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1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa
Vertaistuutori on opiskelija, jolla oma opiskelu on edennyt normaaliin tahtiin, mutta hän
ei ole vielä valmistunut. Hänellä on jo kokemuksia opiskelusta ja opiskelijana olosta. Hän
hallitsee opiskelutaidot, opiskeluympäristön ja tiedonhankinnan, miten opiskellaan ja voi
tukea toista opiskelijaa näiden tietojen pohjalta. Hän on henkilö, jonka kanssa tuutoroitava opiskelija voi käydä läpi opintoihin liittyviä asioita.

2. Miksi tarvitaan vertaistuutoreita?
Jokaisella on oikeus oppimiseen ja ammattitaidon hankkimiseen opiskelemalla kykyjensä
mukaisesti. Oppimisen haasteet eivät ole oppimisen este. Voi olla, että tuutoroitavan aikaisemmista opinnoista on kulunut aikaa, eivätkä opiskelutaidot ole ajan tasalla. Jotta jokainen aikuisopiskelija voisi opiskella omalla tavallaan, on opiskelijalla mahdollisuus saada vertaistuutori opintojensa tueksi.

Vertaistuutori toimii yhteistyössä opettajan kanssa ja hänellä on opiskelijan kokemukset.
Vertaistuutorin tehtävänä on neuvoa, tukea ja ohjata toista opiskelijaa opiskelukielellä.
Vertaistuutoritoiminta korostaa yhteisöllisyyttä, edistää ryhmäytymistä ja hyödyntää sekä
tuutoria että ohjattavaa. Vertaistuutori voi parhaimmillaan saada tuutoroitavan opiskelijan
selviämään keskeyttämättä opintojaan. Vertaistuutorilla on aikaa toiselle opiskelijalle omien opintojensa ohessa.
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3. Kenestä vertaistuutori
Vertaistuutorilla on mahdollisuus toimia opiskelijan vertaisohjaajana. Mikäli opiskelijalla
on halu saada uusia kokemuksia, kiinnostunut vertaisohjauksesta ja tukemisesta. Voisi
hän olla sopiva henkilö vertaistuutoriksi. Samalla vertaistuutori oppii ohjaus- ja
vuorovaikutustaitoja, jotka ovat työelämässä aina tarpeellisia.

Vertaistuutori on:











Henkilönä helposti lähestyttävä
On sitoutunut opiskeluunsa/työhönsä
Positiivinen, omissa opinnoissaan aktiivinen
Tulee toimeen monenlaisten ihmisten kanssa
Hänelle on luontaista tukea toisia opinnoissa
Tulee opettajien kanssa hyvin toimeen
Kysyy rohkeasti apua sitä tarvitessaan
Toimii ohjeiden ja sääntöjen mukaan
Tuutoriopiskelijan omat opinnot ovat edenneet normaalisti
Lisää koko ryhmän me -henkeä

Hyvin tehdystä vertaistuutoroinnista on hyvä palkita opiskelijaa esim. stipendillä. Lisäksi
tuutoroinnista voidaan laittaa maininta todistukseen (liite 1).
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4. Vertaistuutori
 Opettaja pyytää opiskelijaa toimimaan vertaistuutorina.
 Tuutoritoiminta on vapaaehtoista.
 Opettaja esittelee vertaistuutorin uudelle opiskelijalle.
o Vertaistuutorille tulee antaa riittävät alkutiedot opiskelijasta; kuka hän on ja
mitä opiskelee, milloin aloittaa ja tietoa oppimisen haasteista.
 Vertaistuutori on myös vaitiolovelvollinen. Jos asianomainen ei ole antanut lupaa
kertoa omista asioistaan kenellekään, silloin niitä ei saa kertoa.
o Tuutoroinnin alussa voidaan tehdä kirjallinen sopimus, että kenen kanssa
uuden opiskelijan oppimiseen liittyviä asioita saa käsitellä (liite 2). Lomake
säilytetään opintotoimistossa.
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5. Oppimisen haasteet

Ihmiset oppivat monin eri tavoin. Meillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tapaamme oppia. Jos tuutoroitavalla opiskelijalla on jokin muu oppimiseen vaikuttava tekijä, opettaja voi kertoa siitä vertaistuutorille ennakkoon.
Muita tekijöitä voivat olla mm. rästissä olevia tehtäviä, sairauslomat, opiskelija aloittaa
ryhmässä myöhemmin, edellisistä opinnoista on kulunut aikaa tai ei ole ammatillisia
opintoja lainkaan tai opiskelutaidot ovat puutteelliset. Opiskelun aloittaminen pitkän ajan
jälkeen vaatii uudelleen asennoitumista ja on hyvä valmistautua opettelemaan opiskelua
eli löytää oma tapa oppia.
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liite 1

Vertaistuutori

___________________________________________

saa luovuttaa tietojani opiskelijaedun nimissä seuraaville nimetyille henkilöille koulutuksen aikana:
Vastuuopettaja:

___________________________________________

Opinto-ohjaaja:

___________________________________________

Erityisopettaja:

___________________________________________

Opettajat:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Terveydenhoitaja:

___________________________________________

Opintotoimisto:

___________________________________________

Muu henkilö:

___________________________________________

Päiväys:

______________________

Allekirjoitus:

_____________________________________________
Opiskelijan allekirjoitus
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liite 2

TODISTUS
Timo Tuutori
16.5.1983
On toiminut
Lapin ammattiopiston koulutuksessa

vertaistuutorina

Vertaistuutorina hän on:



Tuutoroinut oman koulutusalansa opiskelijaa
Ohjannut ammattiopinnoissa opiskelijaa
Yhteistyössä opettajan kanssa



Turvallinen oppimisympäristö
Vahvistanut opettajan antamaa tietoa käytännön
tilanteissa

Tuutorointi on perustunut vapaaehtoisuuteen. Vertaistuutori on ollut aktiivinen ja hänellä on positiivinen elämänasenne. Hänellä on luontaista auttamishalua. Hän osaa kysyä itse apua tarvittaessa ja tulee
toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.

Rovaniemellä päiväys

Ammatillinen opettaja XXX
Vastuuopettaja

