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TOP SCHOOL -HANKE LYHYESTI
Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinaatiohanke, TOP School -hanke (2011–2014), on toteuttanut osaltaan
kaupunkistrategian "Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä" -päämäärää. Sen sisällöllinen
tehtävä on kulminoitunut kolmeen keskeiseen tavoitteeseen: 1) koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä on
lisätty, 2) tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia ja 3) kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä on lisätty.
Hanke on tukenut ja vahvistanut myös Tampereen seudun koulutusosaamiseen liittyvää yritystoimintaa. Tampereen
kaupunki on varmistanut hankkeen kautta kansallisen Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian 2009–2015 toteutumista.
Hanke on ollut yksi kaupungin strategisista hankkeista vuodesta 2012 lähtien.
TOP School -hankkeen tavoitteena on ollut nostaa tamperelaiset oppimisympäristöt kansallisiksi ja kansainvälisiksi
referenssikohteiksi luomalla kaupunkiin keskitetty kehittämistoiminnan koordinaatiopiste, joka koordinoi, tukee ja edistää
uusia toimintamalleja. Yhteiseen visioon perustuvan kehittämistoiminnan tavoitteena on ollut parantaa koulutuksen laatua
ja vaikuttavuutta ja vahvistaa tamperelaisten nuorten jatko-opintomahdollisuuksia.
TOP School -hankkeessa oppimisympäristöjä on tarkasteltu laajasti tilojen, uusien viestintäteknologiasovellusten ja
-ohjelmistojen, työyhteisöjen toimintakulttuurien, henkilöstön ja opiskelijoiden pedagogisten ja didaktisten ratkaisujen
näkökulmasta. Hankkeen tehtävänä on ollut huolehtia siitä, että tulevaisuuden oppimisympäristöt, niin tiloina kuin
toimintanakin, luodaan sellaisiksi, että ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan 2000-luvun tietoyhteiskuntahaasteisiin ja että
niissä mahdollistuu entistä paremmin opiskelijalähtöinen, vuorovaikutukseen perustuva sosiokulttuurinen oppimiskäsitys.
Formaalin kouluoppimisen tulee tulevaisuudessa pystyä nykyistä paremmin hyödyntämään niitä taitoja, joita opiskelijat
omaksuvat koulun ulkopuolisessa maailmassa, informaaleissa oppimisympäristöissä. Samoin koulutuksen ja työelämän
yhteyksiä on parannettava ja elinikäisen oppimisen periaatteita on pystyttävä hyödyntämään nykyisen tutkintopainotteisen
koulutuksen rinnalla.

Kohderyhmä
Lyhyen tähtäimen hyödyn TOP School -hankkeesta ovat saaneet hanke- ja projektitoiminnassa mukana olleet tahot
ja henkilöt, jotka omalla toiminnallaan ovat mahdollistaneet innovaatioiden toteutuksen. Projektin varsinaisena
kohderyhmänä voidaankin pitää suunnittelutyöhön osallistunutta asiantuntijaverkostoa ja tutkimusyhteisöä, oppilaitosten
johtoa ja hallintoa, opetushenkilöstöä sekä niitä tahoja, jotka toimivat muissa oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa.
Yhdysvalloissa Arizonan osavaltion Tucsonissa toimii Harold Steele Elementary School. Lapset opiskelevat pehmeillä
matoilla istuen. Aktiivitaulu, dokumenttikamera ja tietokoneet kuuluvat jokaisen luokkahuoneen varusteisiin.

Projektitoiminnan välillistä kohderyhmää ovat olleet oppimisympäristöjen loppukäyttäjät eli kehittämistoiminnan kohteena
olleiden oppilaitosten opetushenkilökunta ja opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös Tampereen
kaupungin ja sen lähiseutujen elinkeinoelämää, joka tulevaisuudessa tulee saamaan oppilaitoksista entistä osaavampaa
ja valmiuksiltaan parempaa työvoimaa. Välillisiin hyötyjiin voidaan edelleen lukea myös Tampereen ja sen lähikuntien
asukkaat, jotka hyötyvät Tampereen laadukkaan koulutustarjonnan aikaansaamasta vetovoimaisuudesta.
Pitkän tähtäimen hyödyn tulevat saamaan tamperelaisia koulutuspalveluja käyttävät kuntalaiset. Kunnan laadukas
koulutustarjonta on keskeinen tae kaupungin vetovoiman varmistajana.
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Hankehenkilöstö
TOP School -hankkeen operatiivisena johtajana toimi kasvatustieteiden tohtori, hankejohtaja Riitta Juusenaho.
Hankkeen projektisihteerinä toimivat hallintotieteiden maisteri Sanna Koskinen (2011–2012) ja filosofian maisteri
Johanna Kurela (2012–2014).
Ohjausryhmä ja projektityöryhmä
Pormestari Timo P. Nieminen nimesi TOP School -hankkeen ohjausryhmän ja projektityöryhmän. Hankkeen
toimintaa ohjaava ja linjaava ohjausryhmä muodostui hankkeen tärkeimpien intressiryhmien edustajista.
Projektityöryhmässä oli puolestaan vahva edustus Tampereen kaupungin koulujen rehtoreita. Hankkeen
vastuuhenkilönä toimi tilaajapäällikkö, vs. tilaajajohtaja Pekka Kivekäs siihen asti kun tilaajajohtaja Kari Hakari
astui toimeensa huhtikuussa 2013.
EU-rahoittajan edustajana hankkeen ohjausryhmän kokouksiin on osallistunut rahoitustarkastaja Tuija Rajala
Pirkanmaan liitosta.
Ohjausryhmän jäsenet
Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä
Vs. tilaajajohtaja, tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (2011–2014)
Tilaajajohtaja Kari Hakari (2013–2014)
Tilaajajohtaja Lasse Eskonen (2011–2012)
Tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen (2011–2014)
Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin, lasten ja nuorten kasvun tukeminen (2012)
Tilaajapäällikkö Maria Päivänen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen (2014)
Tampereen kaupunki, tuotanto
Tuotantojohtaja Jorma Suonio, toisen asteen koulutuspalvelut (2011–2014)
Tuotantojohtaja Kristiina Järvelä, varhaiskasvatus ja perusopetus (2011–2014)
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

(Tredu muodostui vuonna 2013 Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston fuusioituessa)

Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen (2013–2014)
Koulutusalajohtaja Leena Mäkelä (aik. rehtori, Pirko) (2011–2013)
Koulutusalajohtaja Mika Lahtinen (2014)
Vs. ammatillisen koulutuksen johtaja Eeva Mäihäniemi (TaO) (2012–2013)
Ammatillisen koulutuksen johtaja Teppo Tapani (TaO) (2011–2012)
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Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö EDU
Professori Petri Nokelainen (2012–2013)
Professori Reijo Kupiainen (2014)
Professori Juha Suoranta (2011–2012)
Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö
Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli (2011–2014)
Tampereen teknillinen yliopisto, optoelektroniikan tutkimuskeskus
Professori Mika Valden (2011–2014)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Vararehtori Päivi Karttunen (2011–2014)
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Kouluttaja Henna-Riikka Ahvenjärvi (2011–2014)
Elinkeinoelämän keskusliitto
Asiantuntija Johanna Kaplas (2011–2012)
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Aluekoordinaattori Johanna Vihinen (ent. Kaplas) (2013–2014)
Projektityöryhmän jäsenet
Opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio, eVarikko (2011–2012)
Rehtori Matti Hännikäinen, lukiokoulutus (2011–2014)
Verkko-opetuksen koordinaattori Harri Jurvela, eVarikko (2012–2014)
Perusopetuksen johtaja Veli-Matti Kanerva, perusopetus (2011–2013)
Suunnittelupäällikkö Pia Kola-Torvinen, varhaiskasvatus ja perusopetus (2011–2014)
Lehtori Seppo Laurila, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (aik. Tampereen ammattiopisto) (2012–2014)
Rehtori Pia Mikkola, perusopetus (2011–2014)
Rehtori Panu Pitkänen, perusopetus (2011–2014)
Tutkimuspäällikkö Hannu Salakari, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (2011–2014)
Projektipäällikkö Sari Talonen, Tampereen ammattiopisto (2011–2012)
Rehtori Helena Tuusa, lukiokoulutus (2011–2014)
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Toimintaa verkostoissa

Hanke- ja projektiverkosto laati tältä pohjalta toimenpiteet, joilla visio saavutetaan:

TOP School -hankkeen operatiivinen toiminta on perustunut verkostomaiseen työskentelyyn. Sen keskeiset verkostot olivat:
•
•
•
•
•

kaupungin sisäiset oppimisympäristöihin liittyvät hankkeet ja projektit
korkeakouluyhteistyön verkosto
seudullisen yhteistyön verkosto
kansallisen yhteistyön verkosto
kansainvälisen yhteistyön verkosto

Kaupungin koulutuspalveluiden johto linjasi seminaarissaan 7.4.2011 vision oppimisympäristöjen kehittämisen yhteiseksi
tavoitteeksi:
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Kaupungin sisäisen verkostoyhteistyön kehittäminen ja uudet hankkeet
TOP School -hanke on säännöllisesti kutsunut koolle oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden ja -projektien edustajia
esittelemään toisilleen projektejaan ja niissä saatuja kokemuksia. Vuosittaisessa Hyvien käytäntöjen tori -tapahtumassa on
laajasti esitelty koulutuksen uusia innovatiivisia toimintatapoja.
Keväällä 2013 toteutettiin peruskoulujen ja lukioiden opettajille suunnattu on line -webinaarisarja eli verkossa toteutettu
seminaarisarja, jossa asiantuntijat pitivät alustuksia oppimisympäristöjen kehittämisestä ja hyvistä käytännöistä.
Webinaareissa käsiteltiin seuraavia aiheita:
9.1.2013
16.1.2013
23.1.2013
30.1.2013
6.2.2013
13.2.2013
20.2.2013
6.3.2013
13.3.2013

Tuotantojohtaja Kristiina Järvelä: Päivähoidon ja perusopetuksen oppimisympäristöjen tulevaisuuskuvia
Tuotantojohtaja Jorma Suonio: Toisen asteen koulutuksen tulevaisuuskuvia
Koordinaattori Minna Helynen: Webinaari opetuksen monipuolistajana
Opettaja Maarit Laitinen: Solmu-matematiikka
Opettaja Laura Pihkala-Posti: Somea kieltenopetukseen
Opettaja Jouni Kaipainen: Hyhkyn koulun teknologiahanke
Professori Petri Nokelainen: Opiskelijoiden itsearviointi, kykykartoitus
Koordinaattori Susanna Petäjistö: LUMATE-keskus toimii ja tarjoaa
Opettaja Tiina Partanen: Teknologiaa kouluun -hanke Lielahden koulussa

Sampolan kampuksen muutoksen hallinnan tuki -hanke
Sampolan koulukeskuksessa toimii kolme suurta toimijaa: luovia aloja painottava Tammerkosken lukio, joka muodostui
Kaarilan lukion ja Tammerkosken lukion yhdistyessä vuonna 2012, Sampolan kirjasto sekä Tampereen seudun
työväenopisto.
TOP School -hanke haki Työsuojelurahastosta rahoitusta uudenlaisen yhteistoiminnan kehittämiseksi Sampolassa
toimivien osapuolten välille. Vuosina 2012–2013 toteutetun muutoksen hallinnan tuki -hankkeen toteutti Teknologian
tutkimuskeskus VTT. Hankkeessa keskityttiin lukion, työväenopiston ja kirjaston tavoitteiden yhteensovittamiseen,
odotusten huomioonottamiseen, uudenlaisen yhteistyön ja toimintamallien luomiseen sekä johtamisen tukemiseen.
Hankkeen tuloksena saatiin muutoksen hallinnan tuen toimintamalli, joka on soveltaen siirrettävissä muihinkin
toimintaympäristöihin.

Yrittäjyyskasvatuksen tuen mallinnus ammatillisessa koulutuksessa
TOP School -hanke on ollut aktiivisesti mukana Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa suunnitteilla olleessa
hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhdessä pirkanmaalaisten oppilaitosten, yritysten ja muiden yrittäjyyttä tukevien
toimijoiden kanssa maakunnallinen yrittäjyysopintojen ja -kasvatuksen ohjausmalli.
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Projektin suunnittelun pohjaksi TOP School osti esiselvityksen kansallisista jo käytössä olevista yrittäjyyskasvatuksen ja
-opintojen malleista sekä siitä, mitkä ovat pirkanmaalaisten koulutuksenjärjestäjien ja yritysten tarpeet ja tahtotila yhteisen
maakunnallisen mallin luomiseksi. Esiselvityksen toteutti Villinikkarit Oy.

Yrityskylä
Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.
Suomessa on lukuvuonna 2013–2014 kuusi vakinaista ja yksi kiertävä Yrityskylä. Yrityskylä-toimintaa koordinoi
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylän kustannukset katetaan kuntien, yritysten, säätiöiden ja ministeriön
avustuksella.
Tampereelle saatiin oma Yrityskylä Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen tehtyä maaliskuussa 2013 päätöksen
Yrityskylän vakinaistamisesta. Yrityskylä Pirkanmaa aloitti ensimmäisen kolmivuotiskautensa marraskuussa
2013 Tampereen Puutarhakadulla. TOP School -hanke on kaupungin puolesta koordinoinut ja tukenut Yrityskylä
Pirkanmaan toimintaa 2013–2014. Yrityskylä on yksi merkittävistä kehityskohteista pyrittäessä saamaan koulutus osaksi
elinkeinopolitiikkaa (Uusi Tampere, tervetuloa -pormestariohjelma 2013–2016).
Yrityskylä Pirkanmaassa on noin 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä
omassa ammatissaan, josta hän saa palkkaa, sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskyläopintokokonaisuus rakentuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä päivän vierailusta Yrityskyläoppimisympäristöön. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, jonka avulla oppilaat
oppivat mm. mitä työ on ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin.

RYM SY -hanke (Rakennettu sisäympäristö)
Tampereen kaupunki on mukana RYM Shok -tutkimus- ja kehittämisklusterissa, jonka keskeisenä tehtävänä on laajasti
tutkia ja kehittää uudenlaisia tilaratkaisuja ja ajattelumalleja koulutuksen kehittämiseksi (RYM = rakennetun ympäristön
strategisen huippuosaamisen yksikkö). Tampereen Tilakeskus Liikelaitos osallistuu RYM SY -hankkeen rahoitukseen, ja
hanketta koordinoi kaupungin osalta TOP School -hanke.
Ensimmäinen tutkimuskohde Tampereella keskittyi selvittämään jo rakennettujen tai saneerattujen oppilaitosten
henkilöstön osallistamis- ja kuulemisprosessia. Tutkimuksen tulosten pohjalta yliopistokeskus Chydenius laati K-opeGOkoulutussisällön, jonka tavoitteena on osallistaa kunkin oppilaitoksen/koulun henkilöstö uusien oppimisympäristöjen
suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. Koulutus toteutettiin Tampereen kansainvälisen koulun, Tesoman ja Tesomajärven
koulujen henkilöstölle 2013–2014. Näissä kouluissa alkaa lähivuosina laajat rakentamis- ja saneeraushankkeet.
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POP kiinaa -hanke
TOP School -hanke on tukenut Tampereen kaupungin perusopetuksen koordinoimaa kiinan kielen edistämishanketta
eli POP kiinaa -hanketta, jota rahoittaa Opetushallitus ja Tampereen kaupunki. Hankkeen paikallisena tavoitteena on
vakiinnuttaa kiinan kieli osaksi Tampereen kaupungin perusopetuksen A-kielten valikoimaa, levittää tietoutta kiinan
kielestä ja Kiinan kulttuurista, käynnistää kiinankielinen kerhotoiminta sekä käynnistää Tampereella kiinan kielen
tarjonta myös B2-kielenä. Hankkeen kansallisena tavoitteena on käynnistää kiinan kielen opettamisesta tai kiinan
kielestä kiinnostuneiden perusopetuksen toimijoiden verkosto. TOP Schoolin hankejohtaja Juusenaho toimii hankkeen
ohjausryhmässä.

Osallistuminen kaupungin oppilaitosten rakennus- ja saneerauskohteiden suunnitteluun
Tampereen kaupunki investoi lähivuosina huomattavan paljon koulujen ja oppilaitosten rakentamiseen tai saneeraamiseen.
TOP School -hanke on osallistunut näiden rakennus- tai saneeraushankkeiden työryhmiin varmistaakseen sen, että näissä
kohteissa oppimisympäristöjä tarkastellaan kokonaisuuksina huomioiden tilojen lisäksi myös laitteistot, henkilöstön
koulutus ja uudet toimintamallit. Tavoitteena on luoda moderneja ja monipuolisia oppimisympäristöjä.
Hankejohtaja Juusenaho on osallistunut seuraavien Tampereen kaupungin oppilaitosten rakentamis- tai
saneeraushankkeiden työryhmiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tampereen teknillinen lukio
Vuores-talo
Tampereen kansainvälinen koulu
Sampolan kampus
Tampereen klassillinen lukio
Tesoman alueen koulutilojen uudelleenjärjestelyt
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yksiköiden saneeraus
Kalkun pienten lasten yksikkö
Metsäniityn pienten lasten yksikkö

TOP School -hanke kokosi kuva- ja videoaineistoa uusista tamperelaisista oppimisympäristöistä eli suunnitteilla olevista,
vastavalmistuneista ja saneerattavista päiväkodeista ja oppilaitoksista näyttelyksi, joka oli esillä Tampereella Finlaysonin
alueella olevassa Galleria Nottbeckissa 15.–29.4.2013.

Korkeakouluyhteistyön verkosto
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden EDU-yksikköön on nimetty työryhmä kehittämään koulutuksellista yhteistyötä
kaupungin kanssa. Työryhmää koordinoi Tampereen yliopiston osalta koulutuspäällikkö Hilkka Roisko ja Tampereen
kaupungin osalta TOP School -hanke.
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Kööpenhaminalaisessa Hellerupin koulussa ei ole varsinaisia luokkahuoneita lainkaan. Talon portaikot, parvekkeet
ja parvet muuttuvat joustavasti opetustiloiksi. Portaikkoa käytetään auditoriona.
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Tampereen kaupunki kustansi Tampereen yliopistolle kasvatustieteiden professuurin vuosiksi 2012–2014. Professorin
tehtävänä on ollut tutkimustyönsä ohella edistää TOP School -hankkeen kanssa kaupungin oppimisympäristöjen
kehittämistyötä. Professuurissa aloitti Petri Nokelainen ja vuoden 2014 alusta sitä siirtyi hoitamaan Reijo Kupiainen.
Kansallisessa Aktiiviset oppimistilat -konsortiohankkeessa on kehitetty vuosina 2012–2013 moniaistisia teknologioita.
Tamperelaiskoulut ovat olleet testaamassa ja kommentoimassa uusia sovelluksia, joita Tampereen yliopisto ja yritykset
ovat kehittäneet. Hanketta johti professori Roope Raisamo ja sen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Riitta Juusenaho.
Tampereen kaupungin osahanketta koordinoi toisen asteen koulutus projektipäällikkönä Antti Saarinen.
Tampereen kaupunki on ollut mukana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun koordinoimassa Kuntakehto – tuottava
ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa -projektissa. Projektissa selvitettiin viiden kaupungin (Tampere, Turku, Lahti,
Jyväskylä, Mikkeli) kehittämishankkeiden syntymistä, niiden toteuttamisprosesseja ja kehittämistyön kulttuuria sekä sitä,
miten kaupunkistrategia ohjaa hankkeita.
TOP School -hanke on kustantanut Tampereen seudun Osaava -hankkeen kanssa seudullisen rehtoreiden
pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen esiselvityksen vuonna 2013. Työ tehtiin yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun
seutusivistysryhmän sekä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa. Esiselvityksen keskeiset osiot olivat
tutkimuskirjallisuuskatsaus siitä, millaista koulutusta on tarjolla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tällä hetkellä,
sekä asiantuntijaworkshopin tuottama informaatio rehtoreiden kokemasta koulutustarpeesta. Tampereen yliopisto teki
tarjouksen koulutuksen järjestämisestä maaliskuussa 2013.
TOP School -hanke on ollut kaupungin edustajana laadittaessa tamperelaisen koulutusosaamisen viennin nykytilan SWOTkartoitusta. Muut yhteistyökumppanit olivat Tampereen yliopisto (vararehtori Harri Melin), Tampereen teknillinen yliopisto
(vararehtori Matti Pentti) sekä Tampereen ammattikorkeakoulu (vararehtori Mikko Naukkarinen).
TOP School -hanke on edistänyt suunnitelmia Kaupin kampusalueen kehittämisestä terveydenhoidon koulutuksen
huippualueeksi. Kaupin kampusalueen kehittämissuunnitelmia käsitteleviä tilaisuuksia järjestettiin kaksi: lokakuussa 2012
ja helmikuussa 2013. Professori Matti Lehto (Tampereen yliopisto), dosentti Kati Hakkarainen (Tampereen yliopisto) ja
vararehtori Päivi Karttunen (Tampereen ammattikorkeakoulu) kertoivat kaupungin edustajille mahdollisuuksista luoda yksi
Euroopan johtavista terveydenhoidon kampusalueista Tampereelle.
TOP School -hanke on kutsunut kaupungin koulutuksen edustajia ja Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja
kirjallisuustieteen yksikön edustajia kokoukseen, missä keskusteltiin kielten opetuksen tulevaisuudesta.
Hankejohtaja Juusenaho on kutsuttu Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtokunnan
jäseneksi syyskuusta 2013 alkaen.
Ammattikasvatus- ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä on tehty ammatillisen koulutuksen, Tampereen
Aikuiskoulutuskeskuksen, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston kesken. Työryhmää on kutsunut
koolle professori Anja Heikkinen.
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Tämän asiantuntijaverkoston yhteistyön pohjalta Pirkanmaan liitto alkoi koordinoida pirkanmaalaisen ammatillisen
koulutuksen kehittämissuunnitelman (amkesu) valmistelua. TOP School -hankkeen hankejohtaja ja Tampereen seudun
ammattiopisto Tredun edustajat osallistuivat Tampereen kaupungin puolesta tämän maakunnallisista toimijoista koostuvan
ryhmän toimintaan.

LUMATE-keskus
Eri-ikäisille koululaisille ja lukiolaisille korkeatasoista tiedekerhotoimintaa tarjoava Tampereen LUMATEkeskus (luonnontieteet, matematiikka, teknologia) perustettiin vuonna 2011. TOP School -hanke osallistui tämän
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisesti koordinoiman hankkeen suunnitteluvaiheeseen ja
ohjausryhmätoimintaan.
LUMATE-keskus innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan mm. järjestämällä
kerhoja, tiedetapahtumia ja avoimia tiedekahviloita sekä opettajille täydennyskoulusta.
Tampereen kaupunki tuki LUMATE-keskuksen toimintaa sen ensimmäisellä toimikaudella 2011–2014 yhteensä 100.000
eurolla. Vuonna 2014 kaupunki tuki toimintaa 20.000 eurolla.

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto
Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkoston tavoitteena oli luoda pysyvä ja toimiva
toimintamalli pirkanmaalaisen koulutusviennin koordinointiin ja toteuttamiseen. TOP School -hanke on toiminut projektin
käynnistäjänä. Hankejohtaja Juusenaho on projektin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Tampereen kaupungin edustaja
Learning Bridge -verkostossa, mihin kuuluu kaikki keskeiset tamperelaiset koulutuksenjärjestäjät.
Tampereen kaupunkiseudun kehitysyhtiö Tredea Oy:n Learning Bridge -projektin toteutti Opinpaja Oy. Projektin
rahoittajia olivat Tampereen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä sekä Euroopan
sosiaalirahasto (ESR).
Learning Bridge -projektissa on järjestetty koulutustilaisuuksia (aiheina mm. osaamisen kartoitukset ja tuottajaverkosto,
yhteiset koulutustarjoukset, tarjousten laatiminen, koulutussisältöjen tuotteistus ja verkostomainen toteutus), luotu
kansainvälisiä verkostoja ja osallistuttu suomalaisen koulutusviennin edistämiseen mm. Venäjällä ja Intiassa.
Learning Bridge -verkosto järjesti Tampereella syyskuussa 2013 kaksipäiväisen kansainvälisen Bringing Bright Minds
Together – Transnational Partnerships in Education -seminaarin. TOP School -hanke järjesti yhteistyössä Learning Bridge
-hankkeen kanssa marraskuussa 2013 intensiivivalmennuksen koulutusviennin onnistumisen perusteista Tampereen
kaupungin valtuustosalissa. Valmennus oli suunnattu koulutusorganisaatioiden ylimmälle johdolle, strategisista linjauksista
päättäville ja koulutusviennin resursoinnista, toteutuksesta ja seurannasta vastaaville henkilöille. Valmennuksen vetäjänä
toimi koulutusviennin asiantuntija Päivi Korhonen Project Development Group Europesta.
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Kansallinen yhteistyö

Opetushallituksen Digitaalisen oppimisen neuvottelukunta

TOP School -hanke on järjestänyt tai osallistunut mm. seuraaviin tilaisuuksiin:
•

28.2.–2.3.2011 Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston Tulevaisuuden koulu -hankkeeseen tutustuminen

•

27.4.–28.4.2011 Oulun kaupungin Ritaharjun, Metsokankaan ja Pohjankartanon

Hankejohtaja Juusenaho on osallistunut kutsuttuna joulukuusta 2012 lähtien Tampereen kaupungin edustajana
Opetushallituksen Digitaalisen oppimisen neuvottelukuntaan, jota johtaa OPH:n pääjohtaja Aulis Pitkänen.
Neuvottelukunnan tehtävänä on etsiä uusia keinoja tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vahvistamiseksi sekä löytää/
tunnistaa uusia yhteistyömuotoja digitaalisen infrastruktuurin vahvistamiseksi opetuksessa.

koulukeskuksiin sekä Oulun kaupungin OPPIS-keskukseen tutustuminen
•

4.11.2011 Kokkolan kaupungin lukiotoimen rehtorien yhteistyövierailu Tampereella

•

14.10.2011 TOP School -hankkeen ja opetusteknologiakeskuksen esittely Porin kaupungin edustajille

•

13.12.2011 Kauniaisten Unelmakoulu-toimintamalliin tutustuminen ja benchmarkkaus

•

10.2.2012 Rovaniemellä Lapin yliopiston Osaamisen kehittämisen päivät – Opettajuus 2020 -seminaari, 		

missä hankejohtaja Juusenaho alusti aiheesta ”Tulevaisuuden oppimisympäristöt Tampereella”
•

18.–20.4.2012 Hämeenlinnan Aulangolla ITK (interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -messut, missä 		

hankejohtaja Juusenaho alusti seminaarissa aiheesta ”Tampere kehittää tulevaisuuden oppimisympäristöjään”
•

7.8.2012 Kouvolan kaupungin edustajien vierailu Tampereella

•

28.9.2012 TOP School -hankkeen kutsusta Espoon ja Turun kaupunkien koulutusalojen päättäjät kokoontuivat Tampereelle
seminaariin, jonka aiheina olivat oppimisympäristöjen kehittämishankkeet eri kaupungeissa ja yhteistyön uudet muodot

•

24.1.2013 hankejohtaja Juusenaho kertoi kutsuttuna TOP School -hankkeesta Tampereen Suomalaiselle klubille

•

25.1.2013 hankejohtaja Juusenaho kertoi kutsuttuna TOP School -hankkeesta Tampereen Rotary-klubille

•

4.–5.4.2013 Oulussa Microsoftin Muuttuva koulu -seminaari, missä hankejohtaja Juusenaho 		

alusti kutsuttuna Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelmista
•

11.–12.4.2013 Hämeenlinnan Aulangolla ITK-messuilla TOP School -hanke esittäytyi yhteistyössä Uuden Tehtaan Demolan

kanssa; messuosastolla mukana olivat myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Natura 			
Mobile -hanke, Taju Games Oy Energiapeli-ohjelmineen sekä Futurable Oy virtuaalisine yrittäjyyskasvatusalustoineen
•

8.5.2013 Helsingissä Kilpailu- ja kuluttajaviraston koordinoimaan pohjoismais-virolaiseen Using media at school – How to

teach without commercial pressure -seminaarisarjaan kuuluva Media as a Learning Environment -seminaari, missä hankejohtaja
Juusenaho esitteli Tampereen kaupungin suunnitelmia uusista oppimisympäristöistä alustuksessaan ”The school in the future”
•

22.5.2013 Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksella Tampereen eOppimisen klusterin

Oppimisen uudet tilat ja oppimisympäristöt -tilaisuus, missä hankejohtaja Juusenaholla oli
puheenvuoro kaupungin uusia oppimisympäristöjä koskevista suunnitelmista.
•

16.–17.1.2014 Tampere-talossa Etelä- ja Länsi-Suomen alueen eli ns. ELSA-alueen keskeisten kehittäjien,

hanketoimijoiden ja rahoittajien uuden rakennerahastokauden toimintaa ideoiva ELSA-seminaari,
missä TOP School -hanke oli esillä yhtenä edellisen ohjelmakauden parhaista hankkeista
•

16.5.2014 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen EU-rahoitus- ja

inspiraatiopäivä, missä TOP School -hanketta esittäytyi yhtenä edellisen ohjelmakauden parhaista hankkeista
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Lontoossa koulutusalan opetus- ja oppimisteknologiamessuilla oli esillä moderniin oppilaitoksiin sopivia kalusteita.
Pienen koululaisen on mukava käpertyä lueskelemaan kirjahyllyssä olevaan lokeroon.
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Kansainvälinen toiminta
BETT-messut Lontoossa
Lontoossa järjestetään vuosittain tammi–helmikuussa maailman laajimmat koulutusalan opetus/oppimisteknologiamessut,
BETT-messut (British Educational Training and Technology Show). TOP School -hanke on osallistunut kahdesti näille
messuille.
10.–13.1.2012 hankejohtaja Riitta Juusenaho toimi tamperelaisen delegaation matkanjohtajana ja järjesti tamperelaisryhmän
paikalliset oppilaitosvierailut. Messuvierailun lisäksi ryhmä teki tutustumisvierailut Loxford School of Science and
Technologyyn ja New Line Learning Academyyn Kentin Maidstonessa.
30.1.–2.2.2013 TOP School organisoi ja koordinoi Tampereen kaupungin edustajien osallistumisen BETT-messuille.
Messuilla esittäytyivät TOP School -hankkeen lisäksi Tredun Natura Mobile -hanke, Tampereen ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä Tampereen teknillinen lukio. Osallistumisen tavoitteena oli tehdä tamperelaista koulutusosaamista
tunnetuksi ja nostaa Tamperetta varteenotettavana kansainvälisenä koulutuskaupunkina ulkomaalaisille opiskelijoille.

Educating Cities -konferenssi
Etelä-Korean Changwonissa järjestettiin 24.–29.4.2012 kahdestoista IAEC-konferenssi (International Association of
Educating Cities). Konferenssin tavoitteena on tarjota kansainvälinen foorumi verkoston kaupungeille, korkeakouluille
ja muille oppilaitoksille ja niiden asiantuntijoille kokoontua yhteen keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia hyvistä
koulutuskäytänteistä niiden laajassa merkityksessä.
TOP Schoolin hankejohtaja Riitta Juusenaho piti seminaarissa alustuksen aiheesta ”Developing Learning Environments,
Education for a sustainable Way of Life in Tampere, Finland”. Case-esimerkkinä esiteltiin Vuoreksen koulukeskuksen
kokonaisvaltaista suunnittelua. Puheenvuoron aluksi esiteltiin ensimmäisen kerran tamperelaisista oppimisympäristöistä
tehty ”Imagination is more…” -video. Tampereen oppimisympäristöjä esiteltiin messuosastolla 27.–29.4.2012.
Konferenssimatkaan oli yhdistetty vierailu Changwonin School of Science and Technologyssa 27.4.2012.
Myöhemmin Korea Newsin toimittaja Seung-im Jung vieraili toukokuussa 2012 Tampereella. Hän haastatteli hankejohtaja
Riitta Juusenahoa ja vieraili mm. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppisopimuskeskuksessa ja nuorten työpajassa.
TOP School koordinoi Barcelonassa 2014 järjestettävään IAEC-konferenssiin lähetettäviä work shop -abstrakteja,
joiden teemoina olivat mm. koulutuksen tasa-arvo, nuorisotakuu, kuntalaisvaikuttaminen, maahanmuuttajakoulutus,
innovaatiotoiminta sekä LUMATE-toiminta.
Kööpenhaminalaisen Hellerupin koulu on valoisa, avara ja avoin. Koulun opetusfilosofiana on “learning by doing”.
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Microsoft-yhteistyö
Hankejohtaja Riitta Juusenaho toimi 22.5.2012 ryhmänvetäjänä tutustumismatkalla Hellerupin kouluun Kööpenhaminassa.
Mukana oli Tilakeskuksen koulusuunnittelusta ja -rakentamisesta vastaavia edustajia sekä tuotantojohtaja. Microsoftin
edustajat esittelivät seurueelle Microsoftin Kööpenhaminan tiloja ja Microsoftin uusia oppimisratkaisuja.
Matkan aikana sovittiin Microsoftin Partners in Learning -yhteistyön tuloksena Tampereella järjestettävästä
lukiolaisille ja opettajille suunnatusta informaatio- ja keskustelutilaisuudesta, missä kerrottiin tulevaisuuden työelämän
teknologiaosaamisen vaatimuksista. TOP School -hanke järjesti tämän tilaisuuden 11.9.2012.

Japanilais-suomalainen kielten opiskelun tutkimus

11.4.2013
23.–24.4.2013
8.7.2013 		
29.8.2013
19.9.2013
20.9.2013
25.10.2013
12.12.2013
11.2.2014
12.2.2014
28.3.2014
28.4.2014

chileläiset kaupungin vieraat
eteläkorealaisdelegaatio kaupungin vieraana
Kiinan opetusministeriön edustajat Tampereella
eteläkorealaiset vieraat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa
eurooppalainen Les Recontres -verkosto Tampereella
unkarilaiset (Miskolc) vieraat Tampereella
kiinalaiset (Guangzhou) vieraat Tampereen yliopistolla
Tsekin tasavallan senaatin edustajat Tampereella
kiinalaiset Valkeakoskella Hämeen ammattikorkeakoulussa
venäläisiä median edustajia Tampereella
Kiinan kansallisen kasvatustieteiden instituutin edustajat Tampereella
indonesialaisdelegaatio Tampereella yliopiston vieraana

Japanilaisen Naruton yliopiston professori Harumi Ito vieraili Tampereella kesällä 2011. Palaverissa Riitta Juusenahon
kanssa sovittiin yhteisestä lukiolaisten englannin kielen opiskelun vertailevasta tutkimuksesta Japanin ja Suomen (Tampere)
välillä. Tutkimuksen toteutti Naruton yliopisto ja tamperelaisaineiston kokoamisesta vastasi Riitta Juusenaho.
TOP School -hanke toimitti syksyllä 2012 professori Itolle noin 200 tamperelaisen lukiolaisen ja 23 heitä opettavan
opettajan kyselykaavakkeisiin perustuvan aineiston. Vertailututkimuksen aineisto käsiteltiin Japanissa. Professori Ito esitteli
tutkimuksen tuloksia Tampereella 26.9.2013.

FinnFest 2012 -tapahtuma USA:ssa
Hankejohtaja Riitta Juusenaho, professori Petri Nokelainen, perusopetuksen aluejohtaja Petri Peltonen, tapahtumapäällikkö
Perttu Pesä sekä opettaja Miika Lehtovaara edustivat 8.–10.11.2012 tamperelaista koulutusosaamista Arizonan Tucsonissa
pidetyssä FinnFest 2012 -tapahtumassa. FinnFest on suomalaisjuurisille amerikkalaisille suunnattu festivaali, joka
kokoaa yhteen sadoittain siirtolaistaustaisia. Suomalaista ja tamperelaista koulutusta esiteltiin yhteensä kuudessa eri
seminaarialustuksessa Education Forumissa. Riitta Juusenaho tutustui lisäksi tucsonilaiseen Harold Steele Elementary
schooliin.

Esittelyt kansainvälisille vierailijoille
Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt TOP School -hanketta ja suomalaista/tamperelaista koulutusosaamista useille
Tampereella vierailleille kansainvälisille ryhmille:
21.1.2012
16.5.2012
13.3.2013
18.3.2013

australialaisia koulutuksen edustajia ammattiopiston vieraana Tampereella
eteläkorealainen julkishallinnon ja koulutuksen edustajien delegaatio Tampereella
tansanialaiset kouluhallinnon edustajat Tampereen yliopistolla
eteläkorealaiset vieraat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa
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Linnainmaan koulun teknisen työn tilojen sähkötekniikan oppimisympäristöä.
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TULEVAISUUDEN TAMPERELAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT SUOSITUKSIA!
Modernit fyysiset oppimisympäristöt
Tampereen kaupunki investoi huomattavan paljon uusiin koulurakennuksiin tai saneerattaviin vanhoihin tiloihin (esim.
Vuores, Tesoma, Tesomajärvi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen teknillinen lukio, Metsäniityn pienten
lasten yksikkö, Tampereen kansainvälinen koulu, Vehmaisten koulu). Tässä yhteydessä on mainio tilaisuus luoda kokonaan
uudentyyppisiä, vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja joustaviin oppijaryhmiin perustuvia uudenlaisia oppimisen tiloja,
joiden kautta mahdollistuu 21. vuosisadan vaatimien taitojen ja tietojen opetus ja oppiminen. Koulu ei tuota opetuspalvelua
yksin, vaan yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Koulu tulee nähdä opetuspalveluverkoston veturina, joka yhdistää eri
osapuolten resursseja niin, että oppija voi oppia parhaalla mahdollisella tavalla. Näin toimiva verkosto luo arvoa oppilaille,
nimittäin laadukasta oppimista.
Tulevaisuuden oppimisympäristöjä voidaankin kuvata informaaleiksi (ei-perinteinen luokassa oppimisen tilanne),
interaktiivisiksi, globaaleiksi ja teknologiaa hyödyntäviksi (esim. Sawyer 2006; Natriello 2007; Tuomi 2007). Uusien tilojen
suunnittelussa tulee huomioida seuraavat muutokset:

Skenaario 2. Ympäristöönsä hajautunut koulu. Koulu on hajautunut tai ”soluttautunut” ympäristönsä yritysten,
liikuntapaikkojen, kirjastojen, terveyspalvelujen jne. yhteyteen.
Skenaario 3. Laajentunut koulu. Koulutalo on monien muidenkin palvelujen tuottamispaikka, kampus, jossa on tiloja
päivähoidolle, terveydenhoidolle, neuvolatoiminnalle, nuorisotoiminnalle, kansalaisjärjestöille jne.
Skenaario 4: Koululinnake. Nykyisin vallitseva koulumalli, helposti tunnistettava aidattu rakennus, jossa on vastaanottotilat
pienine ikkunoineen ja alatilat eriytetty opetuksesta. Käyttö keskittyy koulun tarpeisiin.
TOP School suosittaa, että kunkin päiväkodin/koulun/oppilaitoksen suunnittelun aluksi pohditaan moniammatillisella
joukolla tilojen käyttötarvetta ja sitä, mistä perinteisistä tilaratkaistuista voidaan luopua tarpeettomina.

Osallistava ja yhteistoiminnallinen koulusuunnittelu
Osallistavan suunnittelun yhtenä tausta-ajatuksena on ollut suunnittelun demokratisointi niin, että käyttäjät (henkilöstö)
ja asiakkaat (esim. opiskelijat) osallistetaan mukaan suunnittelemaan itselleen suunnattuja tiloja tai palveluita. Puhutaan
käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja loppukäyttäjien hiljaisen tiedon (tacit knowledge) muuttamisesta jaetuksi täsmätiedoksi
(explicit knowledege). Samoin asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus korostuu uudessa suunnittelussa. Olemassa olevaa
tutkimustietoa hyödynnetään modernissa koulusuunnittelussa.
Tampereella osallistavaa suunnittelua on edistetty mm. luomalla kunkin koulun/oppilaitoksen suunnittelun tueksi ns.
pedagogisia työryhmiä, joissa kokeneet opettajat ja rehtorit ovat voineet tuoda esiin ehdotuksiaan ja kommenttejaan. Tämän
lisäksi TOP School -hankkeessa on panostettu erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltujen koulutuskokonaisuuksien
ostamiseen po. henkilöstölle (esim. Sampolan kampuksen muutoksen hallinnan tuki -hanke, Tesoman alueen koulujen ja
nuorisotoimen sekä Tampereen kansainvälisen koulun henkilöstölle suunnattu yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama
K-opeGo-hanke). Vehmaisten ja Vuoreksen koulujen henkilöstölle toteutetaan yhteinen uusien koulutilojen maksimaaliseen
hyödyntämiseen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tutkimus- ja kehittämishanke.
TOP School suosittaa, että henkilöstöä osallistetaan entistä enemmän koulujen ja oppilaitosten
suunnittelun eri vaiheisiin.

Muuttunut oppimiskäsitys
Koulujen fyysinen koko on viime vuosina kasvanut, mutta suurissakin yksiköissä on syytä pyrkiä tilaratkaisuilla luomaan
pienempiä yksiköitä erityisesti, jos rakennuksessa on pienten oppilaiden ohella isompia opiskelijoita. Heppel (2004) esittää
neljä erilaista skenaariota koulurakentamiseen:
Skenaario 1. Ei lainkaan fyysistä koulurakennusta (vrt. Iso-Britannian School of Everything -verkosto).
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Viime vuosina suomalainen koulu on kääntynyt behavioristisesta oppimiskäsityksestä kohti sosiokonstruktivistista
oppimisnäkemystä. Behaviorismi perustuu ärsyke-reaktiokytkentöihin, joita säädellään opettajan vahvistuksella. Toivotusta
käyttäytymisestä(tai vastauksesta) palkitaan ja ei-toivotusta käyttäytymisestä(tai vastauksesta) rangaistaan. Opetettava
oppiaine pilkotaan pieniin osiin. Oppiminen perustuu pitkälti kielellisiin prosesseihin; lukemiseen, kirjoittamiseen,
kuuntelemiseen ja puhumiseen. Oppiminen on ilmaistu käyttäytymisen muutoksena tai verbaalisesti kokeiden muodossa.
Epäonnistuminen tässä on ollut perinteisesti osoitus siitä, ettei oppimista ole tapahtunut.
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Sosiokonstruktivismi painottaa oppimisen sosiaalista ja vuorovaikutteista merkitystä ja se näkee oppimisen sosiaalisena
prosessina. Erityisesti uusi viestintäteknologia on muuttanut tiedonkäsitystämme huomattavasti. Kun aiemmin
oppimistapahtuman toimijat olivat opettaja, oppilas ja luokkahuone, ovat ne nykyään laajentuneet näiden ulkopuolelle
niin, että ne käsittävät esimerkiksi museot, median, naapuruston ja yritykset, harrastukset, seurat ja järjestöt, pelit,
reaalimaailman ja virtuaalimaailman.
Tutkimusten mukaan ihminen viettää n. 70 % ajastaan informaaleissa oppimisympäristöissä (Banks ym. 2007). Oppilas
viettää päivästään koulussa vain n. 14 %. (Bransford, Brown & Cocking 1999). Vaarana on, että valtava määrä oppimisen
potentiaalia jää käyttämättä, jos ajatellaan, että tehokasta oppimista voi tapahtua vain koulussa tai vain opettajan
ohjauksessa. Koulun sen sijaan tulee pystyä hyödyntämään kaikkiallista oppimista omassa toiminnassaan. Tämä edellyttää
pedagogisia ja didaktisia muutoksia, joissa korostuvat tutkiva oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus sekä opetuksen
kontekstuaalisuus (ajallisuus ja paikallisuus).
Uusia kansalaistaitoja (21st Century skills) ovat mm. taito yhdistellä ja soveltaa opittua tietoa erilaisissa konteksteissa.
Oppiaineiden yhdisteleminen suurempien teemakokonaisuuksien ympärille ja opettajien saumaton yhteistyö edistävät
selkeästi tämän tavoitteen saavuttamista. Siksi myös opetussuunnitelmat tulevat jatkossa rakentumaan laajojen
kokonaisuuksien hallintaan.
TOP School suosittaa, että kunkin saneerattavan koulun tai oppilaitoksen kohdalla pohditaan ajoissa
oppimiskäsitystä ja määritellään uuden pedagogisen toimintakulttuurin suuntaviivoja. Myös henkilöstön koulutusja rekrytointitarpeet selvitetään.

Digitaalinen teknologia opetuksen tukena
Uudet digitaaliset innovaatiot ovat synnyttäneet kokonaan uusia sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen muotoja
erityisesti nuorten keskuuteen. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa ne myös tulevat muuttamaan ja korvaamaan
koulutuksen nykymuotoja. Nuoret ilmoittavat katsovansa viikoittain televisiota vähemmän kuin vanhempansa, mutta
viettävänsä aikaa monissa samanaikaisissa medioissa prosessoiden ja käsitellen tietoja. Aivotutkimus onkin todennut
8–18-vuotiaiden nuorten omaavan paremman lähimuistin kuin vanhemmilla henkilöillä, ja perustelee näin nuorten
parempaa kykyä olla mukana yhtäaikaisesti useissa medioissa.
Digitaaliset teknologiat pakottavat koulutuksen suunnittelijoita ja järjestäjiä myös arvioimaan uudelleen kaikilta vaadittavia
avaintaitoja – määrittämään uuden ajan kansalaistaitoja. Oppiaineita, joissa tutkimusten mukaan on nähty teknologian
käytön tuomia hyötyjä oppimiselle, ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, vieraat kielet, luonnontiede, historia,
maantiede, liikunta sekä muut taito- ja taideaineet. Näissä aineissa teknologian monipuolinen käyttö opetuksen tukena ja
monipuolistajana on tuonut hyötyjä opiskelijoille (OPH, Koulu 3.0, 2010).

Tampereen uusimpia koulutiloja on monitoimitaloksi suunniteltu Vuores-talo, jonka suurta infotaulua hyödynnetään
mm. välittämällä kuvia juhlista tai peleistä tai talon energiankulutusarvoista.

Jotta opettajat ottavat teknologian käyttöön opetuksessaan, edellyttää se, että he itse ovat sinut laitteiden kanssa ja että
laitetuki kouluissa toimii saumattomasti. Yhteistyötä loppukäyttäjien ja kaupungin tietohallinnon välillä on lisättävä
voimakkaasti ja tuen tarpeita on selvitettävä käyttäjälähtöisesti.
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Oppimista selkeästi edistävinä teknologiasovelluksina voidaan mainita videoteknologia, animaatiot ja simulaatiot,
digitaalinen videokuvaus ja valokuvaus tai paikkatietojärjestelmiä hyödyntävät sovellukset.
Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksessa toimineen Oppimisympäristöjen kehittämisen ohjausryhmän
loppuraportissa Oppimisen ilo (2013) annetaan suositus opetustilojen tekniseksi varusteluksi:
Perusluokan varustuksena tulisi olla: projektori kosketustaululle ja projektori valkokankaalle, PC, Blu-ray/DVD-soitin,
tallentava digitelevision viritin ja dokumenttikamera. Luokkatilojen ohjausjärjestelmän tulisi olla yksinkertainen ja kaikkia
laitteita tulisi voida hallita keskitetysti ilman niiden omia kaukosäätimiä.
Multimedialuokkien/kielistudioluokkien liitännöissä tulee huomioida kielistudiojärjestelmän liittäminen AV-järjestelmään.
Kieli- ja musiikkiluokkien varustelussa on erityistä huomiota perusluokan varustuksen lisäksi kiinnitettävä äänentoistoon,
langattomiin mikrofoneihin ja langattomiin kuulokkeisiin. Näistä tiloista olisi myös videokuvan streamauksen
mahdollisuus.

Oppilaitoksissa voidaan erottaa ainakin neljä jatkuvaa kehittämisprosessia (OPH 2012):
•
•
•
•

Opetussuunnitelmatyö
Oppimisympäristöjen kehittäminen
Strategioiden kehittäminen
Perustehtävän kirkastaminen

Suomessa on tehty 2000-luvulla 28 rehtoriutta tarkastelevaa väitöskirjaa. Tutkimustietoa on riittävästi, jotta rehtorin työhön
liittyviä uudistavia toimenpiteitä voidaan kunnissa tehdä (Alava, Halttunen & Risku 2012).
TOP School suosittaa, että Tampereen yliopiston sekä Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Tampereen
kaupungin koulutuksesta vastaavien kesken suunnitellaan ja toteutetaan pitkäkestoinen rehtorien ja kouluhallinnon
henkilöstön täydennyskoulutusohjelma, joka mm. huomioi rehtorin uran eri vaiheet: aloittava rehtori, työssä jo
jonkin aikaa toiminut rehtori ja työuraansa päättävä rehtori. Samoin kaupungin koulutuksen kehittäjät tulisi saattaa
jatkuvaan vuoropuheluun opettajankoulutuksen kanssa.

Taito- ja taideaineiden luokkatiloissa huomio on kiinnitettävä kalusteiden liikuteltavuuteen, tilan muunneltavuuteen sekä
monikäyttöisyyteen. Valkokangas ja aktiivitaulu olisi hyvä sijoittaa eri seinille. Työasemista osa Applen työasemia.

Tulevaisuuden koulu

Oppilaitoksen lisävarusteluna mainitaan siirrettävät AV-kärryt, videoneuvottelujärjestelmien käyttö siirrettävillä laitteilla,
info-TV-järjestelmä ja Stream-serveri. Auditorioissa tulisi olla videotaltiointimahdollisuus.

Teknologian juurruttaminen luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria edellyttää teknologian ja pedagogisten
käytänteiden integrointia. Mikäli koulun rakenteet, johtaminen, opettajien välinen yhteistyö, tilasuunnittelu jne. eivät
muutu, ei teknologiasta tule kouluun luontevaa työkalua.

TOP School suosittaa, että kaupungin tietohallinto- ja opetusteknologian asiantuntijat osallistetaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa koulujen/oppilaitosten suunnittelutyöhön. Uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä on
varmistettava henkilöstölle riittävä tekninen tuki, jotta laitteet otetaan maksimaaliseen käyttöön. Henkilöstön
tietotekniikka-osaamista vahvistetaan täydennyskoulutuksella.

Oppilaitosjohtaminen
Kaikki edellä kuvattu edellyttää oppilaitosjohtamisen rajua kehittämistä. Pysyvyyteen, yksiselitteisiin käsitteisiin, selkeisiin
hallinnollisiin rakenteisiin perustuvalla johtamistavalla ei johdeta jatkuvassa muutoksessa, monimerkityksellisten
käsitteiden ja verkostojen sekä ennakoimattoman kvanttimaailman oppilaitoksia. Tiedon uudenlainen keskeisyys ja
merkitys johtamisessa korostuvat. Rehtorin työ on kokonaan oma professionsa, joka vaatii tuekseen oman korkeaasteen koulutuksensa ja jatkuvan, systemaattisen täydennyskoulutuksen. Rehtorin vastuulla on nykyään hallinnon
pyörittämisen ohella organisaationsa osaamisen johtaminen ja kehittäminen, jaetun johtajuuden hyödyntäminen, uutta
luovan oppimiskulttuurin kehittäminen ja verkostoissa tapahtuvan oppimisen johtaminen. Tulevaisuusorientaatio nousee
keskeiseksi kompetenssivaatimukseksi.
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Tulevaisuuden koulussa jo pienetkin oppijat totutetaan projektiluonteiseen työtapaan ja tiimityöskentelyyn. Mikäli tämä
toimintatapa ei ole opettajille luontainen tapa toimia, se tuskin siirtyy heidän oppilaisiinsa. Tiimityöskentelyä on siis
edellytettävä myös opettajilta. Tulevaisuudessa sen tulee olla rekrytoitaessa yksi keskeinen valintaperuste.
Kyky työskennellä erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoissa on leimallinen vaatimus myös työelämässä. Vanhempien
opiskelijoiden opiskelu tulee tapahtumaan lomittain erilaisissa verkkoympäristöissä etäopiskeluna, perinteisenä
lähiopetuksena ja näiden yhdistelminä.
Tulevaisuuden oppiminen on kaksisuuntainen interaktiivinen prosessi, jossa oppii sekä oppilas että opettaja.
Oppimisprosessi perustuu yhteistyöhön, ja oppimista edistetään yksilöllistämällä opetusta oppijan tarpeista käsin.
Tulevaisuuden oppimisen perustaitoina säilyvät lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka ja tiedonkäsitys. Tämä
lisäksi tulevat ikäkauteen sovitettuina oppimisen ja ajattelun taidot ja näiden strategiset prosessit, medialukutaito ja
elämänhallintataidot osana kutakin koulutuskokonaisuutta.
Kestävän ja kannattelevan elämän (lue: hyvän elämän) peruskivinä tulevat olemaan hyvinvointi, oppimismotivaatio ja
yhteisöllisyys.
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Tulevaisuuden koulun tilat mahdollistavat erilaisten oppijoiden tarvitsemat erillistilat sekä aikuisten moniammatillisen
yhteistyön tai tilojen joustavan muuntumisen suurryhmän opetukseen.
Tulevaisuuden koulukeskuksia tai monitoimitiloja johtaa toimitusjohtaja. Lähtökohtana tulisi myös olla talokohtainen
budjetti ja yksi opetussuunnitelma. Hallinnon näkökulmasta puhutaan elinkaarimalli-ajattelusta. Tässä ajattelussa uusi jäsen
syntyy osaksi yhteiskuntaa (neuvola) ja kasvaa monitoimitalon suojissa (päiväkoti ja koulu, terveydenhoito). Hän kehittää
ominaisuuksiaan ja taitojaan harrastuspiireissä (nuorisotyö, kirjasto, liikuntatoimi). Kaikessa tässä häntä kodin ohella tukee
moniammatillinen asiantuntijaverkosto.

Koulutuksen kehittämistoiminnan koordinointi
On selvää, että suuren kaupungin koulutustarjonta hajaantuu useaan eri tasoon ja useaan eri paikkaan. Tämän
tosiasian johdosta kehittämistoiminta on sirpaleista, päällekkäistä ja epätaloudellista. Hankerahoitukseen perustuvan
kehittämistoiminnan uudet innovaatiot pysähtyvät usein hankkeen päätyttyä tai ne jäävät kovin pienen piirin etuoikeudeksi.
Tavoiteltu vaikuttavuus tai muutos jää toteutumatta. Heljä Misukan (2014) kuntapäättäjille suunnattu raportti Koulutuksen
suurvalta tienhaarassa alleviivaa voimakkaasti kuntien roolia koulutuksen jatkuvan kehittämisen toteuttajina. Misukan
mukaan tämä on nykypäättäjiltä unohtunut.
TOP School -hankkeen toiminnan ajan sen yksi keskeinen tehtävä on ollut luoda pysyvän keskitetyn koulutuksen
kehittämistoiminnan koordinaation toimintaperiaatteet. Verkostoihin perustuva toiminta on osoittautunut erittäin
tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Laajat verkostot edellyttävät koordinointia, niiden toimintaa on linkitettävä toisiinsa
päällekkäisyyden välttämiseksi ja tietoa eri tahojen toiminnasta ja toiminnan tuloksista on pystyttävä jakamaan tehokkaasti.

TOP School suosittaa:
Kaupungin sisäiset keskeiset koulutuksen kehittämishankkeet on syytä saattaa jatkuvaan vuoropuheluun toistensa kanssa
järjestämällä säännöllisiä verkostotapaamisia ja luomalla paikkoja, joissa hankkeiden tuloksia voidaan esitellä laajasti.
Korkeakouluyhteistyön kautta tutkimustieto on jalkautettava arjen toiminnan suunnitteluun. Kansallisia ja kansainvälisiä
koulutukseen liittyviä innovaatioita pystytään näin hyödyntämään välittömästi tamperelaisissa oppimisympäristöissä.
Koulutuksellisen seutuyhteistyön merkitys korostuu lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi on aktiivisesti luotava konkreettisia
yhteistyömahdollisuuksia (yhteiset kehittämishankkeet, teknologiahankinnat, henkilöstön koulutus, rahoitushaut jne.)
Kansallisella tasolla on pyrittävä vaikuttamaan koulutuspolitiikan tulevaisuuteen osallistumalla aktiivisesti julkiseen
koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä luomalla aktiivisesti verkostoja esim. suurten kaupunkien kesken.

TOP School -hankkeen toimijaverkosto 2011 alkaen.
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Kansainvälinen taso mahdollistaa suomalaisen koulutusosaamisen tunnettuuden lisäämisen sekä kansainvälisten opiskelijoiden
sekä tutkijoiden houkuttelemisen Tampereelle. Myös suomalaisen koulutusosaamisen vienti avautuu näissä verkostoissa.
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Yksi Pirkanmaan maakuntastrategialuonnoksessa (maaliskuu 2014) Rohkee, mutta sopii sulle! vuosien 2014–2017
keskeisistä muutostavoitteista on ”Pirkanmaalaisten osaamisen taso on kansainvälistä kärkeä. Koulutusrakenteet ja -mallit
vastaavat tehokkaasti tulevaisuuden haasteisiin ja työelämän tarpeisiin.” Tämän muutostavoitteen kärkitoimenpiteenä
mainitaan oppimisen ja koulutuksen maakunnallinen toimintamalli, koulutusrakenteet ja -tarpeet, koulutuksen
työelämävastaavuus , uudet oppimisen tavat, välineet ja oppimisympäristöt, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
ja niiden pedagoginen käyttö, virtuaaliopiskelu, työelämälähtöinen koulutus, työssä kouluttautuminen, koulutuksen
yrittäjämäisyys ja joustavat tutkinnot.
TOP School -hanke on toiminut koulutuksen kehittämisen focal pointina. Hankkeen loppuarviointiraportissa (2013)
nousee selkeästi hankkeen vahvuudeksi vastaajien kokemus, että TOP School on pystynyt tuottamaan tamperelaiseen
koulutuksen kehittämiseen uudenlaisia avauksia ja yhteistyön muotoja. Tästä syystä hankkeessa on mallinnettu kaksi mallia,
joissa TOP School -hankkeen kaltainen toiminta jalkautettaisiin pysyväksi strategiseksi toimintamalliksi:
a) Tampereen kaupungin koulutuksen kehittämiskeskus ja
b) seudullinen koulutuksen kehittämiskeskus.
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Keskitetyssä kehittämiskeskusmallissa tamperelaisen/seudullisen koulutuksen kehittämisen avaintoimijat kaikilta
koulutuksen tahoilta kootaan yhteen toimimaan ja tuottamaan koulutuksellista lisäarvoa koko koulutuksen kenttään.
Tällaisia toimijoita voisivat olla hankehakemus-osaajat ja keskeisten laajojen hankkeiden vetäjät, teknologia-asiantuntijat,
koulutusosaamisen viennin asiantuntijat, koulutuksen arviointiasiantuntijat, tutkimuspäälliköt ja oppimisympäristöjen
kehittäjät. Kukin heistä vastaisi omien verkostojensa toiminnan koordinoinnista ja edistämisestä, mutta he tuottaisivat
toisilleen sekä informaatiota että toiminnallista lisäarvoa. Ulospäin kehittämiskeskus näyttäytyisi ”yhden luukun
periaatteella” toimivana koulutuksen palvelukeskuksena.

Smeds R., Krokfors L., Ruokamo H., Staffans A. (toim.). InnoSchool – välittävä koulu. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos. Painotalo Casper Oy, Espoo.

Erillisten kehittämishankkeiden viidakon sijaan tulee koulutusta tulevaisuudessa kehittää kokonaisuutena ja kaikilla
tasoilla niin, että opiskelijalle syntyy selkeä ja yhdensuuntainen koulutuksellinen ja toiminnallinen kehityspolku: opettajan
työnkuvan muutos, opettajien perus- ja täydennyskoulutus, oppilaitosjohtaminen, pedagogiset ja tekniset toimintakulttuurit
tai fyysiset oppimisympäristöt sekä elinikäisen oppimisen periaate.

Uusi Tampere, tervetuloa! Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma
2013–2016.

Oppimisen ilo. Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Tampereen kaupunki, 2013.
Tuomi I. (2007). Learning in the age of networked intelligence. European Journal of Education, 42.

Vähähyyppä K. (toim.) (2010). Koulu 3.0. Opetushallituksen julkaisu. Vammalan Kirjapaino Oy.

TOP School suosittaa, että koordinoivan koulutuksen kehittämiskeskuksen avulla luodaan kaupunkiin/seudulle
koulutuksen tulevaisuussuuntautunut kehittämistoiminnan ”punainen lanka”. Keskittämisen tuomien hyötyjen
ansiosta Tampereen seudun koulutusosaaminen saadaan suunnattua kohti uutta menestystä.
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