
Tutortiimi
Uusi asiantuntijaelin



▪ Tutorointimme on huippuluokkaa, mikä samalla tarkoittaa, että tehtävää on 
todella paljon

▪ Sosiaalipoliittisella vastaavalla on huomattavan laaja tehtäväkenttä ja varsinkin 
tutoroinnin saralla tehtävää on paljon
• Paljon pieniä juoksevia asioita
• Mitä tutoroinnille tapahtuisi, jos sopon jaksaminen ei riittäisikään?

Ongelmat tutoroinnissa



▪ Tutoroinnissa on toisaalta paljon asioita, joita joku muukin voisi hoitaa
• Esimerkiksi tutormöksän ruokien pohdinta, vastuutiimien yhteydenpito, 

kysymyksiin vastailu, ilmoittautumisten järjestäminen yms.
▪ Pystyisikö joku jo olemassa olevista luottamushenkilöistä hoitamaan tehtäviä?

• Ongelmaksi muodostuu aika - kaikilla on jo omat tehtävänsä
• Hallituksella kädet täynnä
• EVAlla kädet täynnä + moni EVAlainen hakee usein tutoriksi, mikä saattaisi 

luoda epäreilun mielikuvan haun kannalta
▪

Ongelmat tutoroinnissa



Tutortiimin tarkoitus ja tavoitteet
▪ Tiimin tavoitteena on poistaa taakkaa sopon harteilta tutorointiin liittyen

▪ Tiimi toimii sosiaalipoliittisen vastaavan tukena tutoreiden ohjaamisessa ja 

orientaatioviikon järjestämisessä

▪ Tutortiimistä tulee uusi asiantuntijaelin



Tutortiimin kokoonpano
▪ Tutortiimin muodostavat sopo, kv-vastaava ja vuosittain haulla valittavat kaksi tiimiläistä
▪ Vastuunjako

• KV-vastaava: kv-tutorointi
• Sopo: tutoreiden valinta, perehdytysviikon aikataulutus, koulun kanssa viestintä, 

koulutusten sisältö, kouluttaminen, tutortiimin vetäminen ja pääasiallinen viestintä 
tutorjoukon kanssa

• Tiimiläinen 1: Koulutusvastaava (tilojen varaaminen, ilmoittautumisten kerääminen, 
rästitehtävien lähetys, ruokien tilaaminen)

• Tiimiläinen 2: Tapahtumavastaava (vastuutiimien valinta, perehdytysten 
järjestäminen, tiimien yhteishenkilönä toimiminen)

• Kaikki: tutoreiden kysymykset



Tutortiimin kokoonpano
▪ Sopo on edelleen päävastuussa tutoroinnin järjestämisestä

▪ Sopo myös tarvittaessa tarkastaa tiimiläisten työnjäljen

• On silti huomattavasti vähemmän aikaa vievää kuin se, että sopo tekisi kaiken 

alusta asti itse

▪ Isommat päätökset, kuten rahankäyttö, kulkevat edelleen sopon päätöksen kautta

▪ Tiimiläiset saavat myös omien mielenkiinnon kohteidensa puitteissa tehdä tarvittaessa 

muitakin asioita



Aikataulu
▪ Haku tutortiimiin tapahtuu tammikuussa

▪ Tiimi perehdytetään helmikuussa, eli tutoroinnin alkaessa maaliskuussa tiimiläiset ovat 

valmiita tehtäviinsä



Budjetti
▪ Tutortiimin palkitseminen tapahtuu asiantuntijaelimenä

• Rahallisesti 25€/per pää vuosittain ja lisäksi kokouskulut 1,30€/per pää per kokous

▪ Tutoroinnin budjettia nostetaan niin, että tiimin palkitseminen on siinä mukana

▪ Tiimin käytettävissä oleva budjetti = tutoroinnin budjetti


