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Hanketiedot 
 

1. Raportointikausi 

 

Raportointikausi:  1.1.2013–30.6.2013 

 

2. Projektin perustiedot 

 

Projektin nimi:   TOP School – Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan    

    koordinaatiohanke 

Ohjelma:    Länsi-Suomi 

Toimintalinja:   Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä   

    osaamisrakenteiden vahvistaminen 

Projektityyppi:   Kehittämisprojekti 

Vastuuviranomainen:  Pirkanmaan liitto 

Aloituspäivä:   1.1.2011 

Päättymispäivä:   31.12.2013 

 

3. Toteuttaja 

 

Toteuttaja:   Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 

Vastuuhenkilö:   Tilaajajohtaja 

 

4. Raportoija 

 

Raportoija:   hankejohtaja Riitta Juusenaho 
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5. Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet 
 

1.2.2011 käynnistyneen TOP School -hankkeen lähtökohtana oli Tampereella opetuksen ja sen 

infrastruktuurin kehittämistyön sirpaleisuus sekä tästä seurannut koulutuksen laaja-alaisuuden ja 

strategisen pitkäjänteisyyden puute. Vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että oppimisympäristöjen 

kehittäminen kytketään oppilaitosten kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön ja keskitetään sekä 

yhtenäistetään oppimisympäristöihin kohdentuva projektitoiminta. 

 

TOP School -hanke toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian "Tampere on korkeatasoisen koulutuk-

sen ja tutkimuksen keskittymä" -päämäärää. Sen sisällöllinen tehtävä kulminoituu kolmeen val-

tuustokauden 2009–2012 tavoitteeseen: 1) koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä 

on lisätty, 2) tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia ja 3) kaupungin ja korkeakoulujen 

välistä yhteistyötä on lisätty. Hanke tukee ja vahvistaa myös Tampereen seudun koulutusosaami-

seen liittyvää yritystoimintaa. Tampereen kaupunki varmistaa hankkeen kautta kansallisen Korkea-

koulujen kansainvälistymisstrategian 2009–2015 toteutumista. 

  

TOP School -hankkeen tavoitteena on nostaa tamperelaiset oppimisympäristöt kansallisiksi ja kan-

sainvälisiksi referenssikohteiksi luomalla kaupunkiin keskitetty kehittämistoiminnan koordinaatio-

piste, joka koordinoi, tukee ja edistää uusia toimintamalleja. Yhteiseen visioon perustuva kehittä-

mistoiminta parantaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta ja vahvistaa tamperelaisten nuorten 

jatko-opintomahdollisuuksia. 

 

TOP School -hankkeessa oppimisympäristöjä tarkastellaan laajasti tilojen, uusien viestintätekno-

logiasovellusten ja -ohjelmistojen, työyhteisöjen toimintakulttuurien, henkilöstön ja oppilaiden 

sekä pedagogisten ja didaktisten ratkaisujen näkökulmasta. Hankkeen tehtävänä on huolehtia 

siitä, että tulevaisuuden oppimisympäristöt, niin tiloina kuin toimintanakin, luodaan sellaisiksi, että 

ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan 21. vuosisadan tietoyhteiskuntahaasteisiin ja että niissä 

mahdollistuu entistä paremmin opiskelijalähtöinen vuorovaikutukseen perustuva sosiokulttuuri-

nen oppimiskäsitys.  

 

Formaalin kouluoppimisen tulee tulevaisuudessa pystyä nykyistä paremmin hyödyntämään niitä 

taitoja, joita opiskelijat omaksuvat myös koulun ulkopuolisessa maailmassa, informaaleissa oppi-

misympäristöissä. Samoin koulutuksen ja työelämän yhteyksiä on parannettava ja elinikäisen 

oppimisen periaatteita on pystyttävä hyödyntämään nykyisen tutkintopainotteisen koulutuksen 

rinnalla. 

 

Tavoitteena on myös osallistua aktiivisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa uudenlaisen vuoro-

vaikutusteknologian hyödyntämiseen opetuksessa osallistumalla sen kehittämiseen ja testaami-
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seen. Näin tuetaan alan tutkimus- ja yritystoiminnan vahvistumista ja monipuolistumista. Toisena 

korkeakouluyhteistyön merkittävänä muotona voidaan mainita opettajien täydennyskoulutuksen 

tarvelähtöinen organisointi, monipuolinen tutkimusyhteistyö, korkeakoulujen Lumate-keskuksen 

toiminnan hyödyntäminen sekä tamperelaisen koulutusosaamisen tuotteistaminen ja vienti ulko-

maille. Vuoden 2012 alusta TOP School -hankkeesta tuli yksi valtuuston strategisista hankkeista. 

 

Kohderyhmä 

Lyhyen tähtäimen hyödyn projektista tulevat saamaan hanke- ja projektitoiminnassa mukana ole-

vat tahot ja henkilöt, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat kehittämistoimenpiteiden toi-

meenpanon ja toteutuksen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä voidaankin pitää suunnittelu-

työhön osallistuvaa asiantuntijaverkostoa ja tutkimusyhteisöä, oppilaitosten johtoa ja hallintoa, 

opetushenkilöstöä sekä niitä tahoja, jotka toimivat muissa oppimisympäristöjen kehittämishank-

keissa. 

 

Pitkän tähtäimen hyödyn tulevat saamaan tamperelaisia koulutuspalveluja käyttävät kuntalaiset. 

Kunnan laadukas koulutustarjonta on keskeinen tae kaupungin vetovoiman varmistajana.  

 

 

6. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus 
 

TOP School -hanke on luonteeltaan koordinaatiohanke, joten hankkeen yhteistyöverkosto on laaja. 

Yhteistyöverkosto muodostuu viidestä eri tasosta: sisäisten hankkeiden ja projektien verkosto, 

korkeakouluyhteistyön ja seutuyhteistyön verkostot sekä kansallinen ja kansainväliset yhteistyö-

verkostot. 

  

TOP School -hankkeen vastuuhenkilönä on tilaajajohtaja ja sitä hallinnoi tilaajaryhmä. Hanke-

johtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. Hankkeen toteuttamista ohjaa ja valvoo pormestarin 

asettama ohjausryhmä sekä operatiivisena toimijaverkostona samoin nimetty projektityöryhmä. 

Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia hankkeen ylimpänä päättävänä elimenä, ohjata 

hankejohtajan toimintaa, suunnata, linjata ja seurata hankkeen etenemistä sekä ottaa kantaa ja 

kommentoida hankkeen tulosten käyttökelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä ohjausryhmän jäsenten 

oman organisaation näkökulmasta. Ohjausryhmä myös hyväksyy hankkeen tulokset. 

 

 

6.1. Ohjausryhmä 

 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui raportointikaudella kaksi kertaa, 16.1.2013 ja 15.4.2013.  

 

Raportointikaudella ohjausryhmän jäsenistössä tapahtui muutoksia: ammatillisen koulutuksen 

johtaja Eeva Mäihäniemen jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen tuli ammatillisen koulutuksen johtaja 



 

7 

 

Ari Loppi. Lopin siirryttyä edelleen muihin tehtäviin paikan ohjausryhmässä otti vs. ammatillisen 

koulutuksen johtaja Helena Koskinen.  

 

Raportointikauden päättyessä ohjausryhmään kuuluivat Pekka Kivekäs (pj.)/Tampere, tilaajaryh-

mä, Henna-Riikka Ahvenjärvi/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kari Hakari/Tampere, tilaajaryh-

mä, Kristiina Järvelä/Tampere, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotanto, Johanna Kaplas/ 

Taloudellinen tiedotustoimisto, Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helena Koski-

nen/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Taru Kuosmanen/Tampere, tilaajaryhmä, Leena T. 

Mäkelä/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Petri Nokelainen/Tampereen yliopisto, Jorma 

Suonio/Tampere, toisen asteen koulutuspalvelujen tuotanto, Mika Valden/Tampereen teknillinen 

yliopisto ja Jarmo Viteli/Tampereen yliopisto. 

 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi vs. tilaajajohtaja Pekka Kivekäs siihen asti, kun tilaajajohtajaksi 

nimitetty Kari Hakari astui toimeensa huhtikuussa 2013. 

 

TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho esitteli ohjausryhmälle asiat. Kokousten sih-

teerinä toimi projektisihteeri Johanna Kurela. Ohjausryhmän kokouksiin osallistui myös EU-rahoit-

tajan edustajana rahoitustarkastaja Tuija Rajala Pirkanmaan liitosta. 

 

 

6.2. Projektityöryhmä    

 

Hankkeen projektityöryhmä kokoontui raportointikaudella kerran, 7.2.2013. 

 

Myös projektityöryhmässä on tapahtunut muutoksia. Ryhmään kuulunut vs. perusopetuksen joh-

taja Veli-Matti Kanerva on jäänyt pois työryhmästä. 

 

Raportointikauden päättyessä projektityöryhmään kuuluivat rehtori Matti Hännikäinen, verkko-

opetuksen koordinaattori Harri Jurvela, suunnittelupäällikkö Pia Kola-Torvinen, lehtori Seppo Lau-

rila, rehtori Pia Mikkola, rehtori Panu Pitkänen, kehityspäällikkö Hannu Salakari sekä rehtori Hele-

na Tuusa. 

 

TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho toimi kokousten puheenjohtajana ja asioiden 

esittelijänä. Kokousten sihteerinä toimi projektisihteeri Johanna Kurela. 
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6.3. Yhteistyö hankkeen eri yhteistyöverkostojen tasoilla 

 

Alla esitellyt uudet toimintamallit ovat joko kokonaan tai osin syntyneet TOP School -hankkeen 

toiminnan seurauksena. Korkeakouluyhteistyön hankkeissa (Aktiiviset oppimistilat, RYM SY-hanke) 

TOP School -hankkeen hankejohtaja edustaa Tampereen kaupunkia. 

 

Osallistuminen kaupungin oppilaitosten rakennus- ja saneerauskohteiden suunnitteluun 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho osallistuu seuraaviin Tampereen kaupungin oppilaitosten rakenta-

mis- tai saneeraushankkeiden hankevalmistelun työryhmiin tehtävänään tuoda esiin näkemyksiä 

siitä, mitä asioita suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, jotta tilat palvelevat tulevaisuu-

den oppimista:  

 

* Toisen asteen koulutuksen Hervannan kampusalueen rakennushanke (Tampereen teknillinen 

lukio ja Sähkötalo)  

* Vuoreksen koulukeskus 

* Metsäniityn pienten lasten yksikkö 

* Klassillisen lukion remonttihanke 

* Tesoman alueen koulutilojen uudelleenjärjestelyt 

* Tredu Tampere, autoala 

* Tredu Kangasala 

* Tredu Nokia 

* Tredu Lempäälä 

 

 

Muutoksen hallinnan tuki Sampolan uudella kampusalueella 

TOP School -hanke haki ja sai Työsuojelurahaston 50 % rahoituksen Sampolan uudelle kampus-

alueelle uudenlaisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Tämä koulukeskus on erityisen haastava, sillä 

paitsi että kaksi lukiota (Tammerkoski ja Kaarila) yhdistettiin yhdeksi luovien alojen lukioksi, raken-

nuksessa toimivat myös Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan kirjasto ja Tietotori. 

 

Muutoksen hallinnan tuen Sampolassa toteuttaa kilpailutuksen kautta valittu VTT. Toimintaa joh-

taa monialainen ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista toimijatahoista, opiskelijoista ja henkilös-

töstä. Puheenjohtajana toimii hankejohtaja Juusenaho. 

 

Muutoksen hallinnan keskiössä ovat eri sidosryhmien tavoitteet, niiden yhteensovittaminen, odo-

tusten huomioonottaminen, uudenlaisen yhteistyön ja toimintamallien luominen sekä johtamisen 

tukeminen. Erityisen haastavaksi on todettu yhteistyö työväenopiston ja lukion kesken. 

 

Raportointikaudella VTT on toteuttanut Sampolassa kolme kyselyä henkilöstöryhmille sekä 33 hen-

kilöhaastattelua. Näiden aineistojen analyysin pohjalta on rakennettu sisäisten haasteiden analyysi 
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kunkin toimijan näkökulmasta sekä luotu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ratkaisumal-

leja niiden toteuttamiseksi. Sampolaan on perustettu johtoryhmä. Tuloksia on esitelty henkilöstön 

yhteisissä tilaisuuksissa. 

 

 On line -webinaarit 

TOP School -hanke toteutti tammi–maaliskuussa 2013 yhteistyössä kaupungin opetusteknologia-

keskuksen, eVarikon, kanssa online-webinaarisarjan. Webinaareissa eli verkossa toteutetuissa se-

minaareissa järjestettiin opettajille ja koulujen henkilöstölle täydennyskoulutuskokonaisuus, joka 

koostui yhdeksästä 20–30 minuutin pituisesta asiantuntija-alustuksesta. Online-tilassa olevat kuuli-

jat voivat kommentoida puhetta tai esittää tarkentavia kysymyksiä. Kukin esitys tallennettiin ja 

linkitettiin TOP School -hankkeen kotisivuille, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Yhteisenä 

teemana kullekin webinaarille oli oppimisympäristöjen kehittäminen ja hyvät käytännöt. 

 

Alustusten teemat, pitäjät ja ajankohdat olivat: 

 
9.1.2013  Tuotantojohtaja Kristiina Järvelä: Päivähoidon ja perusopetuksen oppimisympäristöjen  

      tulevaisuuskuvia 
16.1.2013  Tuotantojohtaja Jorma Suonio: Toisen asteen koulutuksen tulevaisuuskuvia 
23.1.2013  Koordinaattori Minna Helynen: Webinaari opetuksen monipuolistajana 
30.1.2013  Opettaja Maarit Laitinen: Solmu-matematiikka 
6.2.2013  Opettaja Laura Pihkala-Posti: Somea kieltenopetukseen 
13.2.2013  Opettaja Jouni Kaipainen: Hyhkyn koulun teknologiahanke 
20.2.2013  Professori Petri Nokelainen: Opiskelijoiden itsearviointi, kykykartoitus  
6.3.2013  Koordinaattori Susanna Petäjistö: Lumate -keskus toimii ja tarjoaa 
13.3.2013  Opettaja Tiina Partanen: Teknologiaa kouluun -hanke Lielahden koulussa 

 

Webinaarien lopuksi tehtiin osallistujille lyhyt palautekysely käyttäjäkokemusten saamiseksi. Itse 

online-tilassa osallistujia oli melko vähän, mutta tallennettuja webinaareja on käynyt TOP Schoolin 

kotisivuilla katsomassa 24.5.2013 mennessä lähes 450 henkilöä. Yleinen myönteinen kokemus 

webinaareista oli niiden aikaan ja paikkaan sitomattomuus ja osallistumisen helppous, heikkoute-

na mainittiin, että webinaareista tai niiden aikatauluista ei tiedetty riittävästi kouluilla, vaikka mai-

nos aikatauluista lähetettiin kouluille useaan kertaan. Palautekyselyn vastaajat toivoivat vastaa-

vantyyppisiä täydennyskoulutuksia lisää. Muutama vastaaja halusi itse toimia alustajana seuraavis-

sa webinaareissa ja esitellä näin oman koulun hyviä käytäntöjä. 

 

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto 

Learning Bridge -hanke on pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto, joka synnytettiin 

TOP School -hankkeen toimesta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva, pirkanmaalaisen kou-

lutusosaamisen viennistä kiinnostuneiden verkosto. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja (esim. 

osaamisen kartoitukset ja tuottajaverkosto, yhteiset koulutustarjoukset, tarjousten laatiminen, 

koulutussisältöjen tuotteistus ja verkostomainen toteutus), joita on tarkoitus hyödyntää pirkan-
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maalaisessa koulutusviennissä. Tarkoituksena on myös kerätä hyvät ideat verkostosta sekä kan-

sainvälisiltä kumppaneilta ja löytää koulutusvientiverkostolle jatkossa toimiva malli.  

 

Hanketta rahoittavat Tampereen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Länsi-Pirkanmaan koulutus-

kuntayhtymä sekä Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka tuen on myöntänyt 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hanketta hallinnoidaan Tredeasta ja sen 

operatiivisena toimijana on Opinpaja Oy:n Elina Harju. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana 

toimii hankejohtaja Riitta Juusenaho. 

 

Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaan, ja sen verkostossa toimii kymmenen keskeistä 

pirkanmaalaista koulutuksenjärjestäjää sekä 17 yritystä.  Määrä näyttää kasvavan jatkuvasti. 

Raportointikaudella on järjestetty koulutusmatka Iso-Britanniaan sekä kaksi verkostotapaamista 

(21.2.2013 ja 18.4.2013) koulutusviennin eri teemoilla. Koulutusviennin kaksipäiväinen startti-

paketti järjestettiin 14.3.2013 ja 2.4.2013. Learning Bridgelle on valmistunut kotisivut, jossa hank-

keesta tiedotetaan (www.tredea.fi/Learning Bridge). Hankkeelle on luotu suomenkielinen ja eng-

lanninkielinen verkkolehti, joka välittää kuulumisia verkostolle.  

 

Edellisen raportointikauden suunnitelma pietarilaislapsille ja -nuorille suunnatusta kansainvälises-

tä All Bright Summer School -kesäkoulusta ei toteutunut. Ongelmaksi muodostui liian korkeaksi 

nousseet kustannukset. 

 

LUMATE-keskus 

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisesti koordinoima Tampereen 

LUMATE-keskus (luonnontieteet, matematiikka, teknologia) jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa. 

Vuoden 2013 alusta kerhotoiminta on ulotettu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä lukioon. 

Lumate-keskus on järjestänyt raportointikaudella viisi Tiedekahvilaa Metsossa (22.1.2013 teemalla 

Onko ihmisen perimässä roska-dna?, 12.2.2013 Mistä maailmamme on tehty?, 12.3.2013 Kun 

koulu loppuu – mitä sen jälkeen?, 12.4.2013 Stand-up-matemaatikko Matt Parker ja 14.5.2013 

Mikrobit ja immuunijärjestelmä).  

 

11.4.2013 järjestettiin Tampere-talossa "Matematiikkaa – ahaa. Toimii" -niminen tapahtuma, jossa 

esiintyi mm. maailmanlaajuisesti tunnettu stand-up-matemaatikko Matt Parker (Queen Mary 

University, London). Tilaisuuteen osallistui yli 500 kouluikäistä ja lukioikäistä lasta ja nuorta.  

 

11.4.–31.5.2013 Vapriikissa  oli esillä toiminnallinen matematiikkanäyttely "Bagdad, matematiik-

kaa täältä ikuisuuteen". Vapriikissä kävi 84 koululaisryhmää. Lumaten ensimmäinen kesäleiri jär-

jestettiin touko–kesäkuussa 2013 ja 14.4.2013 järjestettiin päiväleiri 8.-luokkalaisille.  

 

Aktiiviset oppimistilat -hankkeen tilanne 

Aktiiviset oppimistilat -hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut raportointikaudella kahdesti, 

22.1.2013 ja 13.5.2013. Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti ja testaus valituissa tampe-
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relaiskouluissa etenee, joskaan ei sillä vauhdilla, kuin opettajat ovat odottaneet. Toisen asteen 

koulutusalajohtaja Suonio on allekirjoittanut konsortiosopimuksen 4.4.2013 ja sen on 16.4.2013 

perusopetuksen osalta hyväksynyt perusopetuspäällikkö Veli-Matti Kanerva. Tekesin rahoitus 

Aktiiviset oppimistilat -hankkeelle Tampereen kaupungin osalta päättyy 31.12.2013. 

 

RYM SY -hankkeen tilanne 

Tampereen kaupunki on mukana RYM Shok -tutkimus- ja kehittämisklusterissa, jonka keskeisenä 

tehtävänä laajasti on tutkia ja kehittää uudenlaisia tilaratkaisuja ja ajattelumalleja koulutuksen 

kehittämiseksi. (RYM = rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen yksikkö.) 

 

RYM SY -hankkeen (SY = sisäympäristö) ensimmäinen kvartaaliseminaari järjestettiin 20.5.2013 

Tampereen teknillisellä yliopistolla. Tilaisuuteen osallistui hankejohtaja Riitta Juusenaho. Tilai-

suudessa yritysedustajat esittelivät laajasti työpakettien sisältöjä ja tuloksia. Toimintaa koordinoi 

Tampereen kaupungin osalta FEG Oy. FEG Oy:n Tampereen kaupungille ostama ja yliopistokeskus 

Chydeniuksen toteuttama tutkimus ”Opettajien asiantuntijuus hyödynnettävä koulurakentamisen 

suunnitteluvaiheessa” valmistui alkuvuodesta 2013 ja odottaa julkaisua kansainvälisessä tiedeaika-

kauslehdessä.  

 

Raportointikauden lopulla suunnitellaan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama ja Tampereen 

kansainvälisessä koulussa syyslukukaudella aloitettava pitkäkestoinen kymmenen kerran henkilös-

tökoulutuskokonaisuus. Myös Tesoman ja Tesomajärven koulujen henkilöstöä osallistuu  tähän 

koulutukseen.  

 

Tampereen kaupunki tekee yhteistyötä RYM SY -hankkeessa myös Schneider Electricsin kanssa 

kehittäen Vuoreksen koulukeskuksen informaatiojärjestelmiä. Hankejohtaja Riitta Juusenaho ja 

hankearkkitehti Liisa Parviainen toimivat RYM SY -yhteyshenkilöinä yliopiston ja kaupungin välillä. 

Tampereen kaupungin osalta hanketta rahoittaa Tilakeskus Oy. 

 

Yrittäjyyskasvatuksen tuen mallinnus ammatillisessa koulutuksessa 

Työelämän muutokset vaikuttavat myös ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöön ja asetta-

vat sille uudenlaisia haasteita. Tulevaisuudessa ammatillinen koulutus tulee toteutumaan yhä 

enemmän työpaikoilla ja työn ohessa yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön (2012) mukaan tarvitaan aiempaa enemmän työelämän kehittämis- ja palvelutoimin-

nassa hankittua verkostoyhteistyöosaamista ja nopeaa reagointivalmiutta tarvittavien koulutusten 

ja muiden palvelujen tuotteistamisessa.  

 

TOP School -hanke on aktiivisesti mukana Tredussa suunnitteilla olevassa, vuonna 2014 alkavassa 

projektissa, jonka tavoitteena on luoda maakunnallisen yrittäjyysopintojen ja -kasvatuksen ohjaus-

malli. Tämä malli on aluksi tarkoitettu vain toisen asteen koulutuksen, mutta myöhemmin siihen 

on tarkoitus liittää myös perusopetus ja korkea-asteen opetus. Projektin suunnittelun pohjaksi 

tarvitaan esiselvitys kansallisista jo käytössä olevista yrittäjyyskasvatuksen ja -opintojen malleista 
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sekä siitä, mitkä ovat pirkanmaalaisten koulutuksenjärjestäjien ja yritysten tarpeet ja tahtotila yh-

teisen maakunnallisen mallin luomiseksi.  

 

TOP School -hankkeessa tehtiin raportointikaudella esiselvitystarjouspyyntö, joka lähetettiin 

useille yrityksille ja muille toimijoille. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta. Esiselvityksen 

toteuttajaksi valittiin Villinikkarit Oy. Kustannus maksetaan TOP School -hankkeen asiantuntija-

määrärahoista. Itse projektille ja sen pilotoinnille tullaan hakemaan erillistä EU-rahoitusta. Hank-

keeseen pyritään liittämään Tampereen yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta. 

 

Yrityskylä-innovaation vakinaistaminen Tampereelle 

Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n koordinoima Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, 

työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Valtakunnallisesti kiertävä Yrityskylä toimi Tampereella loka-

kuusta 2012 helmikuun 2013 loppuun. Kaikkia Tampereen seudun kuntia palvelleessa Yrityskylässä esittäy-

tyi 14 seudun yritystä.  

 

Yrityskylä-opintokokonaisuus rakentuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta 

Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateri-

aali, joka rakentuu 10 oppitunnista. Materiaalin avulla oppilaat oppivat mm. mitä on työ ja miten sitä hae-

taan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hah-

mottamaan omaa rooliaan Yrityskylässä työntekijänä ja kuluttajana. Opintokokonaisuus on kouluille maksu-

ton. Yrityskylä-formaatti on hyväksytetty sekä Opetushallituksessa että Kuluttajavirastossa vuonna 2010. 

Osallistuvien yritysten kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään mm. mainontaan liittyvä toiminta. 

 

Tampereen kaupunkiseudun seutusivistystyöryhmä on keskustellut Yrityskylän vakinaistamisesta, ja päätös 

vakinaistamisesta tehtiin kuntajohtajien kokouksessa 1.2.2013. Seutuhallitus teki päätöksen asiasta 

27.3.2013. Tampereen kaupungin pormestariohjelman mukaan Yrityskylä on yksi merkittävistä kehitys-

kohteista pyrittäessä saamaan koulutus osaksi elinkeinopolitiikkaa (Uusi Tampere, tervetuloa -pormestari-

ohjelma 2013–2016). 

 

Yrityskylä aloittaa marraskuussa 2013 toimintansa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n omistamassa tilassa 

Puutarhakadulla. Tuolloin alkava uusi toimintakausi jatkuu vuoden 2016 kevääseen. Yrityskylän kustannuk-

set katetaan kuntien, yritysten, säätiöiden ja ministeriön avustuksella.  Rahoituksen kuntaosuus jaetaan 

seudun kuntien kesken 6.-luokkalaisten oppilasmäärän mukaan. Tampereen kaupungin osalta tuki makse-

taan osana tilavuokrasta. 

 

Jotta Yrityskylän toiminta voidaan liittää saumattomasti edellisessä kappaleessa kuvattuun maakunnalli-

seen yrittäjyyskasvatuksen malliin, tarvitaan sen systemaattista seurantatutkimusta. Tähän tehtävään siir-

tyy elokuusta 2013 FT, KL Auli Ojala. Ojalan toiminta hallinnoidaan perusopetuksesta, ja hänen mentori-

naan toimii TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho. 
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6.4. Järjestetyt korkeakoulujen verkostotilaisuudet ja vastuuhenkilöt  

 

Rehtorien koulutusohjelma 

Rehtoreiden täydennyskoulutuksen sirpaleisuus ja systematian puute ovat vaivanneet ja osin 

estäneetkin rehtorin oman profession syntymistä Suomessa ja erityisesti Pirkanmaalla. Liian usein 

oppilaitoksen johtaminen joudutaan rakentamaan opettajuuden sekä satunnaisten johtajuuskou-

lutusten varaan. Tähän pulmaan lähdettiin hakemaan uutta ratkaisua yhdessä Tampereen yliopis-

ton kanssa. 

 

Edellisellä raportointikaudella toteutetussa (11.12.2012) kaupungin ja Tampereen yliopiston yh-

teistyöryhmässä pohjustetun rehtorien täydennyskoulutuksen esiselvitys toteutettiin nykyisellä 

raportointikaudella hyödyntäen seudullisen Osaava-hankkeen jo luomia koulutuksen teemakoko-

naisuuksia.  Esiselvityksen keskeiset osiot olivat tutkimuskirjallisuuskatsaus ja asiantuntijawork-

shop. Näiden tavoitteena oli saada käsitys nykyisestä kansallisesta pitkäkestoisesta rehtorikoulu-

tuksesta, sen sisällöistä ja tavoitteista, sekä osallistaa seudun rehtorit oman täydennyskoulutuk-

sensa suunnitteluun. 

 

Rehtorikoulutuksen suunnittelusta vastasi Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksen kehitys-

johtaja Jukka E. Mäkinen yhdessä johtamiskorkeakoulun ja Edu-yksikön edustajien kanssa. Reh-

torikoulutuksen suunnitteluworkshop pidettiin Tampereen yliopistolla 23.1.2013. Tilaisuuteen 

osallistui kattavasti seudun kuntien rehtoreita ja opetustoimen johtoa. Alustava tarjous seudun 

rehtorikoulutuksen sisällöstä valmistui 1.3.2013. Neuvottelut jatkuvat. Selvitys kustannetaan 

Osaava-hankkeen (50 %) sekä TOP School -hankkeen resursseista ( 50 %).  

 

Tamperelaisen koulutusosaamisen viennin nykytilan kartoitus 

Kartoitus tehtiin raportointikaudella 28.5.2013 yhteistyönä Tampereen kaupungin (Riitta Juusen-

aho) ja Tampereen teknillisen yliopiston (Matti Pentti), Tampereen ammattikorkeakoulun (Mikko 

Naukkarinen) ja Tampereen yliopiston (Harri Melin) kesken. 

 

Nykytilan kartoituksessa koottiin kunkin tahon nykyinen koulutusosaamisen vientiin liittyvä toi-

minta sekä tehtiin SWOT-analyysi koulutusviennin vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdolli-

suuksista. Kartoitus käsiteltiin Tampereen kaupungin johtajiston ja korkeakoulujen rehtoraatin 

yhteistapaamisessa 6.6.2013. 

 

Terveydenhoidon koulutuksen tulevaisuus Tampereella    

Edellisen raportointikauden jatkeeksi pidettiin Kaupin kampusalueen kehittämissuunnitelmia esit-

televä tilaisuus 22.2.2013, jossa professori Matti Lehto ja dosentti Kati Hakkarainen sekä Tampe-

reen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttunen alustivat ideoista Tampereen kaupungin 

edustajille. Paikalla olivat johtaja Kari Hakari, vs. tilaajajohtaja Pekka Kivekäs, vs. tilaajapäällikkö 
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Arto Lemmetty sekä tuotantojohtaja Heikki Lätti. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi hankejohtaja 

Riitta Juusenaho. 

 

Kielten opetuksen tulevaisuus -työryhmä 

Raportointikaudella on kokoontunut kaksi kertaa (14.2.2013 ja 3.6.2013) Tampereen kaupungin 

koulutuksen edustajien ja Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikön yh-

teistyöryhmä pohtimaan Tampereen ja Tampereen seudun oppilaitosten kieltenopetuksen tilaa ja 

kehittämistarpeita. Erityisen tärkeänä nähdään harvinaisten kielten opetuksen säilyminen koulu-

tustarjonnassa. TOP School -hanke on toiminut koollekutsujana tilaisuuksissa. Tampereen yliopis-

ton ryhmää on koordinoinut professori Jukka Havu. 

 

Ammattikasvatus ja ammatillinen aikuiskoulutus -yhteistyöryhmä 

Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen 

aikuiskoulutuskeskuksen edustajat ovat kokoontuneet raportointikaudella kahdesti (19.4.2013 ja 

3.6.2013) pohtimaan alueellista tutkivaa täydennyskoulutusta sekä ideoita ammattikasvatuksen  

maisteriohjelmaan. TOP School -hankkeen hankejohtaja on osallistunut palavereihin. Tampereen 

yliopiston puolesta ryhmää vetää professori Anja Heikkinen. 

 

 

6.5. Seutuyhteistyön verkosto 

 

Seutuyhteistyö on raportointikaudella keskittynyt seutusivistystyöryhmän kanssa edellä kuvattuun 

Yrityskylä-formaatin vakinaistamiseen Tampereelle. 

 

Myös Pirkkalan kunnan sivistysjohdon kanssa on 8.2.2013 palaveerattu Pirkkalan uuden lukion ja 

Hatanpään lukion yhteistyön tiivistämisestä. 

 

 

6.6. Kansallinen yhteistyöverkosto 

 

TOP School -hanke toimi aktiivisena aloitteentekijänä ja kutsui 28.9.2012 Espoon, Oulun ja Turun 

kaupunkien koulutusalojen päättäjiä seminaariin. Tuolloin sovittiin, että Espoo kutsuu seuraavan 

kerran koolle vastaavan seminaarin. Kutsua ei ole tällä raportointikaudella vielä tullut. 

 

Hankejohtaja kutsuttiin kertomaan TOP School -hankkeesta 24.1.2013 Tampereen Suomalaiselle 

klubille sekä 25.1.2013 Tampereen Rotary-klubille. 

 

TOP School -hanke esittäytyi yhdessä Epun Mediareppu -hankkeen kanssa Tampereen yliopiston 

Valoa pimeyteen -tiedetapahtumassa 26.1.2013. 
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Hankejohtaja Riitta Juusenaho piti alustuksen 4.–5.4.2013 Oulussa pidetyssä Microsoftin Muuttuva 

koulu -seminaarissa. Alustuksessa esiteltiin Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen kehittä-

missuunnitelmia. 

 

TOP School -hanke esittäytyi 11.–12.4.2013 yhteistyössä Uuden Tehtaan Demolan kanssa ITK-

messuilla Hämeenlinnan Aulangolla. Messuosastolla esiteltiin myös Tredun Natura Mobile -inno-

vaatiota, Taju Games Oy:n Energiapeliä sekä Futurable Oy:n virtuaalista yrittäjyyskasvatuksen 

alustaa. 

 

8.5.2013 hankejohtaja Juusenaho alusti tulevaisuuden oppimisympäristöistä kansainvälisessä 

Media as a Learning Environment -seminaarissa. Seminaari oli osa Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

koordinoimaa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden To be a Child in a World of Commercial 

Media -seminaarisarjaa.  

 

22.5.2013 hankejohtaja esitteli kaupungin suunnitelmia uusista oppimisympäristöistä Tampereen 

eOppimisen klusterin järjestämässä tilaisuudessa Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuk-

sella. 

 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho nimitettiin Tampereen kaupungin edustajaksi Opetushallituksen 

Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan jäseneksi 27.12.2012. Neuvottelukuntaa johtaa OPH:n 

pääjohtaja Aulis Pitkänen. Neuvottelukunnan tehtävänä on etsiä uusia keinoja tieto- ja viestintä-

teknologian (tvt) opetuskäytön vahvistamiseksi sekä löytää/tunnistaa uusia yhteistyömuotoja digi-

taalisen infrastruktuurin vahvistamiseksi opetuksessa. Neuvottelukunta on kokoontunut raportoin-

tikaudella kahdesti, 2.4.2013 ja 13.5.2013. 

 

 

6.7. Kansainvälinen yhteistyöverkosto  

 

Tamperelaiskoulutus esillä Lontoon BETT-messuilla 

TOP School organisoi ja koordinoi Tampereen kaupungin osallistumisen Lontoon BETT-messuille 

30.1.–2.2.2013. Messuilla esittäytyivät TOP School -hankkeen lisäksi Tredun Natura Mobile - inno-

vaatio, TAMK, TaY sekä kaupungin Teknillinen lukio. Osallistumisen tavoitteena oli tehdä tampere-

laista koulutusosaamista tunnetuksi ja nostaa Tamperetta varteenotettavana kansainvälisenä kou-

lutuskaupunkina ulkomaalaisille opiskelijoille. 

 

Ulkomaalaisdelegaatiot 

Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt raportointikaudella TOP School -hanketta ja suomalaista kou-

lutusosaamista useille Tampereella vierailleille kansainvälisille ryhmille: 

-  13.3.2013 tansanialaiset kouluhallinnon edustajat Tampereen yliopistolla 

- 18.3.2013 eteläkorealaiset vieraat Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa 
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- 11.4.2013 chileläiset kaupungin vieraat  

- 23.–24.4.2013 eteläkorealaisdelegaatio kaupungin vieraana 

 

Japanilais-suomalainen kielten opetuksen tutkimus 

Naruton yliopiston professori Harumi Ito ja TOP School -hanke tekivät yhteistyötä suomalais-japa-

nilaisen englannin kielen opetuksen vertailututkimuksessa vuonna 2012. TOP School -hanke toi-

mitti syksyllä 2012 professori Itolle noin 200 tamperelaisen lukiolaisen ja noin 23 heitä opettavan 

opettajan kyselykaavakkeisiin perustuvan aineiston. Professori Ito on viestinyt säännöllisesti tutki-

muksen etenemisestä, ja tulosten esittelystä on sovittu tapaaminen Tampereella 26.9.2013. 

 

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto -hanke 

Hankkeesta kerrotaan tarkemmin kohdassa 6.3. 

 

Koulutusosaamisen vienti Kiinaan 

Yhtenä tamperelaisen koulutusosaamisen viennin avauksena on suunniteltu yhteistyössä Tampe-

reen yliopiston CEREC-keskuksen (professori Seppo Hölttä ja apulaisprofessori Cai) kanssa yhteis-

työtä Zhejiangin provinssissa sijaitsevan Wenling Senior High Schoolin kanssa. Tämä koulu on kiin-

nostunut aloittamaan jossakin luokassaan suomalaiseen opetussuunnitelmaan perustuvan opetus-

kokeilun. Myös Finland–China Education Associationin (Dong Li ja Pekka Pellinen) kanssa on aloi-

tettu yhteistyö kiinalaisten koululaisten kesäkoulujen järjestämiseksi Tampereella.  

 

 

7. Julkisuus ja tiedottaminen  
 

TOP School -hankkeen tiedotus- ja viestintätoiminta on jatkuvaa, tavoitteellista, suunnitelmallista 

sekä näkyvää, avointa ja ajankohtaista. Projektille on laadittu viestintäsuunnitelma ja omat kotisi-

vut (https://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com/), joilla on käynyt noin 16.900 kävijää. 

  

Projektin viestinnässä noudatetaan rakennerahastojen tiedotusohjetta ja graafista ohjeistusta. 

Euroopan aluekehitysrahaston ja Vipuvoimaa EU:lta logoja käytetään kaikessa viestinnässä. Pro-

jekti noudattaa myös Tampereen kaupungin viestintäohjeita. 

 

TOP School -hanketta ja tamperelaisia tulevia rakennettavia tai saneerattavia päiväkoteja ja koulu-

ja esiteltiin kuvin ja videoin Finlaysonin Galleria Nottbeck -näyttelytilassa 15.–29.4.2013. 

 

Lehtiartikkeleita on julkaistu raportointikaudella kaksi. Maaliskuun KunnallisSuomi-lehden artikke-

lissa käsiteltiin nykyaikaisten oppimisympäristöjen rakentamista. Toinen artikkeli oli Tampereen 

kaupungin henkilöstölehti Vilkussa 2/2013. Artikkelissa kerrottiin TOP School -hankkeen etenemi-

sestä ja sisällöistä. 
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Aamulehden yleisönosastossa (20.5.2013) hankejohtaja Juusenaho vastasi TOP Schoolin nimissä 

Aamulehden pääkirjoitussivun kolumniin, joka ehdotti yrittäjyyskasvatusta lanseerattavaksi kaik-

keen maakunnan koulutukseen. Vastauksessa kuvattiin suunnitteilla oleva toiminta.  

 

 

8. Ongelmat ja suositukset 
 

Niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin tarkasteltuna koulutuksen nähdään olevan murroksessa. 

Nopeasti kehittyvä ja uudistuva teknologia, mediakehitys sekä erilaiset uudet sovellukset haasta-

vat TOP School -hanketta pysymään kehityksen valtasuonella siitä, missä hankkeen pitää/kannat-

taa olla mukana ja millaista tulevaisuudenkehitystä on syytä välttää. Suomalaisen peruskoulun 

pysyminen Pisa-tulosten kärkimaana ei ole itsestään selvää, vaan se vaatii jatkuvaa systemaattista 

kehittämistä ja oikeiden ”heikkojen signaalien” tunnistamista. 

 

TOP School -hankkeen hankehenkilöstön vähyys (1 + 1 henkilöä) on ollut selkeä ongelma TOP 

Schoolissa, ja se on kärjistynyt hankkeen etenemisen ja tunnettuuden lisääntymisen myötä. Pyyn-

töjä tulla kertomaan Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen suunnitelmista ja toteutuksista 

on tullut hankejohtajalle erittäin runsaasti kautta maan. Kansainväliset vierailut sekä alustukset 

erilaisissa tilaisuuksissa teettävät runsaasti valmistelutyötä. Tredun seudulliset tilasuunnitelmat ja 

niiden toteutuspalaverit työllistävät hankejohtajaa erittäin paljon. Samoin TOP School -hanke on 

suosittu kumppani erilaisissa uusissa  korkeakoulujen hankkeissa. Hankeraportointi ja sen talouden 

valvonta, erilaisten työryhmien ja uusien innovaatiohankkeiden sihteerin tehtävät sekä tiedottami-

nen vievät projektisihteerin työajan. Jatkon kannalta olisi keskeistä miettiä henkilöstön määrää ja 

mahdollisuutta koota kaupungin sisältä oppimisympäristöjen kehittämisen parissa työskentelevät 

toimimaan yhdessä ja hyödyntämään toinen toistaan.  

 

Haasteena on myös tamperelaisten oppilaitosten jakautuminen niihin, jotka hyödyntävät innova-

tiivista opetusta ja tietotekniikkaa opetuksessaan, ja niihin, jotka eivät sitä tee. Jopa yksittäisen 

oppilaitoksen sisällä näyttäisi olevan suuria toiminnallisia eroja. TOP School -hankkeen tehtävänä 

on nostaa esiin perusteluja, tutkimustuloksia ja hyviä käytänteitä innovatiivisen opetuksen levittä-

miseksi oppilaitoksiin ja toisaalta perustella tieto- ja viestintäteknologian ym. hankinnan sekä tek-

nisen tuen merkitystä oppilaitoksille. Kiristyvän talouden aikana tämä on erittäin haastavaa. Syner-

giaetuja on etsittävä nykyistä toimintaa kehittämällä. 

 

Toimiminen hankkeiden focal pointina (koordinoivana välittäjätahona)  

Jotta edellä kuvatunlainen kehittämistoiminnan koordinointi ja ohjaus onnistuu, merkitsee se, että 

kaupunkiin pitää luoda TOP School -hankkeen päätyttyä keskitetty koulutuksen kehittämiskeskus, 

jossa 1) kehittämishankkeita ja -projekteja koordinoidaan ja arvioidaan ja opetusteknologiaan liit-

tyviä asioita koordinoidaan, 2) ylläpidetään ja kehitetään korkeakouluyhteistyötä ja jossa 3) koulu-

tusvientiin liittyviä asioita koordinoidaan yritysten ja korkeakoulujen suuntaan. 4) Jatkuva oppilai-
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tosten korjaus- ja saneeraustoiminta vaatii uudenlaisten pedagogisten oppimisympäristöjen esillä 

pitämistä rakennusvaiheiden suunnittelu- ja toteutuskokouksissa. Tredun lähivuosien investoinnit 

uusiin seudullisiin opetustiloihin edellyttävät myös vahvaa pedagogiikan esille nostamista suunnit-

telu- ja rakennuspalavereissa.  

 

Jo olemassa olevia toimijoita eri koulutuksen tasoilta löytyy TOP Schoolin lisäksi opetusteknologia-

keskuksesta (eVarikko), toisen asteen koulutuksen hanketoimistosta, toisen asteen koulutuksen 

laatu- ja arviointiyksiköstä, Tampereen kaupungin tiedontuotanto- ja laadunarviointiyksiköstä sekä 

hanketoimijoista. 

  

Erityisesti laajojen seudullisten kehittämishankkeiden (esim. Osaava ja PAOK) osalta keskittäminen 

perustettavaan yksikköön toisi lisäarvoa hankeosaamiseen ja palvelisi myös seudun kuntien koulu-

tuksen kehittämistoimintaa. Niin ikään opetusteknologiaan tai oppilaitosrakentamiseen (uudet op-

pimisympäristöt ja pedagogiikka) liittyvää osaamista pystyttäisiin tästä yksiköstä tuotteistamisen 

kautta tarjoamaan seudun kunnille, yhteisistä laitehankinnoista puhumattakaan. 

 

Tämän keskuksen toiminnan ulottaminen jopa maakunnalliseksi lisäisi kuntien välistä toimintape-

rustaista yhteistyötä ja varmistaisi Pirkanmaan kilpailukykyä pääkaupunkiseudun rinnalla korkea-

tasoisena koulutuksen ja tutkimuksen paikkana. 

 

 

 

                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 1. Visio Tampereen kaupungin koulutuksen kehittämiskeskuksesta, EduTRE. 
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9. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen 
 

Hanke etenee kokonaisuudessaan hankesuunnitelman mukaisesti ja se on saavuttanut kaikki sille 

asetetut tavoitteet. Osin on pystytty luomaan jopa uusia innovatiivisia avauksia (esim. yrittäjyys-

kasvatuksen ja yritysopintojen tuen mallinnuksen aloitus). 

 

Hankkeiden tulosten jakaminen sekä kokonaisuuden raportointi  

TOP School -hankkeesta tiedotetaan säännöllisesti sen kotisivuilla sekä ohjausryhmän ja projekti-

työryhmän kokouksissa. Syyskauden ja kevätkauden alussa lähetetään kaikille TOP School -hank-

keen kohderyhmille tiedote tulevasta toiminnasta. Hankkeiden hyviä käytänteitä jaetaan hanke-

verkoston tapaamisissa, Hyvien käytänteiden tori -tapahtumissa sekä webinaareissa. TOP School -

hanke esittäytyy aktiivisesti mm. kaupungissa vierailevien kansainvälisten ryhmien tilaisuuksissa.  

 

Hankeraportoinnin yhteydessä tuotetaan kustakin raportointijaksosta oma raportti. Osaraportit 

jaetaan ohjausryhmän ja projektityöryhmän jäsenille. Näistä osahankkeista kootaan hankkeen 

päätösvaiheessa 2013 Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan kokonais-

raportti. Raporttiin liittyy myös raportointikaudella alustavasti tehty osallisille suunnattu arviointi-

kysely. 

  

Raportointikaudella on valmistunut Tampereen yliopistolta tilattu selvitys/kartoitus innovatiivisen 

opetuksen vaikuttavuudesta oppimistuloksiin (Merja Kuisma: Parantaako opetusteknologia ope-

tusta?). Tutkimus rahoitetaan hankerahasta. Samoin on valmistunut Tampereen teknillisen yliopis-

ton opiskelijan Aino Ylisen diplomityö Teknologia lukion matematiikan opetuksessa. Molempien 

tutkimuskohteena ovat olleet tamperelaiset lukiot. Opinnäytetyöt yhdistetään yhdeksi TOP 

Schoolin toimittamaksi tutkimusjulkaisuksi syksyllä 2013, ja se jaetaan lautakuntien edustajille 

sekä oppilaitoksiin.  

 

Uudet alkavat hankkeet raportointikaudella 

1) Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysopintojen tuen mallinnus yhteistyössä Tampereen seudun am-

mattiopisto Tredun Ylötehtaan kanssa. 

2) Yrityskylän vakinaistaminen yhteistyössä seudun kuntien ja TAT:n kanssa. 

3) Selvitetään koulutusosaamisen vientimahdollisuutta yhdessä Tampereen yliopiston CEREC-

keskuksen ja Learning Bridge -hankkeen kanssa (Wenling High School, Zhejiang Province, China). 
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10. Projektin innovatiivisuus 
 

TOP School -hanke on suurten kaupunkien hankkeiden keskuudessa poikkeuksellinen sen kaupun-

kivetoisuuden johdosta. Vastaavanlaisia koulutuksen kehittämishankkeita on nähty useimmiten 

yliopistojen tai ministeriöiden ym. vetäminä ja hallinnoimina.  

 

TOP School -hanketta leimaa sen erittäin laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Strategisen 

hankkeen asema ja kaupungin aktiivinen tahtotila kehittää laajasti oppimisympäristöjään mahdol-

listavat innovatiiviset ratkaisut ja visiot ja uudenlaisen toiminnan kytkemisen suuriin koulukeskus-

ten rakennus- tai saneeraushankkeisiin tai yksittäisen oppilaitoksen, jopa yksittäisen opettajan, 

arjen opetustyön kehittämiseen. Tätä todistavat ne lukuisat kiinnostuneet alustuspyynnöt, joita 

projektille sen edetessä on esitetty joko muiden kaupunkien tai koulutusorganisaatioiden taholta. 

 

Yleisen tietoisuuden lisääntyminen TOP School -hankkeesta on nostanut hankkeen selkeästi take 

off -tilaan, ja hankkeen koordinoiva ja verkostomainen toimintatapa on koettu selkeästi tarpeelli-

seksi niin korkeakoulujen suhteessa kaupunkiin kuin myös yritysten ja kaupungin yhteistyössä. Uu-

sia avauksia on tehty säännöllisesti hankkeen edetessä. 

 

TOP School -hanke pyrkii aktiivisesti tukemaan arjen opetustyötä tekevien opettajien oman työn 

kehittämispyrkimyksiä etsimällä niille resursseja ja verkostoimalla yksittäisiä toimijoita muiden sa-

manhenkisten kehittäjien kanssa. Jo nyt on nähtävissä, että tällaisesta toiminnasta voi syntyä 

kokonaan uudenlaisia pedagogisia sovelluksia, joita voidaan tuotteistaa ja joiden kautta voidaan 

avata suomalaista koulutusosaamisen vientiä maailmalle.  

 

 

11. Projektin tasa-arvovaikutukset 
 

TOP School -hankkeella on koordinaatioluonteensa johdosta välillisiä vaikutuksia tasa-arvoon eri-

tyisesti erityisryhmien suhteen. Hankkeessa syntyvien uusien toimintatapojen, asennemuutosten 

ja kehitettävien teknologiasovellusten kautta tarve esim. erityisopetuksen järjestelyille vähenee, 

kun erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja edustavat opiskelijat voivat opiskella samoissa ryhmissä. 

Painottamalla toiminnassa entistä enemmän sosiokonstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaista 

opiskelijalähtöistä toimintaa voidaan koulutuksen mielekkyyttä, työelämälähtöisyyttä ja viihtyvyyt-

tä parantaa ja näin estää nuorten koulutuksellista syrjäytymiskierrettä. Yritysyhteistyön kautta 

toivotaan syntyvän uusia työmahdollisuuksia nuorille. 
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12. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen 
 

Hankkeella ei ole varsinaisia vaikutuksia ympäristöön, mutta sen koordinoimilla kehittämishank-

keilla on vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi valittavien teknologiaratkaisujen aiheuttamat mate-

riaalisäästöt tai olemassa olevan teknologian ”päivitys” jatkokäyttöön. Samoin kestävän kehityk-

sen painottaminen oppilaitosrakentamisessa ja -saneeraamisessa sekä oppimisympäristöjen peda-

gogisten toimintakulttuurien luomisessa edistää kasvatuksellista ymmärrystä kestävän kehityksen 

merkityksestä koko yhteiskunnassa. 

 

 

13. Hyvät käytännöt 
 

Tutkimusten mukaan kollegoilta oppiminen on opettajille mieluisin täydennyskoulutuksen muoto. 

TOP School -hankkeen yksi keskeinen tavoite on nostaa eri tavoilla koulutuksen hyviä käytänteitä 

muiden benchmarkattavaksi ja lainattavaksi ja näin nostaa koko koulutusalan laatua ja vaikutta-

vuutta. Tällaisia tapoja ovat esim. säännölliset hankkeiden Hyvien käytänteiden tori -tapahtumat, 

koulutuswebinaarit, kansalliset ja kansainväliset alan messut ja seminaarit sekä vaikuttavuustutki-

muksen hyödyntäminen hankkeiden arvioinnissa ja niistä raportoiminen. 

 

 

14. Toiminnan jatkuvuus 
 

Kohdassa 8. Ongelmat ja suositukset kuvataan vision tasolla näkemys siitä miten Tampereen kau-

pungin ja Tampereen seudun, jopa koko maakunnan koulutuksen kehittämistyötä ja koordinointia 

tulisi järjestää. Verkostomainen työskentely monella eri taholla edellyttää keskitettyä kokonaisku-

van hallintaa ja yksittäisistä verkostoista saatavien hyötyjen levittämistä kaikkiin koulutuksen ta-

soihin. Toisaalta kansallinen koulutuksen kehittämisen hankerahoitus korostaa laajoihin, monipuo-

lisiin verkostomaisiin työskentelytapoihin perustuvia hankeavauksia. 

 

 


