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Kiitos, että päätit ryhtyä tutoriksi! Ammattiopisto Livessä ja sen eri 
toimipai koissa haluamme edistää yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja koko 
työyhteisön kesken. Tutorina osoitat halua ja kiinnostusta olla mukana 
positiivisen opiskelijayhteisön ja oppimisympäristön rakentamisessa.  

Sinä tutorina olet arvokas tietolähde ja koke muksesi on valttikortti, josta 
ehdottomasti on apua ammattiopiston arjessa. Tämän oppaan tavoitteena 
on tukea tutoreiden toimintaa. Ota tämä opas ja sen anti käyt töösi. Paras-
ta mitä tutorkautesi jälkeen voit tehdä on jakaa viisauttasi ja kokemuksiasi 
uusille koulutettaville tutoreille. Silloin olet jo konkari ja pystyt kertomaan 
mikä juuri Sinun tutoroinnissasi toimi parhaiten.  

Toivon, että aktiivisen, positiivisen ja kehittävän yhteistyön kautta meillä 
kaikilla on opiskelussamme ja työssämme iloinen tekemisen meininki. 

Pasi Tujunen 
Vapaa-ajan ohjaaja 
p. 040 545 6310 
pasi.tujunen@inlive.fi

Hyvä opiskelija!
Tervetuloa mukaan tutortoimintaan!
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Tutor = ohjaaja, avustaja,  
tuen antaja, kaveri 
Tutor tarkoittaa aloittavan opiskelijan 
opintoja ohjaavaa vanhempaa opiskelijaa. 
Tutor on kokeneempi ja opinnoissaan pi-
demmälle edennyt opiskelija, joka auttaa, 
ohjaa, opastaa ja tukee aloittavaa opiske-
lijaa. Tutorointi pitää sisällään yksittäisen 
opiskelijan tukemisen ja suoran neuvon-
nan lisäksi mm. opiskelijakuntatoimintaan 
aktivointia, opiskeluun liittyvää ohjausta ja 
oppilaitoksen ilmapiiriin vaikuttamista. 
Tutoroinnin tarkoituksena on madaltaa 
uusien opiskelijoiden kynnystä astua uu-
teen opinahjoon, parantaa oppilaitoksen 
ilmapiiriä ja vahvistaa ”kaveria ei jätetä”- 
henkeä. 
Tutor on mukana oppilaitoksen 
markkinoin nissa. Tutor markkinoi omalla 
persoonal laan oppilaitosta ja koulutusta. 
Ennen kaikkea tutorin odotetaan toimivan 
esimerkkinä muille opiskelijoille sekä oppi-
laitoksessa/opinnoissa että asuntolassa. 
Tutor toimii uusille opiskelijoille roolimalli-
na. Tutorin sana on painava, joten hänen 

Mikä tutor on?

kannattaa harkita sanojaan etukäteen – 
varsinkin ensimmäisinä päivinä. Jos tutor 
kertoo tietyn opettajan olevan tylsä, antaa 
se tutoroitavalle paljon ennakkokäsityksiä, 
joita voi myöhemmin olla vaikea muuttaa, 
vaikka opettaja oikeasti olisikin ihan hyvä 
tyyppi. Se malli, jonka tutor opiskeluvuo-
den alussa antaa uudelle opiskelijalle, 
vaikuttaa pitkälle opiskelijan lukuvuoteen 
ja opiskeluaikaan. 
Tutor on vaitiolovelvollinen tutoroitavan 
kertomista asioista. Hänen ei tarvitse, eikä 
pidä keksiä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, 
mutta hän voi ohjata tutoroitavan eteen-
päin ryhmänvastaavalle, terveyden- tai 
sai raanhoitajalle, opinto-ohjaajalle, 
kuraatto rille, asuntolaohjaajalle tai tutor-
toiminnasta vastaavalle. 
Tutorin on myös hyvä näyttää mallia 
toi minnassaan muita ihmisiä kohtaan. 
Kaikki opiskelijat ovat erilaisia ja se rikas-
taa oppi laitosyhteisöä. Tutorin tulee olla 
pitkämieli nen ja ymmärtäväinen toisia 
kohtaan.

Live 2019 Tutoropas
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Tutoroinnin tarkoitus on ohjata ja opas taa 
opiskelijaa uudessa ympäristössään. Mil-
laista tämä apu on, muotoutuu tietenkin 
sen mukaan, minkälaista apua tutoroita-
vasi tarvitsevat. Tutor ei ole kaikkitietävä 
auktoriteetti, mutta hänellä on vanhempa-
na opiskelijana tietoa, jota uusi opiskelija 
tarvitsee. 

Tutoroinnin tavoitteena on myös se, että 
se on antoisaa tutorille. Tutorina oleminen 
tuo uusia tietoja ja taitoja sekä kartuttaa 
vanhoja. Tutorina toimiminen on varmasti 
mieleenpainuva kokemus, josta voi säilyä 
Sinulle opiskeluajan parhaat muistot ja 
vaikkapa kaveritkin. Tutorina toimiminen 
saattaa osoittautua yhdeksi opiskeluajan 
tärkeimmistä opetuksista. 

Tutortoiminnan tavoitteet

Miten tutor voi auttaa uutta  
opiskelijaa?
• olla tukena
• auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin
• helpottaa oppilaitokseen tutustu-

mista
• opastaa oppilaitoksen käytännöissä
• tietää keltä kysyä apua
• on läsnä
• kohottaa yhteishenkeä
• toimii linkkinä opiskelijoiden ja  

opettajien välillä
• parantaa ilmapiiriä
• auttaa uusia opiskelijoita ottamaan 

vastuun omasta opiskelusta
• uudesta tilanteesta selviää paremmin 

yhdessä kuin yksin 
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Mitä tutor saa tutoroinnista?
• osaamispisteen
• ryhmätyökokemusta
• johtamiskokemusta
• esiintymistaitoja
• ystäviä
• vastuuta
• ymmärrystä oppilaitoksen toimimi-

sesta
• valmiuksia toimia erilaisissa tilan-

teissa
• ongelmanratkaisukykyä

Tutorin ominaisuuksia
Tutorin tulisi olla helposti lähestyttävä ja 
luotettava. Hänen pitäisi osata kuunnel-
la, mutta kuunnellessaan samalla myös 
pohtia opiskelijan ongelmaa ja auttaa 
häntä eteenpäin. Vaikeissa tapauksissa 
hänen pitäisi myöntää omien valmiuksien-
sa riit tämättömyys, mutta kuitenkin osata 
ohjata opiskelijaa hakemaan apua sieltä, 
mistä sitä on saatavilla.

Tutorin tärkeimpinä ominaisuuksina 
voidaan pitää:
• sosiaalisia taitoja, esiintymis- 

valmiuksia
• empaattisuutta
• positiivista elämänasennetta 

Tutorin tehtävänä ei missään tapauksessa 
ole kantaa kaikkia opiskelijan murheita 
hartioillaan, vaan hänen tehtäviinsä ja tai-
toihinsa kuuluu nimenomaan auttaa opis-
kelijoita löytämään ratkaisuja ongelmil-
leen ja auttaa heitä pitämään oppimisen 
prosessia yllä. Yhtä luonnollisesti kuin 
opiskelijoiden kannustaminen oppimisen 
poluilla, sisältyy tutorin tehtäviin myös 
hänen oma pyrkimyksensä kehittyä ja 
kehittää itseään tutorina.
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Tutorkokouksissa sovitaan yhdessä 
toiminnasta 
Kokouksia järjestetään kerran kuussa tai 
tarpeen mu kaan. Tutorkokouksissa teh-
dään toimin tasuunnitelma, jossa sovitaan 
seuraavan jakson toiminnasta. Toiminta-
suunnitelmaan liitetään myös mahdolli-
sesti toiminnan budjetti. Tutortoiminnasta 
vastaava henkilö kutsuu kokouksen koolle. 
Kokouksista voidaan haluttaessa tehdä 
muistio. 
Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään 
kaksi tapaamista (syys- ja kevät lukukau-
della) johon voivat osallistuvat kaikkien 
toimipaikkojen tutorit. 

Jokainen opiskelija on kuitenkin tullut 
Ammattiopisto Liveen ensisijai sesti opis-
kelemaan. Vaikka tutortoiminnat antavat 
luvan olla poissa oppitunnilta, on syytä 
aina miettiä kannattaako olla poissa tun-
nilta. Tästä voi keskustella oman opettajan 
tai tutortoiminnasta vastaavan kanssa. 

Tutor uusien opiskelijoiden ohjaa-
jana ja tukijana 
Uusien opiskelijoiden tukena ja turvana 
oleminen on yksi tärkeimmistä tutorin teh-
tävistä. Tutorin tulee huomioida erityisesti 
hiljaiset, arat ja yksinäiset opiskelijat ja 
pyrkiä luomaan heihin kontaktia. Tutor voi 
toimia myös opiskelijoiden puolestapuhu-
jana. 

Tutorin tehtävät

Tutor ohjaa ja neuvoo opiskeluun liittyvis-
sä asioissa kuten esimerkiksi; 
opiskeluun, ruokailuun, asumiseen, yhtey-
denottoon opettajiin, opintotuen hakemi-
seen, valinnaisuuksiin yms. liittyvissä 
käytännön asioissa. 
Tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat 
oppi laitokseen ja perehdyttävät sen sään-
töihin. 
Tutorit ohjaavat muualta tulleita 
opiskelijoi ta opiskelupaikkakunnalla 
liikkumisessa ja muussa vapaa-ajan toi-
minnassa. 
Opistoissa joissa järjestetään pääsy- tai 
soveltuvuuskokeita tutorit voivat toimia 
ky seisiin koepäiviin tulevien opiskelijoiden 
apuna ja henkisenä tukena sekä opastavat 
heitä. 
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Tutorit järjestävät yhteistä toimin-
taa opistossa ja vapaa-aikana 
Opintojen alussa on hyvin tärkeää, että 
uudet opiskelijat saavat rauhassa tutustua 
uuteen opiskelupaikkaansa ja opiskelu-
ryhmäänsä. Opistossa voidaan järjestää 
ensimmäisellä viikolla orientaatiota johon 
voi mm. kuulua opiskeluun, oppilaitoksen 
tiloihin ja opettajiin tutustumista. Tutorit 
ovat keskeisessä roolissa ryhmänvastaavi-
en apuna tämän vaiheen aikana. 
Tutorit voivat järjestää myös lukuvuoden 
aikana yhteisiä tapahtumia: liikunnallisia 
tapahtumia tai esim. pikkujouluja ja kevät-
juhlia tai vain ”Piristystä päivään” toimin-
taa. Jos sinulla on jokin tällainen idea niin 
ota se puheeksi seuraavassa tutorkokouk-
sessa. 
Asuntolassa asuvien opiskelijoiden va-
paa-ajan toiminnasta vastaa ensisijaisesti 
vapaa-ajan ohjaaja ja hänelle saa aina 
ehdottaa toimintaa vapaa-ajalle

Tutor osallistuu koulutuksen ja 
oppilaitoksen markkinointiin
Oppilaitoksen ja koulutuksen esittely ja 
markkinointi tapahtuu ”opiskelijoiden 
kielel lä”, sellaisessa muodossa kuin opis-
kelijat haluavat. On ensiarvoisen tärkeää, 
että opiskelemaan saadaan motivoituneita 
ja tietoisen jatko-opintopaikkapäätöksen 
tehneitä hakijoita.
Tutorit ovat opinto-ohjaajien ja muun 
henki löstön korvaamaton apujoukko 
koulutuk sen markkinoinnissa. Opistossa 
järjeste tään ”Avoimet ovet” –tapahtumia 

ja muita messutyyppisiä tapahtumia. 
Näissä tapah tumissa tutorit ovat mukana 
esittelemässä oppilaitosta ja koulutusta. 
Peruskoulun oppilaat käyvät tutustumassa 
ammatti opistoon erilaisina ryhminä tai 
yksittäisinä oppilaina. Näillä vierailuilla 
tutorit osaavat kertoa nuorille nuorten 
kielellä paremmin nuoria kiinnostavista 
asioista kuin opinto-ohjaajat tai opettajat. 
Myös vanhemmat kuuntelevat mielellään 
tutor-opiskelijoiden kokemuksia koulutuk-
sesta ja opiskelusta.
Ammattiopistossa järjestetään syysluku-
kauden alkupuolella ”kotiväen iltoja”, 
johon kutsutaan uusien opiskelijoiden 
läheisiä. Tutorit ovat myös näissä tapaami-
sissa mukana.
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Tutor osallistuu oppilaitoksen  
kehittämistoimintaan
Ammattiopisto Livessä pyritään aktiivisesti 
lisäämään opiskelijoiden osal listumista 
opiston toiminnan kehittämiseen. Tätä 
kautta tutorit voivat opiskelijakunnan 
ohella vaikuttaa oppilaitoksen kehittämi-
seen. Tutoreita voidaan kutsua mukaan 
opiston eri työryhmiin tai tiimeihin. Myös 
oppilaitoksen ulkoisessa ja sisäisessä 
arvioinnissa (auditoinnissa) ja opetussuun-
nitelman uudistamistyössä tutorit voivat 
olla mukana edustamassa opiskelijan 
näkökulmaa.

Tutoriksi hakeutuminen ja koulut-
tautuminen 
Kaikki tutortoiminnasta kiinnostuneet 
voivat ilmoittautua tutortoiminnasta vas-
taavalle henkilölle. Tämän jälkeen järjes-
tetään tu torkoulutus, joka löytyy vapaasti 
valittavista opinnoista. Kurssin ajankohta 
vaihtelee ja toteutetaan aina tarvittaessa. 
Kurssin sisäl löt ja koulutuspaikat sovitaan 
yhteistyönä. Kurssin laajuus on yksi osaa-
mispiste. Suoritetusta kurssista jokainen 
osallistuja saa oman Ammattiopisto Liven 
tutorhupparin, -paidan ja henkilökortin.

Tutorina toimivilta edellytetään 
osallistumista tutorkoulutukseen
Tutortoimintaan osallistuminen voidaan 
merkitä vapaasti valittaviin opintoihin. 
Siksi on tärkeää että jokainen tutor osallis-
tuu aktiivisesti tutortoiminnan eri osa-alu-
eisiin. Tutortoiminnasta vastaava pitää 

kirjaa jokaisen tutorin aktiivisuudesta ja 
huolehtii suoritusmerkinnän opintorekis-
teriin. Tutor toiminnasta on myös mahdol-
lista saada työtodistus. 
Ammattiopisto Liven tutortoiminnan 
erikoisuutena on tutoreiden suuntautumi-
set. Liven tutoreiden on mahdollista valita 
neljästä eri vaihtoehdosta itselleen mie-
luinen. Kaikkia suuntautumisia yhdistää 
esimerkkinä toimiminen sekä toiminnan 
kehittäminen.
Tutorkoulutuksen yhteydessä jokainen tu-
tor saa perusperehdytyksen lisäksi pereh-
dytyksen valitsemaansa suuntautumiseen.
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Asuntolatutor:
• asuntolatoimintojen neuvonta, (pyy-

kinpesun opastus, liinavaatteiden 
vaihto jne.)

• opastukset lähipalveluihin (kauppa, 
apteekki, pankkiautomaatti, bussi 
jne.)

• uusien opiskelijoiden vastaanotto ja 
asuntolan esittely

• opiskelijoiden aktivointi vapaa-ajan 
tiloihin ja -toimintoihin

• koulumatkaopastus

Classic-tutor:
• innostaa muita opiskelijoita osallistu-

maan oppilaitoksen tapahtumiin
• on Liven edustajana erilaisissa tapah-

tumissa (esim. avoimet ovet)
• on taukoaikoina mahdollisimman pal-

jon Laturissa muiden opiskelijoiden 
tavoitettavissa

• järjestää erilaisia tapahtumia muille 
opiskelijoille

• avustaa ja opastaa muita opiskelijoita

Digitutor:
• ohjaa ja neuvoo muita opiskelijoita 

tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin 
liittyvissä ongelmissa

• saa lisää tietoteknistä koulutusta 
• pääsee tutustumaan uusiin laitteisiin 

ja ilmiöihin. 
• tutustuu Livessä käyttöön otettaviin 

tietoteknisiin ratkaisuihin ennen 
muita

• on mukana järjestämässä koulutuk-
sia muille opiskelijoille, opettajille ja 
ohjaajille

Liikuntatutor:
• ohjaa liikunnallisia kerhoja
• osallistuu liikunnallisiin koulutuksiin
• ohjaa ja innostaa muita opiskelijoita 

osallistumaan
• suunnittelee sekä toteuttaa am-

mattiopistolle liikuntatapahtumia ja 
taukoliikuntaa

• toimii liikunnanopettajien apuna
• pääsee itse osallistumaan Liven 

liikuntatapahtumien ja -toiminnan 
suunnitteluun sekä ideointiin

• on mahdollista osallistua opiskelija-
edustajana Liven aktivointiin liittyviin 
henkilökunnan kokouksiin

Tutor suuntautumiset
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Ammattiopisto Liven tutorin on myös syy-
tä muistaa esimerkillinen käyttäytyminen 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
Verkossa kirjoitettaessa on helppo unoh-
taa, että lukijat ovat oikeita ihmisiä. Lukija 
saattaa olla toisesta kulttuuripiiristä, 
jolloin väärinkäsitysten vaara lisääntyy en-
tisestään, ja useimmissa verkkomedioissa 
puuttuu äänensävyjen ja ilmeiden tuoma 
mahdollisuus välittää tunteita ja nopeasti 
huomata milloin viesti ymmärretään toisin 
kuin oli tarkoitus. Oleellista on myös, että 
tietyn viestin lukijoita saattaa olla hyvin 
monta, jolloin pieni lisävaiva viestin muo-
toilussa voi säästää lukijoiden yhteensä 
käyttämää aikaa huomattavasti.
Muista, että kaikki mitä kirjoitat verkko-
keskusteluun, sähköpostiin tai omalle 
www-sivullesi, saattaa olla luettavissa ar-
kistoissa vielä vuosienkin päästä. Samoin 
kirjoittaja on monessa tapauksessa jäljitet-
tävissä. Organisaatiossamme on ehdotto-
masti kielletty kaikenlainen epäasiallinen 
viestintä, kuten väkivaltaan, rasismiin ja 
pornografiaan liittyvä materiaali.

Älä esitä verkossa toisesta valheellista 
tietoa tai vihjausta, joka voisi aiheuttaa va-
hinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa louka-
tulle. Toisin sanoen: älä laita sosiaaliseen 
mediaan, verkkosivuille tai sähköpostiin 
herjaavaa aineistoa tai mitään muutakaan 
sellaista, jota et muussa yhteydessä olisi 
valmis esittämään ja kestämään myös siitä 
aiheutuvat seuraukset.
Älä myöskään esitä toisen yksityiselämäs-
tä sellaista tietoa, vihjausta tai kuvaa, joka 
saattaisi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä 
tai halveksuntaa.
Älä levitä Internetissä aineistoa - kuten 
musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia 
tai tavaramerkkejä - joihin sinulla ei ole 
oikeutta. Luvaton käyttö saattaa johtaa ta-
loudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin 
oikeudellisiin seuraamuksiin. 

Netiketti
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Tutortoiminta on vapaaehtoista. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka 
tahansa saa lopettaa  tutorina toimimisen 
milloin tahansa. Esimerkiksi opiskelujen 
ollessa loppu suoralla on ymmärrettävää 
että opiskelija haluaa keskittyä opintojen 
viimeistelyyn. 
Mikäli tutortoiminta ei tunnu mielekkäältä 
asiasta on hyvä mennä puhumaan mah-
dollisemman nopeasti tutortoiminnasta 
vastaavalle ohjaajalle. Tutortoiminnasta 
vastaavan tehtävänä on pitää toiminta 
hauskana ja miellyttävänä eikä taakkana. 
Opiskelija voidaan erottaa tutor- 
toiminnasta jos:
• hän on syyllistynyt oppilaitoksen 

sääntö jen rikkomiseen 
• laiminlyö velvollisuuksiaan tutorina, 

tai 
• käyttäytyy tavalla joka ei sovellu 

tutorille 
Nämä ovat aina tapauskohtaisia asioita ja 
niihin puututaan heti. 

Vinkkejä ja neuvoja 

Tutustu oman toimipaikkasi opiskelijoiden 
palveluihin. Tuntemalla oman toimipaik-
kasi palvelut ja toiminnan autat muita 
opiskeli joita tutustumaan opistoon. 
Tutorille voi tulla monenlaisia 
ongelmatilan teita eteen. Osa ongelmista 
on opiskelijoi den kohtaamia, joihin he 
hakevat tutoreilta ratkaisua, ja osa taas 
tutoreiden kohtaamia ongelmia, joihin 
he tarvitsevat apua. Jollet osaa auttaa tai 
tiedä mitä tehdä niin kysy rohkeasti apua 
toisilta tutoreilta tai henki lökunnalta. 
Tutorin ei kuulu toimia virallisena IT-tuki-
henkilönä, opinto-ohjaajana tai matkaop-
paana, vaikka voi toisinaan niin olettaa. 
Tutorin vastuu päättyy siihen, että hän 
neuvoo ja opastaa muita opiskelijoita ja 
antaa heille eväät itsenäiseen toimintaan. 
Tavoitteena on että kaikki opiskelijat oppi-
vat liikkumaan ja toimimaan Ammattiopis-
to Livessä. 
Mitä jos joku haluaa tutoriksi? Ohjaa hänet 
toimin nasta vastaavalle. 
Et ole yksin tässä toiminnassa. Muut 
tutorit ja tutortoiminnasta vastaava ohjaa-
ja autta vat ja tukevat sinua aina kun sitä 
tarvitset.

Tutortoiminnasta 
eroaminen tai erottaminen 
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja



Ammattiopisto Live
Tenholantie 10
PL 29
00281 Helsinki
Puh. 020 147 4040 (vaihde)
info@inlive.fi

liveopisto.fi


