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Tutor-toiminnan periaatteet
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> Tutor tarkoittaa aloittavan opiskelijan opintoja ohjaavaa 
vanhempaa opiskelijaa

> Tutorina olet roolimalli ja esimerkki

> Tutorointi on yksittäisen opiskelijan tukemista ja neuvontaa, 
opiskelijakuntatoimintaan aktivointia, opiskeluun liittyvää 
ohjausta ja oppilaitoksen ilmapiiriin vaikuttamista

> Tutoroinnin tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita 
aloittamaan opiskelu, parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja 
vahvistaa yhteishenkeä
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Tutor-toiminnan tavoitteet 
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> Ohjata ja opastaa opiskelijaa uudessa ympäristössään

> Saada uudet opiskelijat tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja 
turvalliseksi

> Auttaa opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja henkilökuntaan

> Perehdyttää uudet opiskelijat oppilaitoksen toimintaan, tiloihin 
ja palveluihin

> Ylläpitää ja parantaa koulun ilmapiiriä

> Markkinoida koulutuksia ulkopuolisille
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Tutorin toiminta Riveriassa

> Avulias ja ystävällinen

> Auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin

> Toimii ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti

> Osaa neuvoa, kysyä ja opastaa

> Toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä

> Kykenee yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa

> Huolehtii ilmapiiristä ja kohottaa yhteishenkeä

> Toimii niin, että se on antoisaa myös itselleen
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Tutorin etiikka
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> Tutor on uusille opiskelijoille tärkeä henkilö. Opiskelijat purkavat tuntojaan ja mieltä painavia asioita helposti 
tutorille.

> Tutorin ja uuden opiskelijan suhde on luottamuksellinen ja tutorilla on vaitiolovelvollisuus

> Ongelmatilanteissa ei tarvitse itse osata kaikkea, vaan neuvoa avun äärelle

> Ristiriitatilanteissa pyri rauhallisuuteen, avoimuuteen ja ole rakentava. Se herättää ryhmäläisissä luottamusta.

> Tutorin puheella on iso merkitys, ole positiivinen 

> Kuunteleminen on tutorille tärkeä taito, kirjoita tärkeät asiat ja palautteet muistiin ja välitä ne eteenpäin.

> Turvallisuuden tunne ryhmässä on tärkeä asia. Kiusaamista, vähättelyä ja poissulkemista ei tule suvaita. 
Tilanteet ovat vaikeita ja jos et pysty itse toimimaan niissä, niin pyydä apua.

> Jos tutorina toimiminen tuntuu vaikealta ja raskaalta, keskustele vaikeista tilanteista muiden tutoreiden ja 
ohjaajan kanssa

> Virheitä ei tarvitse pelätä, vaan ne on hyvä myöntää ja kertoa. Kaikki tekevät virheitä ja niistä oppii.

> Luotettavuus on tärkeää. Menetettyä luottamusta ei saa takaisin.
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Tutor-toiminnan osa-alueet 
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> Uusien opiskelijoiden vastaanottaminen ja perehdyttäminen

> Opiskelijoiden vertaistukena toimiminen

> Yhteistyö opettajien ja ohjaajien kanssa

> Toiminnan järjestäminen opiskelijoille: ryhmäytykset ja tapahtumat

> Koulutusten markkinointi

> Harrastustoiminnan tukeminen

> Kv-toiminnan tukeminen

> Asuntolatoiminta
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Tutorin toiminta 2020-21

> Yhteisvalinnasta valitut opiskelijat aloittavat koulun 5.8. 
Tutoreiden ohjaajat kertovat tarkemmat ohjeet.

> Aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyksiin tilataan tutorit 
ohjaajalta.

> Lisäkoulutuksia tutoreille järjestetään aihealueittain (esim. 
liikunta, harraste, markkinointi, tapahtumat, kansainvälisyys, 
jatkuva haku) 
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Mitä tutorina oleminen antaa?

> ryhmätyökokemusta 

> johtamiskokemusta  

> esiintymistaitoja  

> ystäviä  

> vastuuta 

> valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa

> ongelmanratkaisukykyä
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Tutor-toiminnan opinnollistaminen
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> Kun hoidat tutoroinnin hyvin, saat siitä 1-3 osaamispisteitä

• Osaamisesi arvioidaan arvosanoilla 1-5

• Tutor-toiminnassa hankkimasi osaaminen sijoitetaan soveltuviin 
tutkinnonosiin, jotka määritellään hoksin yhteydessä (esim. 
työpaikkaohjaajaksi kouluttautuminen, viestintä ja vuorovaikutus sekä 
yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen; valinnaiset 
osaamistavoitteet

• Arviointikeskustelu käydään opiskelijan, tutor-toiminnasta vastaavan 
ohjaajan sekä arvioinnista vastaavan opettajan kanssa
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