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Lukijalle
Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa lisäarvoa johonkin. TOP School -hankkeen tapauksessa kyseessä on oppimisympäristöjen kehittäminen ja kehittämistoiminnan koordinointi laajasti. Hankkeen asettajilla sekä rahoittajilla on oikeus saada tietoja hankkeen toiminnasta, sen johtamisesta sekä vaikutuksista. Hankkeen päättyessä on pystyttävä todentamaan syntynyt lisäarvo ja
osoittamaan askelmerkit lisäarvon jalkauttamiseksi arjen toiminnaksi.
TOP School -hankkeen toteutusaika on 1.1.2011–31.5.2014. Vaikka sen toiminta jatkuu vielä vuoden 2014 ajan, on syytä tarkastella sen tähänastista toimintaa ja tuloksia kehittävässä hengessä ja
antaa mahdollisuus sen lähipiirissä toimiville osallistua hankkeen toiminnan edelleen kehittämiseen.
Edellä mainituista syistä TOP School -hankkeen arviointikysely toteutettiin kehittävänä ja osallistavana arviointina 26.9.–15.10.2013. Kysely lähetettiin 109:lle hankkeen eri verkostoihin kuuluvalle
ja sen kanssa yhteistyötä tehneelle henkilölle. Kysely toteutettiin sähköisenä Zef-kyselynä, ja sen
aineiston analysoinnin toteutti yhteiskuntatieteiden maisteri Susanne Mannermaa.
Itse kyselyn sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet sekä hankkeen ohjausryhmän että projektityöryhmän jäsenet. Kyselyyn vastasi 56 henkilöä, joten vastausprosentiksi tuli 51.
Tulosten absoluuttinen koodaus mahdollistaa nopean kuvan muodostamisen itse arviointikohteesta. Suhteellinen koodaus taas antaa lukijalle mahdollisuuden vertailla kunkin teemaryhmän väittämien suhteita toisiinsa sekä suhteessa vastaajan antamiin merkityksiin.
Keskeisinä tuloksina voidaan mainita, että hanke on vastaajien mukaan tähän mennessä pystynyt
luomaan uusia avauksia tamperelaiseen koulutukseen ja että sen operatiivista johtamista ja verkostomaista toimintatapaa on pidetty hyvinä.

12.12.2013
Riitta Juusenaho
hankejohtaja
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TOP School -hankkeen arviointikyselyn analyysi
Taustatiedot
Kysely toteutettiin 26.9.–15.10.2013 sähköisenä kyselynä Zef-arviointityökalulla (Z-scored Electric
Feedback). Kysely lähetettiin 109 TOP School -hankkeen keskeiselle yhteistyötoimijalle, ja siihen
vastasi määräaikaan mennessä 56 henkilöä. Vastausprosentti oli näin 51.

Absoluuttinen ja suhteellinen koodaus
Tulosten raportoinnissa käytetään sekä absoluuttista koodausta että suhteellista koodausta. Absoluuttisessa koodauksessa vastausten keskiarvot tulostuvat täsmällisten vastauspisteiden mukaan.
Pallon ympärillä oleva ellipsi kuvaa vastausten hajontaa. Zef-menetelmän avulla muutetaan absoluuttiset arviointitulokset suhteellisiksi.
Suhteelliset vastauspisteet lasketaan siten, että kaikkien arvioijien kohdalta vastauspisteiden keskiarvo siirretään taulun keskelle ja vastaukset hajotetaan koko taulun alueelle. Tällä tavalla normitetuista tuloksista häviävät ns. asennevääristymät ja päästään tarkastelemaan vastausten suhteita
toisiinsa.

Taustamuuttujat
Kyselyn taustamuuttujina käytettiin vastaajan roolia suhteessa hankkeeseen ja vastaajan käsitystä
hänen omasta aktiivisuudestaan hankkeessa.

Kuvio 1 Vastaajan rooli
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Kuvio 2 Osallistuminen TOP School -hankkeessa
Vastaajista 9,1 % (5) on osallistunut erittäin paljon ja 27,3 % (15) melko paljon hankkeen toimintaan. Hankkeen toimintaan melko vähän tai erittäin vähän osallistuneita vastaajista oli kumpiakin
27,3 % (15). Omaa osallistumistaan ei osannut määrittää 9,1 % (5) vastaajista.

Hankkeen perustehtävän toteutuminen
Hankkeen perustehtävän toteutumista mitattiin esittämällä erilaisia väittämiä. Väittämät olivat:
1) Mielestäni TOP School -hanke on saavuttanut sille asetetut keskeiset tavoitteet hyvin
2) Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat selkeitä
3) Hankkeen kesto (3 v.) on mielestäni sopiva
4) TOP School -hankkeessa on pystytty luomaan uusia avauksia tamperelaiseen koulutuksen
kenttään.
Vastaajat ottivat kantaa näihin väittämiin merkitsemällä janaan sopivan kohdan asteikoilla 1–5
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Eri väittämiin otti kantaa kysymyksestä riippuen 49–50 vastaajaa. Lisäksi en
osaa sanoa -vastauksia tuli yhdestä neljään kysymyksestä riippuen.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus
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Arvioijien vastausten keskiarvot näkyvät taulussa palloina. Numero pallon keskellä on väittämän
numero. Pallon ympärillä on ellipsi, josta näkyy vastausten hajonta.
Hankkeen perustehtävän toteutuminen -väittämien kohdalla vastaajat ovat kokonaisuutenaan jokseenkin sama mieltä. Väittämässä 4 on vastausten perusteella onnistuttu parhaiten.
Suhteellisessa koodauksessa tarkastellaan näitä neljää väittämää suhteessa toisiinsa. Väittämän 3
kohdalla vastausten hajonta oli suurin ja vastaavasti väittämän 1 kohdalla pienin.

Hankkeen yhteistyökyky
Hankkeen yhteistyökyvyn arvioinnissa kysyttiin:
1) Miten hanke on mielestäsi onnistunut verkostoitumisessa?
2) Miten hankkeen toiminnasta on tiedotettu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille?
3) Miten hankkeen toiminta on hyödyttänyt edustamaasi organisaatiota?
4) Miten hanketta on mielestäsi operatiivisesti johdettu?
Myös tässä vastaajat arvioivat yhteistyökyvyn onnistumista janakysymyksen avulla asteikoilla 1–5
(erittäin huonosti – erittäin hyvin). Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan vastauksensa.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Absoluuttisen koodauksen mukaan vastaajat arvioivat hankkeen yhteistyön onnistuneen joko melko hyvin tai erittäin hyvin. Hankkeen johtamisessa (väittämä 4) arvioitiin onnistutun parhaiten.
Tässä kohtaa myös vastausten hajonta oli pienin.
Suhteellisessa koodauksessa näkyy vastausten suhteet toisiinsa. Puhuttaessa hankkeen yhteistyökyvystä vastaajien mukaan operatiivisessa johtamisessa on onnistuttu parhaiten. Hankkeen tiedottamisessa (väittämä 2) on koettu olevan eniten parantamisen varaa.
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Perustelut: verkostoituminen
Avoimia perusteluita tässä kohtaa saatiin yhteensä 40. Perusteluissa toistui ajatus, että hanke on
lisännyt eri toimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä yhteistyö- ja verkostoitumistilaisuuksia.
Näin saman asian kanssa työskentelevät on koottu yhteen ja luotu verkostoja niin paikallisesti kuin
kansallisestikin. Vastaajat mainitsivat myös, että hanke on mahdollistanut myös sellaisten toimijoiden tapaamiset, joita ei olisi tavannut ilman hanketta.
”Hanke järjestää hyviä verkostoitumistilaisuuksia. Koordinoitua hanketoimintaa tarvitaan.
Muuten hankkeet jäävät yksin ja irralleen. Verkostoituminen vaatii tukea ja sitä TOP School on
pystynyt tarjoamaan.”
”Koulutuskenttä on tällä hetkellä melkoisten muutoksien kohteena ja TOP School -hanke on
onnistunut rakentamaan siteitä eri toimijoiden välillä.”
”Alan toimijat löytäneet paremmin toisensa ja tuntevat/tietävät toinen toistensa hankkeet ja
toiminnan nyt paremmin.”
Kommenteissa mainittiin myös, että hanke on mahdollistanut hyvän yhteistyön Tampereen yliopiston ja kaupungin välillä. Hanke on myös hankkinut itselleen näkyvyyttä tiedottamalla laajasti toiminnastaan. TOP School -hankkeen koordinoima ja VTT:n toteuttama Sampolan kampuksen muutoksen hallinnan tuki -hanke mainittiin positiivisena kokemuksena.
Kriittisinä yksittäisinä kommentteina mainittiin, että hankkeessa peruskoulujen rooli on jäänyt
vähäiseksi toisen asteen koulutuksen rinnalla. Tämä selittyy sillä, että rahoittajan sääntöjen mukaan perusopetuksen kehittäminen ei kuulu EU-rahoituksen piiriin.
Lisäksi mainittiin, että ei ole saatu uusia yhteistyökumppaneita hankkeen kautta tai että korkeakoulujen päässä ei ole saatu riittävän ajoissa tietoja hankkeesta. Haasteiksi kommenteissa nähtiin
hankkeen laaja-alaisuus ja yksittäisessä oppilaitoksessa konkreettinen toiminta on jäänyt vähäisemmäksi.
Kolmen vastaajan mukaan heidän omalle hankkeelleen ei hankeverkostotapaamisista ole ollut
vastaavaa hyötyä. Yksi vastaaja koki verkostoitumisen sirpaleisena.
”Monet samoista asioista innostuneet tekijät ovat kohdanneet eri foorumeilla. Ongelma mielestäni on se, että ko. henkilöt eivät ole oppilaitostensa päättäjiä, eivätkä yksin saa asiaansa
liikkeelle. Johdon patistelua myös TOP Schoolin osalta tarvitaan, jotta heidät saadaan samaan
pöytään.”
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Perustelut: hankkeen toiminnasta tiedottaminen
Tiedottamista kommentoi 38 vastaajaa. Vastauksissa tuli esille, että viestintä on kokonaisuutenaan
toiminut melko hyvin. Etenkin mainittiin, että kotisivut ovat ajan tasalla ja sieltä saa ajankohtaista
tietoa. Lisäksi sähköpostia on lähetetty ja tapahtumista on ilmoitettu. Hanke on myös järjestänyt
koulutusta, seminaareja ja webinaareja. Hankkeen internetsivustolle on 10.12.2013 mennessä tehty noin 20 000 käyntiä.
”Tiedottaminen modernia verkkovälitteistä ja hyvät kotisivut, jotka koko ajan ajantasaisia.”
”Tiedottaminen on ollut selkeää, ajankohtaista ja monipuolista.”
”Projektijohtajan henkilökohtaisilla kontakteilla on hankkeen alussa ollut iso merkitys. Myöhemmin mm. tiedottamisen, koulutusten, seminaarien ja kv. kongressien kautta tehty hanketta tunnetuksi.”
Kriittiset kommentit liittyvät mm. siihen, että hankkeen aihepiiri on koettu vaikeasti avattavaksi
asiaan vihkiytymättömälle ja että siitä on vaikea saada konkreettista selkoa. Kolme vastaajaa koki,
että ulkopuolisten on vaikea hahmottaa tai ymmärtää hankkeen sisältöjä, kokonaisuutta tai tiedottamisen järjestelmällisyyttä.
”Ohjausryhmä pysynee kartalla ja kaupungin sisäisessä tiedotuksessa olijat, mutta ulkopuoliset
toimijat saavat tietoa satunnaisemmin ja kokonaisuus ei ole hahmottunut missään vaiheessa.”
”Yleisluontoista tietoa on tullut aika lailla, mutta toiminnan yksityiskohtaisia sisältöjä ja muotoja on niin mukana olleiden kuin ulkopuolisten ollut vaikea hahmottaa.”
”Tiedotus on ollut hyvin kirjavaa. Osittain on käytetty melko vääriä tiedotuskanavia (esim. koko henkilöstön jakelulistat) kun taas välillä on jätetty huomioimatta luontaisia tiedotuskanavia
ja erityisesti joitain tärkeitäkin asianomaisia on jätetty tiedotuksen ulkopuolelle. Tämä toisaalta heijastuu juuri verkostoitumisen sirpaleisuutta. Järjestelmällisyys puuttuu.”

Perustelut: hankkeen toiminnan hyödyttäminen vastaajan edustamassa
organisaatiossa
Kommentteja siitä, miten hanke on hyödyttänyt vastaajan edustamaa organisaatiota, tuli yhteensä
36. Vastauksissa korostuivat etenkin yhteistyömahdollisuuksien lisääntyminen ja uudet yhteistyökumppanit. Hankkeen koettiin myös mahdollistaneen sellaisten yhteistyöverkostojen syntymisen,
joita muutoin ei olisi saatu aikaan. Myönteiset kommentit liittyivät myös TOP Schoolin kautta tai
avulla saatuun tutkimusrahoitukseen, laitehankintojen rahoitukseen, yhteyden saantiin kentän toimijoihin sekä tiedon saantiin Tampereen kaupungin koulutuksen toiminnasta. Hankkeen koettiin
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vauhdittaneen oppimisympäristökeskustelua, uusien innovaatioiden käyttöönottoa sekä kansainvälisyyttä. Sen koettiin tuoneen positiivista näkyvyyttä tamperelaiselle koulutukselle.
”Yhteistyö on luonut useita toimivia hankkeita, joissa edustamani organisaation osaaminen on
hyödyntänyt toisaalta koulutustavoitteita yleisesti ja toisaalta oman organisaationi ihmisiä
heidän omilla osaamisalueillaan.”
”Olemme saaneet opettajille koulutusta, olemme päässeet tutustumaan uusiin toimintamalleihin ja oppimisympäristöihin. Olemme saaneet omalle koululle langattoman tukiverkon.
Olemme käynnistäneet yhteistyöprojektin yliopiston kanssa. Olemme saaneet yhteistyökumppaneita ulkomailta.”
”Lisännyt sähköisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa, lisännyt tietoisuutta ja pedagogista
keskustelua.”
”...LUMATE-keskukselle näkyvyys ja koulutustoimintaan verkottuminen ovat olleet erittäin tärkeitä asioita, joihin TOP School -hanke on auttanut merkittävästi.”
Yksittäisissä kriittisissä kommenteissa mainittiin mm., että hanke ei ole kyennyt käyttämään hyväkseen yliopiston toimijoita tai tuomaan omaa osaamistaan esimerkiksi opettajankoulutuksen tavoitettavaksi. Mainittiin myös, että kehittämisvirettä ja vuoropuhelua on tullut, mutta konkreettisia
hyötyjä on vaikeampi sanoa.

Perustelut: operatiivinen johtaminen
Hankkeen johtamiseen liittyvät kommentit olivat myönteisiä. Niitä saatiin 29 vastaajalta. Vastauksissa hankejohtajan karismaa ja substanssiosaamista kehuttiin. Lisäksi hankejohtajalle on annettu
vapaat kädet toimia, jota pidettiin hyvänä asiana. Myös johtoryhmä on tukenut hyvin hankejohtajaa, mutta ei ole kuitenkaan antanut liikaa ohjeistusta. Johtaminen on ollut myös selkeää ja jämäkkää, mutta henki on ollut keskustelevaa.
”Vahva osaaja vetämässä hanketta, tämä on erittäin tärkeää. Jos hankejohtaja ei ole uskottava, on pohja poissa toiminnalta. Johtamiskokemus näkyy tässä hankkeessa.”
”Oma vaikutelmani on, että hanketta on johdettu tavoitteellisesti ja yhteistyökykyisesti suunnitelman mukaan.”
”Projektin suuntaviivat ovat olleet koko ajan selvät. Projekti on edennyt koko ajan ja projektin
aikana on tehty paljon uusia avauksia. Tiedottaminen on ollut mallikelpoista. Johdolla on ollut
aikaa myös paneutua yksittäisen koulun ongelmiin.”
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Kriittisinä kommentteina tuli esille, että hanke ei ole pysynyt alkuperäisissä suunnitelmissa ja toiminta-alueella, vaan on laajentunut useaan suuntaan. Vastaajan mukaan yhdellä hankkeella ei voi
ottaa haltuun kaikkea mahdollista. Lisäksi vastuu toiminnasta näyttää keskittyneen liikaa ja sen niveltäminen opetuksesta ja koulutuksesta "linjaorganisaatiossa" vastaavien henkilöiden ja toimielinten toimenkuvaan olisi voinut olla parempi.
”Vaikuttaa aika joustavalta, mutta kaupunkiorganisaatio on iso ja tilaaja–tuottaja-roolitus on
epäselvä. Eli missä ja miten toiminnan on tarkoitus toteutua. Projekti on toiminnan tukipalvelu.”

Toimintamalli
Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan myös hankkeen toimintamallia. Vastaajat ottivat kantaa
näihin kysymyksiin asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa,
4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Molempiin väittämiin tuli vastauksia 44. En
osaa sanoa -vastauksia oli kahdesta kolmeen kysymyksestä riippuen. Kysymykset olivat:
1) Miten hanke on mielestäsi edistänyt tamperelaisten oppimisympäristöjen kehittämistä?
2) Miten TOP Schoolin verkostomainen toimintatapa sopii mielestäsi kehittämishankkeeseen?

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Absoluuttisten koodauksen perusteella molemmat toimintatavat ovat onnistuneet melko hyvin.
Suhteellisessa koodauksessa verkostomaista toimintatapaa kehittämishankkeessa pidettiin erittäin
hyvin sopivana. Hanke on myös edistänyt tamperelaisten oppimisympäristöjen kehittämistä kohtalaisen hyvin.

Perustelut: tamperelaisten oppimisympäristöjen kehittäminen
Perusteluita ensimmäiseen kohtaan saatiin 34. TOP School -hankkeen koettiin toimineen erityisesti
mahdollistajana. Sen koettiin lisänneen koulutuksen kehittämisen merkitystä ja näkyvyyttä. Hankkeen koettiin sateenvarjohankkeena tukeneen pienten kehittämishankkeiden tulosten jakamista ja
hyvien käytänteiden levittämistä. Hanke on myös koonnut alan toimijoita yhteen ja järjestänyt verkostoitumismahdollisuuksia.
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Lisäksi mainittiin, että on saatu rahoitusta yksittäisille kehittämistoimille, erilaisia kokeiluja ja uusia
käytäntöjä kouluihin, uusia avauksia opetusmenetelmiin ja uutta teknologiaa aiempaa enemmän
osaksi opetusta. Hankkeen kautta tilaajan koettiin tulleen lähemmäs tuotantoa, kun tilaajan tahtotila kehittäjänä on auennut paremmin. Hanke on ollut keskeinen tuki myös uusien investointien
yhteydessä ja mahdollistanut uusien toimintojen käyttöönottoa.
”Tunnettuus Tampereen/Pirkanmaan alueen oppimisympäristöjen parissa tehtävästä innovatiivisesta työstä on selkeästi lisääntynyt niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Muualta Suomesta
ja ulkomailta tullaan Tampereelle katsomaan aitoa käynnissä olevaa toimintaa.”
Kriittisinä kommentteina tuli esille, että oppimisympäristöjen kehittäminen ei ole ollut peruskoulujen tasolla ja että kokonaiskuva oppimisympäristöjen edistymisestä ei näy ruohonjuuritasolle.
”Ehkä vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä aivan kaikessa vaikuttavuudessaan, mutta toivon
että hanke jatkuu, koska työtä on vielä paljon tekemättä.”
”… mukana olevilla organisaatioilla on sama tehtävä jo itsessään, joka on luonnollisesti ensisijainen. Tavoitteena oleva "Kehittää oppimisympäristöjä laajassa merkityksessä (tilat, yhteisöt,
toimintatavat, välineet)" tuntuu olevan intohimoinen, koska yliopistolla ja toisella asteella tavoitteet ja tarpeet eivät ole yhtenevät. Yhteistäkin on, mutta tämä hanke ei saa mennä omia
latujaan, vaan on toimintaa tukeva.”
Lisäksi keskustelua on saatu alkuun monesta eri aiheesta ja oppilaitosrajat ylittäviä oppimisympäristöjä on kehkeytymässä. Kehittämisehdotuksena tuli esille se, että vielä voisi enemmän tiedottaa
onnistuneista kokeiluista ja toimintatavoista. Yksi vastaajista ehdotti myös sitä, että ei olisi vieläkään myöhäistä kytkeä hankkeeseen kevyttä seurantatutkimusta.

Perustelut: hankkeen verkostomainen toimintatapa
Verkostomainen toimintatapa kehittämishankkeessa nähtiin sekä hyvänä että haastavana asiana.
Avoimia perusteluita tähän kohtaan tuli 34. Yhteensä 17 kommenttia liittyi siihen, että verkostomainen toimintapa on oikea, kun kehitetään asioita. Lisäksi mainittiin se, että verkostoituminen on
kustannustehokasta ja mahdollistaa kaiken synergiaedun. Myös tulosten levittäminen onnistuu hyvin verkostomaisella toimintatavalla.
”Erittäin hyvin sopii tällaiseen laajaan koordinointityöhön. Ei mitään kehitetä toimistolla istumalla, vaan kentällä liikkumalla.”
”Tätä kautta sidottu toimijoita mukaan hankkeeseen. Jos hoidettaisiin yhdestä organisaatiosta, ei onnistuisi näin.”
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”Verkostoituminen on kaiken pätevän ja innovatiivisen koulutustyön perusta. Vain verkostoitumalla pystytään saamaan osaaminen laajalti kaikkien saavutettaville.”
Kriittisenä kommenttina mainittiin, että verkostomainen toimintatapa on sinänsä hyvä, mutta
hankkeen verkosto oli ehkä liian laaja-alainen. Vastaajan mukaan olisi ehkä pitänyt verkostoitua
myös Tampereen ulkopuolelle ja ”asiakeskeisesti”. Myös toimintatapoja toivottiin vielä systemaattisemmiksi. Lisäksi verkostomaisessa toteuttamisessa on haasteensa, koska se ei ole helpoimpia
hallita tai johtaa. Vastaajan mukaan se palvelee aloitusvaihetta, mutta seuraavassa vaiheessa ”voisi olla tilausta myös jollekin pienehkölle ja ketterälle "keskusyksikölle", jolla olisi jatkuvuutta ja johon verkoston jäsenet voivat siten turvautua. Tämä antaisi selvän viestin kentän toimijoille, että
toiminta jatkuu ja innovatiivista toimintaa kannattaa jatkaa."
”Sateenvarjo oli liian laaja ja hajanainen. Yksittäiset kehittämiskohteet olivat liian erilaisia ja
osaprojektit eivät neuvotelleet tarpeeksi keskenään. Samassakin koulussa saattoi olla eri toimijoita ja hankkeita, ja haasteeksi tuli, kuka vastaa mistäkin ja mikä tulos kuuluu minnekäkin.”
”Vaikka kaupunki on iso yksittäinen toimija, sen yhteistyökumppanit omia oppilaitoksia lukuun
ottamatta työskentelevät monien muidenkin toimijoiden kanssa. TOP School saattoi leimautua
vahvasti Tampereen kaupungin etujen ajajaksi eikä verkosto silloin enää ole – ainakaan tasaveroisten ja -vahvojen toimijoiden – verkosto.”

Hankkeen vahvuudet/heikkoudet
Vastaajia pyydettiin pohtimaan hankkeen vahvuuksia ja heikkouksia sekä perustelemaan vastauksensa. Vahvuuksiin liittyi yhteensä 37 vastausta ja heikkouksiin 35 vastausta. Vastaajien kommentteja on koottu taulukkoon 1.
Huomattavaa on, että hankkeen vahvuuksissa ja heikkouksissa on mainittu samoja asioita. Esimerkiksi toisten mielestä hankkeen laaja-alaisuus on vahvuus, kun toisille se tarkoittaa heikkoutta.
Yksittäisinä kehittämisideoina hankkeen heikkouksien kohdassa tuli esille, että kun on monta toimijaa, on myös yhtä monta toiminnan painopistealuetta. Jatkossa olisi tehtävä valintoja (strategiset painopistealueet) ja keskitettävä resursseja niiden suuntaiseen toimintaan.
Hankkeen koordinaatiossa voisi mahdollisesti ajatella pysyvien, säännöllisesti kokoontuvien mentorointiryhmien perustamista. Lisäksi haasteena koettiin toimijoiden itsenäisyys, koska on helppoa
korostaa yhteistyön tarpeellisuutta, mutta käytännössä sen toteuttaminen on vaikeampaa. Jatkossa toimijoille ehkä pitäisi esittää selkeämpää porkkanaa/keppiä yhteistyön viemiseksi ihan uudelle
tasolle ja konkreettisten tulosten saavuttamiseksi.
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Vastauksissa mainittiin myös, että hankkeen voimavaroja pitäisi kohdistaa oppilaitosten johdon sitouttamiseen. Johdon sitoutuminen pitää varmistaa ennen kuin arjen toimijoiden kanssa aletaan
suunnitella ja toteuttaa uusia toimintatapoja.

Taulukko 1 Vastaajien kommentteja hankkeen vahvuuksista ja heikkouksista. Suluissa vastausten määrä.

Vahvuuksia

Heikkouksia

Yhteistyö ja verkostoituminen (14)
- laaja ja monipuolinen yhteistyö
- kattava yhteistyö eri koulutustahojen kanssa
- kansainväliset kontaktit
- kontaktit ylempään johtoon ja tärkeisiin kumppaneihin

Hankkeen resurssit (9)
- vähäinen henkilöstö rajaa mahdollisuuksia toimia
usealla taholla
- pelko uupumisesta
- opetuksen ja koulutuksen laaja tulkinta olisi vaatinut eri osa-alueille vahvoja tukihenkilöitä perustoiminnasta
- jos kaupungin johto olisi sitoutunut koulutuksen
kehittämiseen kunnolla, olisi varmaan saatu enemmän resurssejakin
Yhteistyökumppaneiden sitoutumattomuus (8)
- johdon heikko sitoutuminen hankkeeseen
- kaikki verkoston jäsenet eivät ole yhtä sitoutuneita, syynä esim. ajan puute
- haastava kenttä: kuinka motivoisi toimijat, jotka
kokevat ihan muunlaisen tekemisen
omaan toimenkuvaansa kuuluvaksi ydintoiminnaksi
- sitoutumattomuus liiankin helppoa
- oppilaitosjohdon heikko sitoutuminen
- hankemainen toiminta jää (jätetään) helposti irralleen perustoiminnoista
Laaja-alaisuus (8)
- laajeni jopa liikaakin
- kaikki kouluasteet mukana → tulokset eivät näy
yhdessä organisaatiossa helposti
- kontaktit jäävät pinnallisiksi, aika ei riitä syvälliseen paneutumiseen
- kehittämishankkeiden kirjo
- etäisyys
- kun on monta toimijaa, on myös yhtä monta toiminnan painopistealuetta
Yhteistyö ja verkostoituminen (5)
- verkostoyhteistyön rakentaminen on hyvin tilannesidonnaista: toimijat erilaisissa tilanteissa ja heidän kyky ottaa vastaan uusia asioita vaihtelee
- verkoston epäselvä tehtävä
- toimijoiden itsenäisyys: haasteena käytännön yhteistyön toteuttaminen
- vielä useampi taho voisi lähteä mukaan

Hankkeen ilmapiiri/henki (11)
- aktiivisuus
- rohkaisu asioiden eteenpäin viemiseen
- luja tahto kehittää
- positiivinen kehittämishenki, tulosta on syntynyt
- toimijoiden vapaus ja kannustavuus
- ei mennä laitteisto vaan pedagogiikka edellä
- pääsy kokemuksiin
- toimijat melko avoimia
- osallistavien ja innostavien toimintatapojen käyttäminen
Asiantuntijuus ja hyvä johtaminen (10)
- todellinen substanssiosaaja
- hyvä johtaminen
- innostunut vetäjä
- monipuoliset ja osaavat asiantuntijat
- vahva ja karismaattinen vetäjä
- hyvä puhuja ja esiintyjä myös kansainvälisesti
- päättäväinen vetäjä
- osaava ja innostava hankejohto
Laaja-alaisuus (9)
- laajuus
- opetuksen ja koulutuksen laaja-alainen tulkinta
- ”monikouluisuus” antanut perspektiiviä
- ison kaupungin alueelle laajeneva hanke, joka
hyödynti myös laitakaupungin kouluja ja siten mahdollisti opettajien ammatillisen kehittymisen laajemminkin
- kokoavuus
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Hankkeen ajankohtaisuus ja reagointikyky (8)
- ajankohtaisuus
- nykykoulutuksen tarpeiden huomioiminen, esim.
syrjäytymisvaara ja ammattiopinnoissa yksilöllisyys
- asialle saatu huomiota
- hanke elänyt matkan varrella
- uusiin avauksiin tarttuminen
- pallonotto asioista, jotka eivät ehkä muuten ”kuuluisi” kenellekään
- saanut ajatustenvaihtoa liikkeelle
Hankkeen tavoitteet (6)
- tausta-ajatus koko Pirkanmaan koulutuskentän
arvioinnista ja jatkotoimenpiteiden kartoituksesta
on hyvä
- vaativa aihe, jossa helposti vallitsee kaaos, tässä
tapauksessa positiivinen sellainen
- konkretia
- koulutus
- tutkimuksellinen näkökulma on otettu vakavasti ja
on vahvasti mukana
Hankehallinto ja hankkeen resurssit (6)
- kunnon resurssit
- hyvin suunniteltu
- koordinoinnin selkeys
- hankeosaaminen hanskassa
- selkeät toiminnan tavoitteet
Sitoutuminen (5)
- johdon vahva sitoutuminen
- ohjausryhmä ollut aktiivista ja tukenut vahvasti
operatiivista toimintaa
- hankkeen tavoitteisiin sitoutuneet johto ja toimijat
Tiedottaminen ja näkyvyys (4)
- kattava tiedottaminen ja näkyvyys
- näkyvyys isommillakin foorumeilla

Tiedottaminen (3)
- tiedotus ja viestintä eivät ole onnistuneet, jos tieto
hankkeesta leviää tälle asteelle vasta hankkeen
loppuessa
- hanketta olisi voinut tuoda paremmin näkyväksi
mukana olevissa organisaatioissa/koulutusasteella
- hankkeen konkreettiset tavoitteet jääneet viestimättä

Kesto liian lyhyt (3)
- ehkä liian lyhyt toimintakausi
- loppuu kesken vaikka kolme vuotta tuntuukin sopivalta ajalta hankkeelle

Sirpaleisuus (2)
- ei nivo oppimisympäristöjä yhteen, ei olla saatu
käytännön yhteistyötä toimimaan erilaisissa ympäristöissä
- liian sirpaloitunut toimintakenttä
Hankkeen tavoitteet (2)
- kuinka kokonaisuus saadaan tavoitteiden osalta
ns. maaliin
- laajat tavoitteet eivät konkretisoidu helposti
Tilaajan ja tuotannon näkökulmaerot (1)
- tilaajapuolen hanke ei tule tuotannossa käytännöksi, koska on osin irrallaan arjesta ja tilaajapuolen
tuotannon tuntemus ei voi olla kovin syvällistä

Hankkeen operatiivinen toiminta
Hankkeen operatiivisessa toiminnassa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, miten väittämä
toteutuu nyt ja miten tärkeänä pitää asiaa. Nelikentässä vaaka-akselilla on tämänhetkisen toiminnan toteutuminen, miten väittämä toteutuu nyt (erittäin hyvin – erittäin huonosti) ja pystyakselilla
miten tärkeänä vastaaja pitää asiaa (erittäin tärkeää – ei lainkaan tärkeää). Eri väittämiin otti kantaa kysymyksestä riippuen 42–44 vastaajaa, ja en osaa sanoa -vastauksia tuli nollasta neljään kysymyksestä riippuen.
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Väittämät:
1) TOP School -hanke on lisännyt kaupungin koulutuksen tunnettavuutta kansallisesti
2) TOP School -hanke on lisännyt kaupungin koulutuksen tunnettavuutta kansainvälisesti
3) TOP School -hanke on luonut uusia avauksia toisen asteen koulutukseen
4) TOP School -hankkeen avulla on tiivistetty yhteistyötä korkeakoulujen ja kaupungin välillä
5) TOP School -hanke on koonnut tamperelaisen koulutuksen kehittämisverkoston
6) TOP School -hankkeen avulla on edistetty seudullista koulutuksen kehittämistoimintaa
7) TOP School -hanke on luonut avauksia koulutusosaamisen viennin aloittamiseksi
8) TOP School -hanke on tukenut ja mahdollistanut yksittäisiä koulutuksen kehittämishankkeita
9) TOP School -hanke on viestinyt toiminnastaan tehokkaasti nettisivuillaan ja mediassa
10) TOP School -hanke on tuonut lisäarvoa koulutuksen kehittämiseen Tampereella
11) TOP School -hanke on pystynyt levittämään koulutuksen hyviä käytänteitä
12) TOP School -hankkeessa on luotu selkeä visio koulutuksen kehittämisen hanketoiminnalle
13) TOP School -hanke on luonut koulutuksen kehittämistoimintaan järjestelmällisyyttä

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Operatiivisen toiminnan vahvuudet
Vastausten absoluuttinen koodaus osoittaa, että vastaajien mielestä kaikissa väittämissä on onnistuttu hyvin ja että vastaajat ovat kokeneet asiat myös tärkeiksi.
Suhteellisessa tarkastelussa asiat suhteutuvat toisiinsa ja väittämät 1, 3, 4, 5 ja 10 koetaan onnistuneiksi ja niitä myös pidetään tärkeimpinä. Vastaavasti väittämiä 2, 9 ja 12 ei koettu niin hyvin onnistuneiksi, mutta vastaajat eivät pitäneet niitä myöskään merkittävinä.
Väittämä 10 (TOP School -hanke on tuonut lisäarvoa koulutuksen kehittämiseen Tampereella) nousee kaikissa vastaajaryhmissä esiin hankkeen selkeänä vahvuutena.
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Operatiivisen toiminnan kehittämiskohteet
Suhteellinen koodaus paljastaa kehittämiskohteeksi väittämän 6 eli seudullisen kehittämistoiminnan. Tähän ollaankin kiinnittämässä huomiota TOP School -hankkeen jatkossa. Tiedottamiseen liittyvä väittämä 9 on vastaajien mielestä toteutunut heikoimmin verrattaessa operatiiviseen toimintaan liittyviä väittämiä keskenään, mutta vastaajat eivät myöskään pidä sitä tärkeänä suhteessa
muihin väittämiin. Vain projektityöryhmän jäsenet ovat arvioineet tämän yhdeksi hankkeen vahvuuksista. Tilannetta voidaan selittää sillä, että projektityöryhmä seuraa hankkeen toimintaa aktiivisesti sen kotisivujen kautta.

Operatiivisen toiminnan arvioinnin vastaajaryhmittäinen tarkastelu
Ohjausryhmän jäsenet
Väittämiin otti kantaa 8–9 vastaajaa kysymyksestä riippuen ja en osaa sanoa -vastauksia oli kysymyksestä riippuen 0–1.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus
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Projektityöryhmän jäsenet
Väittämiin otti kantaa 4–5 vastaajaa kysymyksestä riippuen ja en osaa sanoa -vastauksia ei ollut
yhtään.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Hankeverkoston jäsenet
Väittämiin otti kantaa 9–11 vastaajaa kysymyksestä riippuen ja en osaa sanoa -vastauksia oli 0–3
kysymyksestä riippuen.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus
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Päätöksentekijä
Väittämiin otti kantaa neljä vastaajaa ja en osaa sanoa -vastauksia ei ollut yhtään.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Muu yhteistyökumppani
Väittämiin otti kantaa 13–14 vastaajaa kysymyksestä riippuen ja en osaa sanoa -vastauksia oli 0–1
kysymyksestä riippuen.

Absoluuttinen koodaus

Suhteellinen koodaus

Yhteenveto
Vastaajaryhmittäinen absoluuttinen tarkastelu osoittaa, että vastaajat olivat kaikista TOP School hankkeen operatiiviseen toimintaan liittyvistä osioista varsin yksimielisiä, hankkeen koettiin onnistuneen tärkeiksi koetuissa asioissa. Hankeverkoston jäsenten vastaukset eroavat ehkä eniten muiden ryhmien vastauksista.
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Suhteellinen koodaus osoittaa vastaajien oman kontekstin vaikuttavan vahvasti siihen, pitävätkö
he väittämää vahvuutena vai kehittämiskohteena. Vastauksiin vaikuttaa voimakkaasti myös se,
miten aktiivisesti vastaaja on ollut hankkeessa mukana ja missä roolissa. Mitä aktiivisemmin vastaaja on ollut mukana hankkeessa, sen myönteisemmin hän arvottaa operatiiviseen toimintaan
liittyviä asioita.
Kaikissa vastaajaryhmissä kuitenkin koettiin, että hanke on tuonut lisäarvoa koulutuksen kehittämiseen Tampereella. Tätä asiaa pidettiin myös kaikissa ryhmissä tärkeänä.

Tulosten jalkauttaminen
Kyselyn viimeisessä osiossa kysyttiin, miten koulutuksen kehittämistä ja kehittämistyön koordinointia pitäisi jatkaa Tampereen seudulla. Kysymyksessä oli neljä eri vastausvaihtoehtoa, joista sai
valita myös useamman vaihtoehdon. Tähän kysymykseen vastasi 43 vastaajaa. Vaihtoehtoina olivat:
1) Lähteä hakemaan uutta rahoitusta uudelle toimintakaudelle uudella sisällöllä
2) Vakiinnuttaa toiminta kaupungin sisäiseksi koulutuksen kehittämistyöksi
3) Vakiinnuttaa toiminta seudulliseksi koulutuksen kehittämistyöksi
4) Ei mitenkään.

Kuvio 3 Tulosten jalkauttaminen/toiminnan jatkaminen
Vastaukset jakaantuivat kolmen ensimmäisen vaihtoehdon välillä. Ei mitenkään -kohtaan ei tullut
yhtään vastausta. Eniten kannatusta (26 vastausta) sai vaihtoehto, jossa TOP School -hankkeen toimintaa ehdotetaan vakiinnutettavaksi seudulliseksi koulutuksen kehittämistoiminnaksi. Lähes yhtä
paljon kannatusta (23 vastausta) sai sen vakiinnuttaminen kaupungin sisäiseksi kehittämistoiminnaksi. 18 vastaajan mukaan pitäisi lähteä hakemaan uutta rahoitusta uudelle toimikaudelle uudella
sisällöllä.
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Lisäkysymyksenä esitettiin vielä, että jos edellisen kysymyksen mikään väittämistä ei ollut sopiva,
miten muuten kehittämistyön koordinointia pitäisi jatkaa. Vastaaja sai avoimeen tilaan kommentoida. Vastauksia tuli yhteensä neljä:
”Ennakointi tuleviin lakimuutoksiin ja tutkinnon perusteiden sisältöihin tulee ennakoida, linjata
strategiat sen mukaan sekä kehittää koulutusta strateginen ja pedagoginen johtaminen sekä
rakenteelliset ja uudet toimintatavat mukaan lukien. Käytännössä pysyvät kehittämistoiminnan toimintamallit tulee luoda yhteistyössä tilaajan ja tuottajan yhteistyöllä. Kehittämistyö
voidaan jakaa esimerkiksi kehittämissalkkuihin ja määritellä salkun vartijat, joiden tehtävä ja
toimenkuva määritellään sellaisiksi, että he voivat johtaa hyvien käytänteiden jalkautumista
yhteisiksi käytänteiksi sekä koulutuspuolella että levittää hyviä toimivia käytänteitä myös muuhun kaupungin kehittämistyöhön.”
”Kehittämistoiminta pitäisi jotenkin kytkeä koulutustoiminnan ohjausjärjestelmään.”
”Ihmisten olisi hyvä tavata toisiaan. Esimerkiksi alueellistettu perusopetus häivytti tätä puolta
jo ajat sitten.”
”Yritykset ja alakohtaisuus vielä vahvemmin mukaan yhteistyöhön (esim. teollisuuden oppimisympäristöt).”

Muut kommentit TOP School -hankkeesta
Vastaajista 20 antoi vielä vapaaehtoisen kommentin TOP School -hankkeesta. Kommenteissa oli
kiitoksia ja kehittämisideoita.

Kiitoksia
Rohkea ja tässä ajassa oleva avaus Tampereen kaupungin päättäjiltä – onnittelen!
Projektin henkilöstölle kiitokset hyvästä työstä asian eteen.
Kerrassaan positiivinen kokemus. Kiitokset Riitalle ja Johannalle.
Hyvin menee, toivottavasti jatkoa seuraa toiminnan vakiinnuttamisen merkeissä.
Ajatus hyvä, opiksi epäilemättä otettiin ja hyvät asiat löytävät paikkansa jatkossakin. Kouluilla on helmiä jatkotyöstämiseen, yksittäiset opettajat löysivät omaan työhönsä puhtia.
On ollut mielenkiintoista olla mukana tässä hankkeessa, ja toivottavasti hanke jatkuu muodossa tai toisessa. Lisäksi voin todeta että meillä yliopistoissa tarvitaan yhä enemmän
mahdollisuuksia toimia yhteistyössä muiden koulutusosaajien kanssa. TOP School -hankkeen ja LUMATE-keskuksen välityksellä tällainen yhteistoiminnallisuus saadaan aidosti toteutettua.
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Hyvää ja tärkeää työtä. Toivottavasti ei häviä heti, kun tämä rahoitus loppuu.
Hankkeita tarvitaan ja hyvä kun koulutus on nähty tärkeäksi osaksi kaupungin kehittämistä
eri koulutustasoilla. Alkuavauksena hyvä asia ja tästä on hyvä jatkaa.
Hankkeelle on selkeä tarve ja pelottaa, että kun nyt on saatu toiminta lentoon, niin hanke
päättyy tai sitä ei jatketa. Miten koulutuksen kehittämistoiminnan sitten käy? TOP School
on mukavasti nostanut ammatillista koulutusta muiden tietoisuuteen.
Tuoretta tietoa ja rehellistä kehittämistä. Kiinnostava seurata jatkossa. Koska olen hankkinut tutkijakoulutuksen, olisin kiinnostunut itsekin osallistumaan hankkeen jatkoon.
Ensimmäinen todellinen koordinaatiohanke, joka on ollut näkyvästi esillä ja antanut kuulua
itsestään. Toimintaa ei saa missään tapauksessa lopettaa.
Ollut hyvä kärkihanke. Nostanut koulutusta esiin.

Kehittämisideoita
Hankkeita, joissa on mukana oppilaitoksia monelta alueelta, tulisi tukea. Oppiminen on yhteinen tekijä!
Hyvä hanke kokonaisuutenaan. Tämän hankkeen sateenvarjon alle on tarpeellista käynnistää kokonaisuus, joka lähtee samanaikaisesti jollakin tasoilla aina koti, esiopetus, peruskoulu, 2. aste, korkeakoulu -akselille. Jokaiselle kouluasteelle tulisi nimetä henkilö(t), joka
konkreettisesti tekee kehittämistyötä asian suhteen. Nykyisestä esiselvitys maakunnallisen
yrittäjyysopintojen ja -kasvatuksen yhteisen ohjausmallin rakentaminen Pirkanmaalle puuttuu täysin peruskoulujen ruohonjuuritason tekijöiden nimet.
Olisi erittäin tärkeää kehittää edelleen koko koulutuskentän kattavaa yhteistyömallia, josta
voitaisiin saada sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä hanke ja esimerkki eri
toimijoiden verkostoitumisesta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
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Liite

TOP School -hankkeen arviointi
Tervetuloa vastaamaan TOP School -hankkeen kehittävään ja osallistavaan arviointikyselyyn. Kullakin hankkeen verkoston jäsenellä on oma näkemyksensä ja tulokulmansa itse TOP School -kokonaisuuteen. Siksi vastauksenne on meille arvokas ja kiitämme ajastanne!
TAUSTAMUUTTUJAT
Vastaajan rooli. Valitse yksi vaihtoehto oikealta.
Ohjausryhmän jäsen
Projektityöryhmän jäsen
Hankeverkoston jäsen
Päätöksentekijä
Muu yhteistyökumppani
Oma osallistumiseni TOP School -hankkeessa. Valitse sopivin vaihtoehto oikealta
Olen osallistunut erittäin paljon hankkeen toimintaan
Olen osallistunut melko paljon hankkeen toimintaan
En osaa sanoa
Olen osallistunut melko vähän hankkeen toimintaan
Olen osallistunut erittäin vähän hankkeen toimintaan

HANKKEEN PERUSTEHTÄVÄN TOTEUTUMINEN
Ota kantaan alla oleviin väittämiin. (1=täysin eri mieltä, 2=jokseekin eri mieltä, 3=en osaa sanoa,
4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä.)
1.
2.
3.
4.

Mielestäni TOP School -hanke on saavuttanut sille asetetut keskeiset tavoitteet hyvin.
Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat selkeitä.
Hankkeen kesto (3 v.) on mielestäni sopiva.
TOP School -hankkeessa on pystytty luomaan uusia avauksia tamperelaiseen koulutuksen
kenttään.
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HANKKEEN YHTEISTYÖKYKY
Arvioi TOP School -hankkeen yhteistyökykyä valitsemalla vaihtoehdoista sopivin. (1=erittäin huonosti, 2=melko huonosti, 3=en osaa sanoa, 4=melko hyvin, 5=erittäin hyvin.) Perustele vastauksesi
avoimeen tilaan.
1. Miten hanke on mielestäsi onnistunut verkostoitumisessa? Perustele.
2. Miten hankkeen toiminnasta on tiedotettu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille? Perustele.
3. Miten hankkeen toiminta on hyödyttänyt edustamaasi organisaatiota? Perustele.
4. Miten hanketta on mielestäsi operatiivisesti johdettu? Perustele.

TOIMINTAMALLIT
Arvioi TOP School -hankkeen toimintamallia valitsemalla vaihtoehdoista sopivin. (1=erittäin huonosti, 2=melko huonosti, 3=en osaa sanoa, 4=melko hyvin, 5=erittäin hyvin.) Perustele vastauksesi
avoimeen tilaan.
1. Miten hanke on mielestäsi edistänyt tamperelaisten oppimisympäristöjen kehittämistä?
Perustele.
2. Miten TOP Schoolin verkostomainen toimintapa sopii mielestäsi kehittämishankkeeseen?
Perustele.

HANKKEEN VAHVUUDET/HEIKKOUDET
Kirjoita vastauksesi avoimeen kenttään.
1. Mitkä ovat mielestäsi hankkeen vahvuudet? Perustele.
2. Mitkä ovat mielestäsi hankkeen heikkoudet? Perustele.

HANKKEEN OPERATIIVINEN TOIMINTA
Ota kantaa vaaka-akselilla miten väittämä toteutuu nyt (erittäin hyvin – erittäin huonosti) ja pystyakselilla miten tärkeänä pidät asiaa (erittäin tärkeää – ei lainkaan tärkeää). Klikkaa hiirellä valitsemasi kentän kohdassa, jossa molemmat mielipiteesi kohtaavat.
1. TOP School -hanke on lisännyt kaupungin koulutuksen tunnettavuutta kansallisesti
2. TOP School -hanke on lisännyt kaupungin koulutuksen tunnettavuutta kansainvälisesti
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

TOP School -hanke on luonut uusia avauksia toisen asteen koulutukseen
TOP School -hankkeen avulla on tiivistetty yhteistyötä korkeakoulujen ja kaupungin välillä
TOP School -hanke on koonnut tamperelaisen koulutuksen kehittämisverkoston
TOP School -hankkeen avulla on edistetty seudullista koulutuksen kehittämistoimintaa
TOP School -hanke on luonut avauksia koulutusosaamisen viennin aloittamiseksi
TOP School -hanke on tukenut ja mahdollistanut yksittäisiä koulutuksen kehittämishankkeita
9. TOP School -hanke on viestinyt toiminnastaan tehokkaasti nettisivuillaan ja mediassa
10. TOP School -hanke on tuonut lisäarvoa koulutuksen kehittämiseen Tampereella
11. TOP School -hanke on pystynyt levittämään koulutuksen hyviä käytänteitä
12. TOP School -hankkeessa on luotu selkeä visio koulutuksen kehittämisen hanketoiminnalle
13. TOP School -hanke on luonut koulutuksen kehittämistoimintaan järjestelmällisyyttä

TULOSTEN JALKAUTTAMINEN
Miten koulutuksen kehittämistä ja kehittämistyön koordinointia pitäisi mielestäsi jatkaa Tampereen seudulla? Voit valita useamman vaihtoehdon.
1.
2.
3.
4.

Lähteä hakemaan uutta rahoitusta uudelle toimintakaudelle uudella sisällöllä
Vakiinnuttaa toiminta kaupungin sisäiseksi koulutuksen kehittämistyöksi
Vakiinnuttaa toiminta seudulliseksi koulutuksen kehittämistyöksi
Ei mitenkään

Jos mikään edellisistä väittämistä ei ollut sopiva, miten muuten kehittämistyön koordinointia pitäisi mielestäsi jatkaa? Kirjoita kommenttisi avoimeen kenttään.
Muut kommentit TOP Schoolista. Kirjoita kommenttisi avoimeen kenttään.
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