan jatketaan kevään tavoin. Osa tosin 

totesi, että tarvetta muutoksille olisi - esimerkiksi laitteita tarvittaisiin lisää, mutta rahoitusta 

hankinnoille ei ole.  
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“Opettajien kannettavien tietokoneiden kunto on tarkistettu ja vanhojen pöytäkoneiden tilalle 

on hankittu kannettavat. Koteihin, joissa toimivaa tietokonetta ei ole, on tarjottu koneet” 

Tutoropettaja 

 

“Osa kannettavista tietokoneista tuli huonossa kunnossa takaisin etäjaksolta ja huoltoon 

lähetetyt koneet usein jäävät sille tielle, kun takuu ei niitä korvaa.” Tutoropettaja 

 

“Ganska långt samma, men staden är snabbare på att ta emot förändringsförslag och 

önskemål.” Tutoropettaja 

 

Sovellusten osalta oli jonkin verran tapahtunut niiden korvaamista toisilla. Jonkin verran oli myös 

hankittu lisää maksullisia palveluja ja lisätty tarvittavia lisenssejä opetuksen tueksi. Pääsääntöisesti 

kuitenkin oli tehty yhdenmukaistamista. Yhteiset linjaukset oli pyritty viemään kaikkien tietoisuuteen 

muun muassa koulutusta järjestämällä.  

 

“On sovittu, että kaikki käyttävät classroomia pohjana. Keväällä oli eri aineiden kesken 

yläkoululaisilla monta eri toteutustapaa, kaikki oppilaat eivät pysyneet hyvin perässä, missä 

mitkäkin tehtävät ja ohjeet olivat.” Tutoropettaja 

Kahdeksan vastaajaa kertoi heillä kevään jälkeen vaihdetun Googlen palveluihin ja 15 mainitsi heidän 

siirtyneen käyttämään Microsoftin tuotteita. Kaiken kaikkiaan 36 vastaajaa mainitsi vastauksissaan 

Googlen palvelut ja työvälineet ja 33 vastaajaa Microsoftin tuotteet. Osassa vastauksissa mainittiin 

molemmat, joka tarkoittaa, että molempia käytetään joko opettajan valinnan mukaan tai sitten 

luokka-asteittain. 38 vastaajaa mainitsi, että heillä on otettu uusia sovelluksia käyttöön (esimerkiksi 

ViLLE, ItsLearning sekä muita yksittäisiä sovelluksia, mutta monet eivät vastauksessaan nimenneet 

sovelluksia). Osassa vastauksissa todettiin, että on tehty rajauksia mitä palveluja saa käyttää. Syynä 

rajauksiin mainittiin joko tietoturva-asiat tai toimintatapojen selkeyttäminen. 

Aluekoordinaattorien viesti oli samansuuntainen. Haastattelujen perusteella pandemia-aika on 

saattanut vaikuttaa TVT-hankintoihin ja ratkaisuihin, mutta investoinnit ovat kuitenkin seuranneet 

kuntien olemassa olevia budjetteja. Joissain kunnissa jouduttiin keväällä etäopetusjakson alkaessa 

hankkimaan lisää laitteita. Niissä kunnissa, joissa laitteistot olivat jo ennen pandemiaa ja 

etäopetusjaksoa hyvällä mallilla, oli etäopetukseen siirtyminen helppoa. Tarvittavat päivitykset 

laitteistojen osalta ovat tällöin olleet kevyitä, kuten esimerkiksi konferenssimikrofonien hankintoja. 

 

Ainakin yhdellä alueella oppilailla oli haastattelun perusteella myös paljon omia laitteita, jonka vuoksi 

koulun koneita oli jopa jäänyt etäopetuksen ajaksi kouluille. Tälläkin alueella oli kuitenkin vaihtelua 

oppilaiden kotien välillä.  

 

Eräs haastateltava kertoi, että laitteistojen hankinnassa alueellinen verkosto tekee yhteistyötä ja 

informoi opetuspäälliköitä, jotta nämä ottaisivat tutoropettajat mukaan suunnitteluun. Hän painotti 

myös suunnittelun pitkäjänteisyyttä.  
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Pedagogiset ratkaisut ja niissä tapahtuneet muutokset 

Tutoropettajia pyydettiin arvioimaan opettajien digitaalisten oppimisympäristöjen, videopuheluiden 

ja oppimisympäristöjen ulkopuolisten keskustelusovellusten käytön määrää tutoroitavissa 

kouluissaan kevään 2020 etäopetusjakson ajalla. Kuviosta 8 nähdään, että digitaalisia 

oppimisympäristöjä arvioitiin käytetyn vähintään päivittäin lähes yhdeksän vastaajan koulussa 

kymmenestä, näistä suurin osa vastasi useita kertoja päivässä. Hieman vähemmän, mutta kuitenkin 

80 prosenttia vastasi videovälitteisen opetuksen käytön määräksi vähintään päivittäin, mikä oli myös 

tyypillisin vastaus. Oppimisympäristöjen ulkopuolisia viestisovelluksia, kuten esimerkiksi WhatsAppia, 

Signalia tai Telegramia käytettiin myös päivittäin useimpien vastaajien mukaan. (Kuvio 8.) 

 

      

KUVIO 8. OPETTAJIEN DIGITAALISTEN VÄLINEIDEN OPETUSKÄYTÖN TILANNE KEVÄÄN 2020 POIKKEUSOLOJEN AIKANA 

TUTOROPETTAJIEN ARVIOIMANA. 

 

 

Avoimena kysymyksenä tutoreilta kysyttiin: “Mitä uusia asioita tai toimintatapoja siirtyi opetukseen 

tai työyhteisösi toimintaan kevään 2020 poikkeusolojen jälkeen?” 

 

Suurin muutos aikaisempaan on sähköisten alustojen aktiivinen hyödyntäminen osana opetusta. Myös 

digitaalisia materiaaleja on alettu hyödyntää enemmän opetuksessa. 

 

Opettajien osalta vastauksissa nousi esiin asennemuutos. Digitaalisuutta hyödynnetään enemmän 

kuin aikaisemmin. Opettajankokoukset, vanhempainillat, ja muut sidosryhmätapaamiset järjestetään 

pääasiassa etäyhteyksin. Vastausten perusteella tämä myös koettiin hyvänä toimintatapana.  
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Opettajat ovat oppineet jakamaan omia materiaalejaan sähköisten alustojen avulla sekä 

hyödyntämään olemassa olevia materiaaleja. Myös yhteisen suunnittelun lisääntyminen mainittiin 

useammassa vastauksessa.  

 

Tutoropettajakyselyn väittämien vastauksissa näkyi myös sama positiivinen muutos digitaalisuuteen 

suhtautumisessa (kuvio 9). 

 

 

 

KUVIO 9. DIGIPEDAGOGIIKKAAN LIITTYVÄ KESKUSTELU ON LISÄÄNTYNYT KOULUISSA HUOMATTAVASTI KEVÄÄN 2020 JÄLKEEN, SAMOIN 

DIGITAALISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA OPPIMATERIAALIEN KÄYTTÖ. MYÖS ETÄOPETUSTA TUKEVIEN MATERIAALIEN JAKAMISEEN ON 

PANOSTETTU TUTOROPETTAJIEN MUKAAN. 

 

Seuraavassa on esitetty muutama esimerkkejä muutoksista, joita kouluissa on tehty kevään 2020 

jälkeen: 

“Luokka-astekohtaiset säännölliset ja suunnitellut kokoukset. Osaamisen systemaattinen 

jakaminen. Tiedotuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Kokouskäytäntöjen suunnittelu ja 

järjestäminen etäyhteyksin.” Tutoropettaja 

 

“4. - 6. oppilaat saivat kaikki omat tietokoneet, jolloin yhteiskäyttölaitteiden määrä väheni. 1.-

3. oppilailla on tietokoneita yhdelle luokalle. Opetuksessa hyödynnetään enemmän tvt-

laitteita ja palaverit pidetään etänä sekä muita töitä on mahdollista myös tehdä etänä.” 

Tutoropettaja 

 

“Tapoja jakaa materiaalia, osa ehkä vihdoin ymmärtää digin mahdollisuudet. Opettajien 

välinen vuorovaikutus on vähentynyt ja spontaaneja ideoita tulee vähemmän, sillä 

kohtaamisia on vähemmän.” Tutoropettaja 

 

“Trots att vi använt office365 och teams som del av undervisningen tidigare har förändringen 

varit jättestor och den digitala delen av undervisningen har ökat markant och genomsyrar hela 
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skolans verksamhet, lärarmöten, föräldramöten, morgonsamlingar, julfester och framför allt 

undervisningen i klassrummen och elevernas uppgifter och hemarbeten” Tutoropettaja 

 

Oppiminen ja etätyöskentely 

Kyselyssä tutoropettajia pyydettiin arvioimaan, miten etäopetus on keväällä onnistunut eri 

oppiaineissa. Vastausvaihtoehtoina olivat erittäin hyvin, melko hyvin, ei hyvin eikä huonosti, melko 

huonosti, erittäin huonosti ja en osaa sanoa.  Vaikeinta oli arvioida kotitalouden ja helpointa 

äidinkielen ja kirjallisuuden etäopetuksen sujumista. Seuraavassa kuviossa (kuvio 10) on otettu 

mukaan vain ne arvioinnit, joissa vastaaja on valinnut jonkin muun kuin En osaa sanoa.  

 

 

KUVIO 10. TUTOROPETTAJIEN ARVIOT LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN JA ERI OPPIAINEIDEN SUJUMISESTA KEVÄÄLLÄ 2020. KOSKA KUVION 

AINEISTOSTA ON JÄTETTY POIS VAIHTOEHDON “EN OSAA SANOA”, VASTAAJAMÄÄRÄT ERI OPPIAINEIDEN OSALTA VAIHTELEVAT VÄLILLÄ 

N=109-262. 

 

Oppiainekohtaisissa vertailuissa lukuaineiden opetus sujui kevään etäopetusjaksolla parhaiten. 88 

prosenttia opetuksen sujumista arvioineista vastaajista piti matematiikkaa vähintään melko hyvin 

onnistuneena kevään 2020 etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa. Vastaavasti 86 prosenttia piti 

äidinkieltä ja kirjallisuutta vähintään melko hyvin onnistuneena ja 85 prosenttia biologiaa, maantietoa 

ja ympäristöoppia. Vaikeimmiksi etäyhteyksin opetettaviksi aineiksi arvioitiin taito- ja taideaineet, 

joista kolme hankalinta olivat käsityöt (50 % vastasi melko tai erittäin huonosti), musiikki (38 % melko 

tai erittäin huonosti), ja liikunta (35 % melko tai erittäin huonosti).  

 

Tulokset poikkeavat Turun yliopiston (Repo ym., 2020) oppilaille teettämästä kyselystä, jossa eniten 

vaikeuksia koettiin olevan matematiikassa, vieraissa kielissä, luonnontieteissä sekä äidinkielessä ja 
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kirjallisuudessa. Tämä voi johtua siitä, että opettajat tarkastelevat oppiainekohtaista onnistumista 

erilaisesta näkökulmasta, kuin oppilaat. Taito- ja taideaineiden jokseenkin negatiiviset arviot 

tuloksissa ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi OAJ:n selvityksessä (Opetusalan ammattijärjestö 

OAJ, 2020), ja yleisesti taide- ja taitoaineet soveltuvat melko huonosti etänä opettamiseen. 

 

Kevään 2020 tilanteesta tehdyissä selvityksissä (mm. Karvi, 2020) on nostettu esiin, että osalla 

oppilaista oli syntynyt oppimisvajetta. Tämän tutortutkimuksen avoimissa kysymyksissä tutoreilta 

kysyttiin, millaisia toimenpiteitä näiden oppilaiden tueksi oli tehty. Vastauksissa todettiin, että 

oppilaiden osaamisvajeita on kartoitettu ja arvioitu ja tukitoimia on mukautettu tarpeen mukaisesti. 

Oppituntien aikana on hyödynnetty samanaikaisopettajuutta, erityisopettajan lisäresurssia, 

pienryhmäopetusta sekä tarvittaessa eriyttämistä. Useissa vastauksissa mainittiin valtionavustus, 

jonka avulla kouluihin on palkattu muun muassa erityis- ja resurssiopettajia sekä koulunkäynnin 

ohjaajia. Valtionavustuksen turvin oli saatettu myös lisätä kuraattorin ja psykologin resursseja. 

Muutamassa vastauksessa nostettiin esiin yhteistyö kotien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

Aluekoordinaattoreiden haastatteluissa kysyttiin, ovatko alueen tutorit tuoneet esille oppilaiden 

tukiopetuksen tarvetta etäopetuksen yhteydessä sekä millä tavoin on tuettu oppilaiden etäopiskeluun 

liittyviä taitoja. Aluetutoreiden näkemys oli, että tutoreiden rooli on ollut auttaa opettajia, antaa 

vinkkejä erilaisten tilanteiden ratkaisemiseen oppilaiden kanssa ja tukea laitteiden ja ohjelmien 

kanssa. Tukiopetusta on tarjottu oppilaille, ja tilannetta on voitu helpottaa keväällä muun muassa 

tiimityöskentelyllä (esimerkiksi rinnakkaisluokan opettaja, erityisopettaja ja S2-opettaja 

luokanopettajan kanssa yhteisessä Teamsissä opettamassa) 

 

“Kouluun on palkattu lisää henkilökuntaa tasaamaan kevään 2020 aiheuttamia ongelmia. 

Samanaikaisopetusta, tukiopetusta ja muuta yksilöopetusta on lisätty.” Tutoropettaja 

 

“Koronarahoitusten avulla on koulussa lisätty erityisopettajien määrää.” Tutoropettaja 

 

“Tukiopetusta ja tarkkaa seurantaa. Yhteistyötä kotien kanssa lisätty entisestään” 

Tutoropettaja 

 

“Tiivis seuranta oppimisen polulla, tuen lisääminen. resurssiopettajan tunnit, oppimisen ilon 

palauttaminen.” Tutoropettaja 

 

“Vi har lagt in fem lektioner/vecka för Corona-stöd. Elever har möjlighet att komma och få 

extra stöd på dessa timma” Tutoropettaja 

 

“Viikottain jokaisessa luokassa on 1h koronakorjaamoa jossa luokanopettaja voi ottaa paikalle 

niitä oppilaita ja asioita joita katsoo tarpeelliseksi palauttaa mieliin viime keväältä. Laaja-

alaisen erityisopettajan lisäresurssi joka on ihan huikea apu luokassa eriyttämiseen.” 

Tutoropettaja 
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Osaamisen kehittäminen 

Kevään 2020 lähes täydellinen etäopetukseen siirtyminen sai aikaan osaamisloikan opettajien ja 

oppilaiden digitaidoissa. Näin ainakin tutoropettajat aitiopaikoiltaan tilannetta arvioivat. Kuviosta 11 

voidaan nähdä, että sekä oppilaiden että opettajien digiosaaminen on selvästi lisääntynyt kevään 

etäopetusjakson jälkeen. Opettajien osaamisen lisääntymisestä yli puolet vastaajista on täysin samaa 

mieltä, oppilaiden kohdalla puolestaan yli puolet on jokseenkin samaa mieltä. (Kuvio 11.) 

 

KUVIO 11. SEKÄ OPETTAJIEN ETTÄ OPPILAIDEN DIGIOSAAMISESSA ON TAPAHTUNUT TUTOROPETTAJIEN MUKAAN ISO MUUTOS KEVÄÄN 

2020 ETÄOPETUSJAKSON JÄLKEEN  

 

Tutoreilta kysyttiin kyselyssä kaksi avointa kysymystä osaamisen kehittämiseen liittyen: “Minkälaiseen 

opettajien täydennyskoulutukseen erityisesti olisi tarvetta?” ja “Minkälaista koulutusta toivoisit 

tutoropettajana itsellesi?” 

 

Vastauksia opettajien täydennyskoulutuksen tarpeista saatiin 247 kappaletta. Tutoreiden vastauksista 

heijastui tarve opettajien teknisten taitojen vahvistamiselle sekä digipedagogiikan kehittämiselle. 

Vastausten perusteella voidaan olettaa, että opettajien taidot ovat edelleen hyvin laajakirjoisia. Osa 

opettajista pystyy hyödyntämään digitaalisia resursseja sujuvasti osana omaa opetustaan, mutta osa 

tarvitsee edelleen sparrausta perustaidoissakin. Vastauksissa kuitenkin näkyi ajatus siitä, että tämä 

viimeksi mainittu joukko on pienentynyt viime aikoina.  

 

"Enemmistö opettajista kykenee hallitsemaan nykyiset digialustat ja niiden käytön, mutta 

tämä tarkoittaa, että ne harvat yksilöt, jotka ovat pudonneet totaalisesti digitalisaation 

kelkasta, erottuvat joukosta entistä räikeämmin. Tarvittaisiin siis ihan digiosaamisen alkeet -

koulutusta niille harvoille opettajille, jotka "putosivat kärryiltä" jo ajat sitten. Jatkuvasti kuulee 

tarinoita eri kouluista, joissa oppilaille annetaan viikon tehtävät etänä kerralla wilman kautta, 

mikä on hyvin turhauttavaa, kun oma kouluni hoitaa etäopetuksen mallikkaasti ja noudattaa 

lukujärjestyksen mukaista opetusta myös etänä.” Tutoropettaja 

 

Vastauksissa huomioitiin myös sähköisten materiaalien käyttö, tuottaminen ja jakaminen. Etäjaksojen 

aikana on materiaaleja opittu jakamaan enemmän ja tämän tutorit toivoisivat edelleen vahvistuvan.  
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Sähköinen arviointi nousi esille myös useissa vastauksissa. Arvioinnin kehittämiseksi tarvitaan sekä 

arviointisovellusten käyttötaitoja että esimerkkejä siitä, miten arviointia käytännössä toteutetaan. 

Yleisesti ottaen muutenkin toivottiin ainekohtaisia käytännön esimerkkejä siitä, miten digitaalisia 

resursseja voidaan hyödyntää eri oppiaineissa. 

 

Tutorit nostivat esiin myös ohjelmoinnin opetuksen koulutustarpeen. Samoin videoiden tekemiseen 

liittyvät koulutukset olisivat tarpeen. Lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen liittyvien 

taitojen koulutusta tarvittaisiin. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös asenteet ja tarpeet niiden 

muuttamiselle. 

 

Kysymykseen tutoropettajien omista koulutustarpeista saatiin 232 vastausta. Pääsääntöisesti 

vastaukset olivat hyvin koulutusmyönteisiä. Koulutuksia toivotaan järjestettävän verkossa ja siten, 

että niitä voisi itse valita tarpeen mukaan. Tutorit mainitsivat useissa vastauksissa vinkkien ja ideoiden 

jakamisen muiden tutoreiden kesken tärkeänä tapana kehittää omaa osaamistaan. 

 

Tutoropettajien omat tarpeet koulutukselle olivat hyvin samansuuntaiset kuin heidän vastaustensa 

perusteella muillakin opettajilla. Tarvetta on erityisesti syventävälle koulutukselle eri alustojen ja 

ohjelmien käyttöön sekä niiden pedagogiseen käyttöön. Alustojen lisäksi eniten mainintoja 

koulutustarpeissa oli ohjelmointiin, robotiikkaan ja videoiden tekemiseen liittyen. Näiden lisäksi oli 

paljon yksittäisiä mainintoja erityyppisistä ohjelmista.  Esimerkkinä vaikka sovellus elektronisen 

musiikin tekemiseen, jonka tarvetta vastaaja perusteli sillä, että haluaisi oppia tekemään samoja 

asioita, joita oppilaiden keskuudessa paljon harrastetaan.  

 

Tutorit kaipaavat oman työnsä tueksi lisäksi koulutusta itse tutortyöhön: taitoja toisten opettajien 

kouluttamiseen sekä innostamiseen. Samalla muutamissa vastauksissa nostettiin esiin tarve kehittää 

oman alueen strategioita sekä teknistä ympäristöä ja niihin kaivataan lisäosaamista.  

 

Aluekoordinaattoreiden haastatteluissa nousi vahvasti esiin tutoropettajien merkittävä rooli 

opettajien osaamisen kehittämisessä. Tutoropettajat tuntevat koulutyön paikalliset toimintamallit ja 

käytännöt paremmin kuin ulkopuoliset kouluttajat, mikä edesauttaa opitun viemistä suoraan 

käytäntöön. Tutoreiden työ nähdään erittäin tärkeänä ja vaikuttavana toimintana, joka lisää 

oppilaiden välistä tasa-arvoa digitaitojen saavuttamisessa.  Eräs haastatelluista totesi opettajien 

osaamisen edenneen niin, että nyt tutortyössä päästään syventymään syvällisemmin asioihin.  

 

"Ja sitten taas, kun tulee opetussuunnitelmauudistusta niin ja sitten siinä kohta varmasti 

tuutorit ovat taas ihan eri tavalla mukana. Kun tulee tulevaisuuden asioita." 

Aluekoordinaattori 
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Tutoropettajan työ  

Kuviossa 12 tarkastellaan, mitä tehtäviä ja kuinka usein vastaajien mielestä sisältyy heidän 

tutortyöskentelyynsä. Tehtävät on listattu kyselylomakkeelle Opetushallituksen Faktaa express -

julkaisun (Opetushallitus, 2018) mukaisesti. Vastaajat ovat voineet myös luetella muita tehtäviä, joita 

tarkastellaan avointen vastausten kohdalla.  Vähiten tai harvemmin tutoropettajat olivat tehneet 

osaamiskartoituksia ja ylläpitäneet materiaalipankkia opettajille.  Tyypillisimpiä tehtäviä olivat 

vastaajien mukaan digipedagogisen tuen tarjoaminen, laitteistoihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin 

liittyvä tuki sekä oman osaamisen kehittäminen.  

KUVIO 12. TUTOREIDEN TYÖN SISÄLTÖ. VASTAUSTEN PROSENTUAALISET JAKAUMAT ERILAISTEN TYÖTEHTÄVIEN TOISTUVUUDEN 

SUHTEEN. (N=332-337) 

 

Kun tutoropettajien työn sisältöä tarkasteltiin heidän tutortehtävänsä mukaan, osa tehtävistä oli 

erityyppisillä tutoreilla yhtä yleisiä, mutta jotkut tehtävistä näyttivät kuuluvan enemmän - tai niitä 

tekivät useammin niin sanotut ‘digipedatutorit’ (sekä digitutorin että pedagogisen tutorin työnkuva) 

ja digitutorit. Nämä tulokset olivat osittain ennalta-arvattavia, kuten esimerkiksi se, että laitteisto- ja 

ohjelmistoasioissa digitutorit ja digipedatutorit olivat opastaneet pedagogisia tutoreita useammin. 

Toisaalta myös oppimateriaaleja muille opettajille ovat tehneet useammin digipedatutorit kuin 

ainoastaan pedagogiset tutorit ja myös digipedagogisia koulutuksia olivat järjestäneet useammin 

digitutorit kuin pedagogiset tutorit. Erot eivät ole kuitenkaan suuria, ja voi olla, että tutoreiden 
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nimeämisessä ei ole myöskään aivan yhdenmukaista käytäntöä eri kunnissa. Koko tutortoiminnassa 

on haastateltujen aluekoordinaattoreiden mukaan siirrytty alkuvaiheen teknisemmän tuen antamisen 

jälkeen yhä enemmän juuri pedagogiseen tai digipedagogiseen suuntaan. Haastatteluissa kävi 

kuitenkin ilmi, että osa pedagogisista tutoreista ei ole välttämättä digipedagogiikkaan perehtyneitä. 

Kuviossa 13 on esitetty tulosten tarkempaa vertailua tästä näkökulmasta.  

 

KUVIO 13. TUTOROPETTAJIEN TYÖN SISÄLTÖ. DIGITUTOREIDEN, PEDAGOGISTEN TUTOREIDEN JA MOLEMMISSA TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN 

TUTOROPETTAJIEN VASTAUSTEN KESKIARVOJEN VERTAILU. 

 

Alueellisesti vertailtuna tutoropettajien työtehtävien sisällöissä ei ollut suuria eroja. Paikalliseen, 

alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostotoimintaan osallistumisessa Etelä-Suomen vastaajien 

keskiarvo jäi hieman matalammaksi kuin Länsi- ja Sisä-Suomen (p < 0.001) sekä Itä-Suomen (p < 0.01) 

alueen vastaajilla, ja materiaalipankkia muille opettajille ylläpidettiin Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 

hieman useammin kuin Etelä-Suomen alueella. Lisäksi opettajien myönteisyys opetusteknologiaa 

kohtaan koettiin hieman myönteisemmäksi Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kuin Etelä-Suomessa (ka. 

ero 0.369 ja p < 0.05). Sen sijaan tutorointikokemus näyttää vaikuttavan monen tehtävän kohdalla: Yli 

kolme vuotta tutorin tehtävissä toimineet ovat muita useammin muun muassa tarjonneet 

digipedagogista vertaistukea, auttaneet opetussuunnitelman toimeenpanossa, kokeilleet ja 

kehittäneet uusia digipedagogisia ratkaisuja ja tarjonneet niihin koulutusta (kuvio 14). Kokeneemmat 

tutorit ovat myös osallistuneet useammin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin.   



26 

 

 

KUVIO 14. TUTOROPETTAJIEN TYÖN SISÄLTÖ. VASTAUSTEN VERTAILU TUTORKOKEMUKSEN PERUSTEELLA. 

 

 

 

Tutoropettajilta kysyttiin, miten heidän tutorointiin varattu työaikansa vastaushetkellä riittää 

tehtävien tekemiseen. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten työaika riittäisi siinä tilanteessa, kun 

koulu jouduttaisiin sulkemaan joko kokonaan tai osittain. Vastausten (kuvio 15) perusteella 

tutorointiin varattu työaika riittää sitä huonommin, mitä enemmän työtehtävät siirtyvät kohti 

poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä ja etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta. Vastausajankohtana 

(marras-joulukuu 2020, jolloin mahdollisia koulukohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta oli 

lähiopetusta koko Suomessa) tutoropettajista 47 prosenttia koki työajan riittävän vähintään melko 

hyvin, kun taas vastaavasti osittaisessa koulujen sulkemisessa luku oli 30 prosenttia, ja koko koulun 

sulkemisessa enää 25 prosenttia. Tyypillisessä lähiopetuksessakin erittäin tai melko huonosti työajan 

riittävyyden kokee lähes kolmasosa vastaajista (32 %). Alueellisesti vertailtuna Etelä-Suomen 

tutoropettajat arvioivat työaikansa riittävän koulujen osittaisessa sulkutilanteessa paremmin kuin Itä-

Suomessa (ka. ero 0.554 ja p < 0.05) ja Länsi- ja Sisä-Suomessa (ka. ero 0.598 ja p < 0.01) 

 

Tutorointiin tulisi vastausten perusteella varata lisää työaikaa, ja poikkeuksellisissa 

opetusjärjestelyissä sitä tulisi kenties lisätä, jotta tutoropettajat pystyvät paremmin tukemaan 

vertaiskollegoita etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa.       
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KUVIO 15. VASTAUSTEN JAKAUMAT VÄITTÄMIIN “SAAMANI TUTOROINTIIN VARATTU TYÖAIKA RIITTÄÄ TEHTÄVIEN TEKEMISEEN TÄLLÄ 

HETKELLÄ, JOS KOULUNI SULJETAAN OSITTAIN JA JOS KOULUNI SULJETAAN KOKONAAN” 

 

Tutoreiden tehtäväkentän muutos 

 

“Roolista on tullut tärkeä osa arkea koulussa. Kysymyksiä ja vertaistukea sekä 

samanaikaisopettajuutta kaivataan päivittäin paljon, opettajat ovat heränneet digiloikkaan 

ja päässeet siihen mukaan avullani.” Tutoropettaja 

 

Tutoreiden työ muuttui keväällä 2020 monin tavoin. Digikilta-selvityksessä (Honkonen ym., 2020) 

todettiin, että tutoropettajien työ sisälsi monin paikoin kaikkea mahdollista salasanojen hallinnasta 

koneiden ylläpitoon, opettajien kouluttamisesta mentorointiin ja työnohjaukseen. Moni totesikin 

kaipaavansa koulutusta digiasioiden lisäksi kollegan huolien kohtaamiseen. Työtuntien määrät 

ylittyivät, mutta tutorit tekivät työtään, jotta etäkoulu pystyttäisiin toteuttamaan.  

 

Syksyllä 2020 tutorit kuvasivat työnsä muuttuneen: opettajien asenteiden muutos on lisännyt 

kysyntää opastukselle ja tuelle. Monissa luokissa on harjoiteltu ja ylläpidetty taitoja, jotta tarvittaessa 

etäopetukseen siirtyminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Tutorit ovat tehneet edelleen 

mahdollisuuksien mukaan samanaikaisopetusta, mutta koulutukset ovat pääsääntöisesti siirtyneet 

verkkoon webinaareiksi.  

 

Karanteenit ovat myös työllistäneet tutoreita. Opettajat ovat tarvinneet edelleen tukea, salasanoihin, 

ohjelmistoihin ja laitteiden hallintaan on tarvittu lisäkäsiä. Tutoropettajat kuitenkin nostivat esiin 

muutoksen osaamisessa. Perustaidot alkavat olla suurimmalla osalla opettajista nyt hallussa, joten 

kysymyksissä on siirrytty enemmän digipedagogiseen kehittämiseen. Tutoropettajat toivovatkin lisää 

muun muassa ainekohtaisia vinkkejä ja esimerkkejä digipedagogisista ratkaisuista. 
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Tutorit ovat työlleen omistautuneita ja kokevat työnsä mielekkääksi. Yleinen tilanne on kuitenkin 

haastava ja etäopetuksen kannalta tutoreiden jaksaminen on tärkeää. Stressikokemusta 

kartoittavassa kysymyksessä (kuvio 16) 13 prosenttia tutoreista ei koe ollenkaan stressin tunnetta, kun 

taas puolet (50 %) kokee jonkin verran. Viidesosa vastaajista (20 %) kokee stressin tunnetta 

kohtalaisesti, 14 prosenttia melko paljon, ja neljä prosenttia erittäin paljon.  

 

 

 

KUVIO 16. ”STRESSILLÄ TARKOITETAAN TILANNETTA, JOSSA IHMINEN TUNTEE ITSENSÄ JÄNNITTYNEEKSI, LEVOTTOMAKSI, 

HERMOSTUNEEKSI TAI AHDISTUNEEKSI, TAI HÄNEN ON VAIKEA NUKKUA ASIOIDEN VAIVATESSA JATKUVASTI MIELTÄ. TUNNETKO SINÄ 

NYKYISIN TÄLLAISTA STRESSIÄ?” -VÄITTÄMÄN VASTAUSTEN JAKAUMAT (N=307)       

 

Vastaavanlaisia havaintoja saatiin jo ensimmäisessä tutorselvityksessä keväällä 2020 (Honkonen ym., 

2020). Silloin osa tutoreista kertoi väsymyksestään ja jopa uupumuksesta, jota rankka kevät ja pitkät 

työpäivät olivat aiheuttaneet.  

 

Aluekoordinaattoreiden haastatteluissa kysyttiin, millä tavoin tutoreiden jaksamiseen on kiinnitetty 

huomiota pandemian aikana. Vastaukset jakautuivat kahtia. Varsinaisesti jaksamiseen liittyvien 

asioiden todettiin kuuluvan esimiehille, mutta osa vastaajista kertoi, että jaksamista oli pyritty 

edistämään yhteisillä toimenpiteillä, tai sitten tutoreilla oli ollut mahdollisuus keventää omaa 

tutortyötään tarpeensa mukaan.  

 

Aluekoordinaattorit ovat pyrkineet helpottamaan tutoreiden työtä osallistumalla tutoreiden työhön, 

tarjoamalla omia resurssejaan heidän avukseen, tekemällä työsuunnittelua tutoreiden kanssa sekä 

ihan vain kuuntelemalla. Myös erilaisia viestinnän keskittämiseen liittyviä toimenpiteitä on pyritty 
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kehittämään, jotta kuormitusta saataisiin vähennettyä tutoreilta. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä 

erilaisista lähestymistavoista: 

 

“Suurimmalla osalla kouluttajaopettajista on mahdollisuus järjestellä omaa kalenteriaan, eikä 

ole velvoitetta järjestää koulutuksia. Tämä oletettavasti helpottaa jaksamista.” 

Aluekoordinaattori 

 

“Jaksamiseen liittyvät asiat ovat varsinaisesti tutoreiden oman esimiehen vastuulla. Tutortyön 

näkökulmasta kuitenkin aluekoordinaattori on ottanut aktiivisen roolin auttaakseen tutoreita. 

Tutoreita on tavattu säännöllisesti henkilökohtaisesti sekä lähinä että etänä. Jokaista on 

pyritty tukemaan tämän tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä on voinut tarkoittaa apua 

työnsuunnitteluun tai ihan vain huolien kuuntelua. Tutoreita on voinut huolettaa esimerkiksi 

oma työkuorma tai kollegojen osaaminen.” Aluekoordinaattori 

 

Erään tutorin tarina: 

 

“Kevään etäopetusjakson jäljiltä opettajat (itseni mukaanlukien) ovat olleet väsyneitä 

digitalisaatioon. Osaamistasomme digiasioissa on melko hyvä, mutta monet ovat syksyn 

aikana tehneet vain pakollisia harjoituksia verkossa oppilaiden kanssa. Teamsia käytettiin 

keväällä niin paljon, että monet eivät halua tehdä mitään ylimääräistä työtä kouluajalla 

koneilla.  Keväällä olin kovan paineen alla ja päivittäin tuntien ajan kontaktissa opettajien 

kanssa. Itse tutoroin ja koulutin kollegoita päivät ja iltaisin hoidin oman luokkani opetuksen. 

Työpäiväni olivat 12-18 tuntisia viikkojen ajan. En ole vieläkään toipunut täysin kevään 

työmäärästä.  Tällä hetkellä on suvantovaihe koulussamme. Koko työyhteisö tietyllä tapaa 

toipuu viime keväästä, eikä digiasiat ole olleet pinnalla. Oma työni tällä hetkellä on ollut 

vakiinnuttaa käytänteitä koulussamme (ja myös koko kunnassamme) siten, että laatimamme 

strategia loisi tasapuoliset puitteet kaikille oppilaille digiosaamisessa.” Tutoropettaja 

 

Tutortoiminnan tulevaisuuden näkymät 

Tutortoiminta on ollut tärkeässä roolissa erityisesti kevään 2020 poikkeusoloissa, mutta sekä 

tutoropettajat että aluekoordinaattorit pitävät sitä erinomaisena jatkuvan ja pysyvän 

vertaisoppimisen mallina ja toivovat sen edelleen jatkuvan tavalla tai toisella. Jaksaminen oli keväällä 

koetuksella kaikilla opettajilla, ei ainoastaan tutoropettajilla. Haastateltujen mukaan myös koulujen 

johtajille ja opetustoimen hallinnolle etäopetus teetti paljon ylimääräistä työtä.   

 

Yksi tutkimusaineistossa selkeänä erottuva teema oli 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. 
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“Toimenkuvan selkeyttämistä, selkeä yhteinen näkemys kaupungintasolla, mihin suuntaan 

ohjataan laivaa. Tutorin tulisi olla yhden askeleen edellä koulun muuta henkilökuntaa, että 

hän pystyisi luotsaamaan toimintaa kohti määränpäätä. Tutorin työaika ei voi olla 

urakkahomma. Sen pitäisi olla jotenkin muuten määritelty kuin mallia sinulle maksetaan tästä 

X euroa, ja teet kaikki sinulle määrätyt ennaltakin arvaamattomat työt.” Tutoropettaja 

 

Tutorointi on hienoa toimintaa ja antaa uutta virtaa ja voimaan sekä tutoroitaville, että 

tutoreille itselleen. Kollektiivinen osaaminen, yhteistyö ja monet muut postitiiviset asiat 

lisääntyvät kouluilla/kunnissa.  En haluaisi jättää tutorointia pois, koska näen sen erittäin 

arvokkaan toimintana koulutuksenjärjestäjän kannalta.” Tutoropettaja 

 

“Tutortoiminnan jatkuminen on edellytys sille, että koulu ja opettajat pystyvät vastaamaan 

nykypäivän lasten ja nuorten tarpeisiin sekä tekemään omaa opetustaan nykyisen 

opetussuunnitelman mukaisesti” Tutoropettaja 

 

“Se riippuu nyt itse asiassa tosi paljon siitä miten tää syksyllä jatkuu tämä rahoitus. Eli jos tota 

saadaan saman verran rahoitusta mitä on tähänkin asti, niin meillä toiminta jatkuu 

samanlaisena. Mutta jos se menee täysin kunnan omista rahoista, niin me joudutaan 

supistamaan ilmeisesti todella paljon toimintaa. Ja sit joudutaan miettimään kokonaan uusiksi 

että miten tää sitten... Miten mennään. Onko tämä sitten jäähdyttelyä vai... En osaa sanoa, 

nyt ollaan vaan sitten aikamoisessa vedenjakajassa tässä näin hetken aikaa.” 

Aluekoordinaattori 

 

“ Jos sitä kunnat tutoropettajien toimintaan siellä kouluissa jatkaa jollakin niin sekin on mulla 

vielä... En tiedä sitä, että minkälainen heillä on sitten suunnitelma ja se varmasti riippuu just 

taas tästä kunnan budjetista ja ne on aika niukat tunnetusti, niin tiedä sitten” 

Aluekoordinaattori 

 

“... Että toivo olisi se, että tasa-arvoisesti kaikki kunnat huomioiden niin olisi mahdollista sitä 

opettajien osaamista tutortoiminnan tavoin kehittää. Koska se pitää kunnissa joka 

tapauksessa jollain tavalla järjestää. Niin kyllä tämä on sellainen aika resurssiviisas ratkaisu, 

varmasti kumminkin edullinen tuenmuoto verrattuna moneen muuhun, mikä sitten 

kumminkin on,... Tulee opettajilta, jotka on tietoisia oman kuntansa, oman koulunsa tavat, on 

pedagoginen osaaminen mukana, on tietoisuus niistä kaikista ympäristöissä, missä siellä 

kunnassa toimitaan, niin kyl mä nään tän järkevänä toimintana, mitä olisi kyllä hyvä tasa-

arvon mielessä niin valtakunnan suunnalta tukea jatkossakin.” Aluekoordinaattori 

 

Pohdintoja selvitystyön pohjalta 

Keväällä 2020 jouduttiin varoittamatta kokeilemaan ja testaamaan etäopetusta.  Aiemman 

tutorselvityksen (Honkonen ym., 2020) tulosten perusteella kevään 2020 etäopetusjaksosta selvittiin 

alkuvaikeuksien jälkeen jokseenkin hyvin. Loppusyksystä 2020 oli silti edelleen kuntia, joissa ei ollut 

tehty suunnitelmia vastaavien tilanteiden varalle. Suunnitelmia on saatettu tehdä koulutasolla tai jopa 
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räätälöity oppilaskohtaisesti, mutta tutoropettajista melkein kymmenesosa vastasi, ettei kunnan 

taholta ollut annettu ohjeita. Miten lienee kevään 2021 koulutyö sujunut erityisesti niissä kouluissa, 

joissa suunnitelmia ei ole ollut? Olisikin mielenkiintoista tehdä vielä yksi aineistonkeruu, jossa 

koottaisiin havaintoja ja kokemuksia kevään 2021 tilanteesta. Lukukaudesta, jonka aikana kouluilla on 

jouduttu edelleen toimimaan välillä etäyhteyksin tai ainakin epävarmuudessa mahdollisten tulevien 

etäopetusjaksojen suhteen.  

 

Oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden osalta tilanne on edelleen se, että kaikille ei ole tarjolla 

laitteita koulun puolesta. Niissä kunnissa, joissa laitteet jo olivat ennen poikkeustilaa kunnossa, 

päästään nopeasti ja suhteellisen kivuttomasti siirtymään etäopetukseen tarvittaessa. Kevään 2020 

jälkeen on laitetilannetta monin paikoin kartoitettu ja olemassa olevan budjetin rajoissa pyritty niitä 

hankkimaan lisää.  

 

Tulosten perusteella opettajien asenteissa on tapahtunut positiivista muutosta digitaalisten 

oppimisympäristöjen käyttämisen ja digipedagogiikan suhteen. Poikkeustilanne etäopetuksineen 

osoitti selkeästi, miten digitalisaation tukemana vaikeasta ja yllättävästä tilanteesta selvitään. 

Tutoropettajat ovat tässä merkittävässä roolissa, mikä näkyy myös heidän työmääränsä 

lisääntymisenä. Yleisesti ottaen etäopetus on kasvattanut kaikkien koulun opetus- ja 

ohjaushenkilöstöön kuuluvien sekä rehtoreiden työmäärää.  

 

Peruskoulun yksi suurimmista tehtävistä on tarjota kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat 

opintielle. Modernissa yhteiskunnassa se sisältää myös perusdigitaidot, joiden avulla pystyy 

toimimaan aktiivisena oppijana, työntekijänä ja kansalaisena. Digitaitoja opitaan arjessa useilla eri 

tavoilla, mutta koulun tehtävänä on varmistaa, että kaikilla on tietoyhteiskunnassa vaadittavat taidot, 

joita lapset harvoin vapaa-ajalla harjoittelevat (ks. myös Tanhua-Piiroinen ym. 2020). Digitaitojen 

kuvaukset on nyt julkaistu osana Uudet lukutaidot -ohjelmaa ja tämä varmasti tulee auttamaan 

kouluja ja opettajia hahmottamaan, mitä digitaidot ihan käytännössä tarkoittavat. Niiden 

opettamiseen kuitenkin tarvitaan osaamista. Tutoropettajat ovat olleet koko toimintakautensa ajan 

tärkeässä roolissa opettajien digiosaamisen kehittämisessä ja vahvistamisessa. Ennen 

tutoropettajatoimintaa digitaitojen opettaminen on ollut vahvasti kytköksissä opettajan omaan 

kiinnostukseen, osaamiseen ja asenteeseen sekä työyhteisön ja rehtorin asenteeseen digitaalisuutta 

kohtaan (esim. Tanhua-Piironen ym. 2016). Aluetutoreiden haastatteluissa nousi selkeästi esiin, 

kuinka monin eri tavoin digitaitoja on opetettu ennen tutortoimintaa.  

 

".... tasa-arvoa myös, että oppilaita oppilaat saavat niitä digitaitoja. Myöskin aikaisemmin 

saattoi olla että oppilas pysty purjehtimaan peruskoulun läpitte juurikaan koskematta 

tietokoneeseen tai minkälaisten digitaalisuuden äärellä olemaan nyt ei sitä tilannetta meillä 

ole. Meillä on tota rakennettu digitaitokalenterit joissa on selkeästi joka luokka vuositasolle 

laitettu, että mitkä tavoitteet tänä vuonna on ja se on ryhdistänyt sitten tätä työtä niin, että 

nyt on jokaisella opettajalla ne omat vastuut selkeenä et mitä mitkä on hänen osalta. Mikä on 

se digitaalisuuden polku tavallaan mitä, mitä hän niinku seuraa siellä vuosiluokillansa... " 

Digimentori 

 

Tutortoiminnan yksi lähtökohdista on ollut toimintatapojen ja käytänteiden jakaminen ja 

kehittäminen. Eräs aluekoordinaattori kertoi muutoksen olleen selkeästi huomattavissa 
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tutorhankkeiden edetessä. Alueella olevien alakoulujen oppilaat siirtyvät samaan yläkouluun ja ennen 

tutorhankkeita oppilaiden osaamisissa on ollut suuriakin eroja. Tutorhankkeiden myötä tämä ero on 

supistunut ja yhteinen osaamistaso on löytynyt. Voidaan siis sanoa, että tutortoiminta on lisännyt 

tasa-arvoa koulujen välillä. Koulujen infrastruktuuri, laitekannat ja ohjelmistot on selvitetty ja niitä on 

lähdetty systemaattisesti kehittämään vastaamaan modernin opetuksen tarpeita. Opettajien 

osaamiseen on panostettu sekä yhteisillä koulutuksilla että tiimi- ja samanaikaisopettajuuden keinoin. 

Tutoropettaja on ollut kaikkien opettajien käytettävissä oman tutoropettajaresurssinsa mukaisesti. 

Luokkaan, oppitunnille vietynä tutoropettajien tuki on hiljalleen muuttunut opettajan ja oppilaiden 

taidoiksi, joita voidaan arjessa tehokkaasti hyödyntää.  

 

Tutortoiminnan tärkeitä elementtejä ovat verkostot; oman lähialueen sekä valtakunnalliset 

tutorverkostot. Kuten edellä kuvattiin, käytänteiden jakaminen lisää tasa-arvoa alueellisesti, mutta 

valtakunnalliset verkostot tuovat esiin hyviä käytänteitä, joita hyödyntämällä pystytään vähentämään 

koulutukseen liittyvää eriarvoisuutta ja lisäämään tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia.  

 

Pandemia-aika on ollut haastavaa, mutta myös muokannut tapojamme ja keinojamme oppia ja 

opettaa. Hybridiopetusta on ennen pandemiaakin hyödynnetty muun muassa uskonnonopetuksessa. 

Etäopetusta antavissa oppilaitoksissa, kuten esimerkiksi Otavia ja Etäkoulu Kulkuri on jo vuosien ajan 

opetettu tuhansia opiskelijoita verkko-opetuksen avulla. Tulevina vuosina Suomessa ikäluokat 

pienenevät, koulujen määrää supistetaan ja opetettavien aineiden määrää joudutaan tarkastelemaan 

käytettävissä olevien resurssien lähtökohdista. Pandemia-ajan jälkeen on hyvä pohtia, mitä olemme 

oppineet ja miten näitä oppeja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa rikkaan ja monipuolisen opetuksen 

turvaamiseksi. Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ei tule vähenemään, pikemminkin sen 

merkitys tullee kasvamaan. Välineet, pedagogiset mahdollisuudet, lait ja asetukset kehittyvät nopealla 

sykkeellä ja jonkun on sitä oppilaitoksen tasolla aktiivisesti seurattava ja juurrutettava uudet 

käytänteet luokkahuoneiden arkeen. Tutoropettajat ovat tässä merkittävässä tehtävässä osaajia, 

joiden työ on varmistettava oppijoiden tasa-arvoisen elinikäisen oppimispolun turvaamiseksi.  
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Toimenpidesuosituksia 

 

Tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Tutortoiminta ja opettajien vertaistuki eivät voi olla vain kunnan 

ulkoisesti rahoitettujen projektien vastuulla. Toiminnan jatkuvuus olisi saatava turvattua 

valtakunnallisesti. 

 

Tutoreiden pysyvä koulutus. Tutorin rooli muuttuu sitä mukaa kuin opettajien osaaminen lisääntyy. 

Tutorin aseman tulisi olla kuten kuraattorin tai psykologin – toimia oman alansa ammattilaisena 

kouluyhteisössä. Tutoreiden työ vaatii monenlaista osaamista, kuten esimerkiksi pedagogiikan, 

opetusteknologian, psykologian, andragogiikan (aikuispedagogiikan) ja tiedolla johtamisen 

ymmärrystä ja hallintaa. Tutoreiden aseman ja osaamisen turvaamiseksi olisi heille hyvä varmistaa 

sekä pysyvä peruskoulutus että riittävät täydennyskoulutusmahdollisuudet. 

 

Resurssien tasaisesta jakautumisesta tulisi huolehtia valtakunnallisesti. Kaikille perusopetuksen 

kouluille tulisi saada riittävät oppilaslaitteet. On syytä käydä kansallista keskustelua siitä, mistä luokka-

asteesta alkaen laitteet tulee tarjota 1:1. Näin voidaan turvata oppilaille tasa-arvoinen mahdollisuus 

oppia opetussuunnitelman mukaiset taidot. 

 

Oppilaiden monilukutaidon tasa-arvoinen toteutuminen tulisi varmistaa opettajien osaamisen 

jatkuvalla kehittämisellä ja koulujen riittävillä laiteresursseilla.  Tähän kannustaa myös Uudet 

lukutaidot -ohjelma 

 

Verkostoja tulee ylläpitää ja lisätä. Vertaisverkostot ovat ehdottoman tärkeitä niin opettajille kuin 

tutoropettajille ja valtakunnallisten verkostojen toimintaa tulisikin tukea.   Erot osaamisessa ja 

toimintatavoissa kaventuvat, kun osaamista ja hyviä käytänteitä jaetaan. Verkostojen toiminnan 

edellytyksenä on kuitenkin niiden aktiivinen fasilitointi. Tästä on jo hyviä esimerkkejä tutoropettajien 

verkostoissa ja käytäntöjen toivoisi jatkuvan ja jalkautuvan kaikkien opettajien pariin.   

 

Jakamisen kulttuuria ja opettajien avointen oppimateriaalien tuntemusta on pyrittävä lisäämään. 

Materiaaleja on jo paljon tarjolla, kuten muun muassa aoe.fi -palvelussa. Opettajien työn 

helpottamiseksi näiden käyttöä tulisi lisätä. Kouluilla voisi olla myös esimerkiksi yhteiset luokka-aste 

kohtaiset suunnitelmat ja sähköiset perusmateriaalit, joita opettajat voivat omiin suunnitelmiin 

sopiviksi muokata ja käyttää niin lähi- kuin etäopetuksessa.  

 

Tiimiopettamiseen tulee kannustaa ja samanaikaisopettajuuden mahdollisuuksia lisätä.  

Tiimiopettamisella voidaan edistää oppijoiden tuen saamista oppituntien aikana ja   

tukea etä- ja hybridiopetuksessa opetuksen laadukasta toteutusta. Mukana voisivat olla tilanteen 

mukaan esimerkiksi rinnakkaisluokkien opettajat, erityisopettajat, tutoropettajat ja koulunkäynnin 

ohjaajat. 

 

Kunnissa on syytä varautua etäopetukseen ja hybridiopetukseen tekemällä ennakolta suunnitelmat 

ja toimintaohjeet tällaisten tilanteiden varalta.   Suunnitelmissa voisi huomioida esimerkiksi edellä 

mainittuja avoimia oppimateriaaleja sekä tiimiopettamisen käytäntöjä.  

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