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Hanketiedot  

 
1. Raportointikausi  
Raportointikausi: 1.7.2013–31.12.2013  
 
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: 31.5.2014 
 
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.  
 
Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinaatiohanke, TOP School -hanke (2011–2014), 
toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian "Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen 
keskittymä" -päämäärää. Sen sisällöllinen tehtävä kulminoituu kolmeen valtuustokauden 2009–
2012 tavoitteeseen: 1) koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä on lisätty, 2) tampe-
relaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia ja 3) kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä on 
lisätty. Hanke tukee ja vahvistaa myös Tampereen seudun koulutusosaamiseen liittyvää yritystoi-
mintaa. Tampereen kaupunki varmistaa hankkeen kautta kansallisen Korkeakoulujen kansainvälis-
tymisstrategian 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 viestintäteknolo-
giasovellusten 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 pys-
tyvät yhä paremmin vastaamaan 21. vuosisadan tietoyhteiskuntahaasteisiin ja että niissä mahdol-
listuu entistä paremmin opiskelijalähtöinen vuorovaikutukseen perustuva sosiokulttuurinen oppi-
miskäsitys.  
 
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 op-
pimisen periaatteita on pystyttävä hyödyntämään nykyisen tutkintopainotteisen koulutuksen rin-
nalla.  
 
Tavoitteena on myös osallistua aktiivisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa uudenlaisen vuoro-
vaikutusteknologian hyödyntämiseen opetuksessa osallistumalla sen kehittämiseen ja testaami-
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. 
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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 kansalliset ja kansainväliset yhteistyö-
verkostot.  
 
TOP School -hankkeen vastuuhenkilönä on tilaajajohtaja ja sitä hallinnoi tilaajaryhmä. Hankejohta-
ja vastaa operatiivisesta toiminnasta. Hankkeen toteuttamista ohjaa ja valvoo pormestarin aset-
tama ohjausryhmä sekä operatiivisena toimijaverkostona samoin nimetty projektityöryhmä. Ohja-
usryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia hankkeen ylimpänä päättävänä elimenä, ohjata hanke-
johtajan toimintaa, suunnata, linjata ja seurata hankkeen etenemistä sekä ottaa kantaa ja kom-
mentoida hankkeen tulosten käyttökelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä ohjausryhmän jäsenten oman 
organisaation näkökulmasta. Ohjausryhmä myös hyväksyy hankkeen tulokset. 

Ohjausryhmä  
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui raportointikaudella kaksi kertaa, 23.8.2013 ja 16.12.2013.  
 
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, Päivi Karttunen, 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Helena Koskinen/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, Johanna Vihinen/Taloudellinen tiedotus-
toimisto ja Jarmo Viteli/Tampereen yliopisto.  
 
TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho esitteli ohjausryhmälle asiat. Kokousten sih-
teerinä toimi projektisihteeri Johanna Kurela. Ohjausryhmän kokouksiin osallistui myös EU-
rahoittajan edustajana rahoitustarkastaja Tuija Rajala Pirkanmaan liitosta. 

Projektityöryhmä 
Hankkeen projektityöryhmä kokoontui raportointikaudella kaksi kertaa, 6.9.2013 ja 17.12.2013.  
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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. 

6.1 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.  

6.2 Sisäisten hankkeiden ja projektien verkosto 
TOP School -hankkeen hankeverkostossa on kutsuttu säännöllisesti koolle tamperelaisissa oppilai-
toksissa toimivien oppimisympäristöhankkeiden henkilöstöä ja muita oppimisympäristöjen kehit-
tämisestä kiinnostuneita kuulemaan toistensa työstä ja verkostoitumaan mielenkiintoisten kump-
paneiden kanssa. Tapaamisissa on vaihdettu kuulumisia, esitelty omia hankkeita ja niiden vaiheita 
sekä jaettu hyviä toimintatapoja. Raportointikaudella verkostotapaaminen järjestettiin 19.9.2013 
Työväenmuseo Werstaan Galleria Bertelissä. Verkostotapaamiseen ilmoittautui 46 henkilöä. 
 
Päivän aikataulu ja ohjelma: 
Klo 9.00 Hankejohtaja Riitta Juusenaho, Tampereen kaupunki: Mitä oppimisympäristömaailmassa 
tapahtuu tänä syksynä?  
Klo 9.10 Projektipäällikkö Sirpa Pursiainen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu: Esimerkkejä 
ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen valtakunnallisista kehittämishankkeista  
Klo 9.40 Projektipäällikkö Elina Harju, Tredea: Mitä kuuluu pirkanmaalaisen koulutusosaamisen 
vientiverkostohankkeelle? Learning Bridge -hanke  
Klo 10.00 Projektipäällikkö Jari Ikola, Tampereen kaupungin perusopetus: Älä o tumput suarana -
pilotti. Tavoitteena perusopetuksen joustava päättäminen ja syrjäytymisen ehkäisy  
Klo 10.20 Kahvitauko  
Klo 10.40 Projektisuunnittelija Minna Helynen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu: Avoimes-
ti, yhteisöllistä oppimista! Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK  
Klo 11.00 Yrittäjyysinnovaattori Tarja M. Nieminen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu: Uusi 
hanke suunnitteilla: Yrittäjyysopintojen tuen malli  
Klo 11.20 Projektipäällikkö Mikael Juntunen, Tampereen ammattikorkeakoulu: Y-kampus yrittäjyy-
den oppimisympäristönä  
Klo 11.40 Hankejohtaja Riitta Juusenaho: Päätössanat 
 
1. Learning Bridge -hanke 
Learning Bridge -hanke on pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto, joka synnytettiin 
TOP School -hankkeen toimesta. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja toimiva toimintamalli 
pirkanmaalaisen koulutusviennin koordinointiin ja toteuttamiseen. Siinä kehitetään palvelumalleja 
(esim. osaamisen kartoitukset ja tuottajaverkosto, yhteiset koulutustarjoukset, tarjousten laatimi-
nen, koulutussisältöjen tuotteistus ja verkostomainen toteutus), joita on tarkoitus hyödyntää pir-
kanmaalaisessa koulutusviennissä.  
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Hanke sai rahoituksen vuosille 2012–2014. Rahoittajia ovat Tampereen kaupunki, Valkeakosken 
kaupunki, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä sekä Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahas-
to (ESR), jonka tuen on myöntänyt Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Han-
ketta hallinnoidaan Tampereen kaupunkiseudun kehitysyhtiö Tredea Oy:stä ja sen operatiivisena 
toimijana toimii Opinpaja Oy:stä Elina Harju.  
 
Riitta Juusenaho toimii verkostossa kaupungin edustajana, projektityöryhmän jäsenenä ja ohjaus-
ryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän on kokoontunut raportointikaudella kaksi kertaa, 
15.8.2013 ja 23.10.2013. 
  
Learning Bridgen toimijaverkosto järjesti 24.8.2013 Pirkkalassa, Haikan lavalla, koulutusviennin 
edistämiseksi Välkkyjen iltamat. 
 
4.–5.9.2013 järjestettiin Tampereella kansainvälinen Bringing Bright Minds Together – Transna-
tional Partnerships in Education -seminaari. Seminaarin avauspuheenvuoron piti Riitta Juusenaho. 

TOP School -hanke järjesti yhteistyössä Learning Bridge -hankkeen kanssa 13.11.2013 intensiivi-
valmennuksen 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. Valmennukseen osallistui 28 henkilöä. 

Learning Bridge- toimijaverkoston 23 edustajaa osallistui 29.–30.11.2013 Venäjän Pietarissa järjes-
tettävään vuosittaisen Education and Career -messutapahtumaan omalla standilla. 

2. RYM SY -hanke 
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 
kaupungin Tilakeskus Oy osallistuu RYM SY -hankkeen (SY= sisäympäristö) rahoitukseen. Ensim-
mäinen tutkimuskohde Tampereella keskittyi selvittämään jo rakennettujen tai saneerattujen op-
pilaitosten henkilöstön osallistamis- ja kuulemisprosessia. Tavoitteena on kehittää Tampereelle 
systemaattinen henkilöstön osallistamismenettely, jotta rakentuvat/saneerattavat tilat vastaavat 
käyttäjätarpeita paremmin ja jotta uudenlaiset toimintakulttuurit voivat niissä erottautua. Tutki-
mushankkeen ensimmäisestä vaiheesta vastasi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja raportti esi-
teltiin Tiken ryhmälle 28.2.2013. Hankejohtaja Juusenaho on osallistunut hankkeen seminaareihin 
ja toiminut Tampereen kaupungin puolesta sen yhtenä yhteyshenkilönä. 
 
Toisessa RYM SY -vaiheessa on käynnistynyt yliopistokeskus Chydeniuksen vetämä KopeGO-
koulutuskokonaisuus, jossa opettajia osallistetaan uusien koulutilojen suunnitteluun sekä uuden 
teknologian käyttöönottoon. Koulutus on kohdistettu Kansainvälisen koulun, Tesoman koulun ja 
Tesomajärven koulujen henkilöstölle. Mukana on myös osanottajia mainittujen koulualueiden 
nuoriso- ja vapaa-ajan työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksen edustaja. Kaikissa mainituissa kou-
luissa alkaa lähivuosina saneeraus- tai uudisrakentaminen. Syyslukukaudella on pidetty neljä kou-
lutuspäivää. 

http://www.pdge.eu/
http://www.pdge.eu/
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3. Sampolan kampuksen muutoksen hallinnan tuki 
Tampereen Sampolan koulukeskuksen tiloissa toimii kolme suurta toimijaa: luovia aloja painottava 
Tammerkosken lukio, joka muodostui Kaarilan lukion ja Tammerkosken lukion yhdistyessä vuonna 
2012, Sampolan kirjasto ja sen ylläpitämä Tietotori sekä Tampereen seudun työväenopisto. Vuosi-
na 2012–2013 Sampolassa on toteutettu Sampolan kampuksen kehittämishanke, jossa autettiin 
lukiota, kirjastoa ja työväenopistoa kehittämään uutta yhteistoimintamallia. Samalla rakennettiin 
muutoksenhallinnan tuen toimintamallia, joka on siirrettävissä muihinkin toimintaympäristöihin. 

TOP School -hanke haki ja sai Työsuojelurahaston 50 % rahoituksen Sampolan uudelle kampusalu-
eelle uudenlaisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Muutoksen hallinnan keskiössä ovat olleet si-
dosryhmien tavoitteet, niiden yhteensovittaminen, odotusten huomioonottaminen, uudenlaisen 
yhteistyön ja toimintamallien luominen sekä johtamisen tukeminen. Erityisen haastavaksi on to-
dettu yhteistyö työväenopiston ja lukion kesken.  

Muutoksen hallinnan tuen Sampolassa on toteuttanut kilpailutuksen kautta valittu VTT. Toimintaa 
johti monialainen ohjausryhmä, jossa oli edustus kaikista toimijatahoista, opiskelijatahoista ja 
henkilöstöstä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hankejohtaja Riitta Juusenaho. Raportointi-
kaudella ohjausryhmä kokoontui kerran, 29.11.2013. Lisäksi 9.9.2013 ja 9.10.2013 järjestettiin 
henkilöstölle tulevaisuustyöpajat, joissa laadittiin yhdessä yhteistyön kehittämisen jatkostepit. 
Palauteseminaari pidettiin henkilöstölle 26.11.2013. Tässä tilaisuudessa käytiin myös läpi henkilös-
tön antama palaute hankkeelle ja sen vetäjille. VTT:n laatima loppuraportti julkaistaan TOP School-
hankkeen kotisivuilla. 

4. Yrittäjyyskasvatuksen tuen mallinnus ammatillisessa koulutuksessa  

TOP School -hanke on ollut aktiivisesti mukana Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa suun-
nitteilla olevassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhdessä pirkanmaalaisten oppilaitosten, 
yritysten ja muiden yrittäjyyttä tukevien toimijoiden kanssa maakunnallinen yrittäjyysopintojen ja 
-kasvatuksen ohjausmalli.  
 
Projektin suunnittelun pohjaksi tarvittiin esiselvitys kansallisista jo käytössä olevista yrittäjyyskas-
vatuksen ja -opintojen malleista sekä siitä, mitkä ovat pirkanmaalaisten koulutuksenjärjestäjien ja 
yritysten tarpeet ja tahtotila yhteisen maakunnallisen mallin luomiseksi. Esiselvityksen toteuttajak-
si valittiin kilpailutuksen kautta Villinikkarit Oy. Kustannus maksettiin TOP School -hankkeen asian-
tuntijamäärärahoista. Itse projektille ja sen pilotoinnille tullaan hakemaan aikanaan erillistä EU-
rahoitusta. Hankkeeseen pyritään liittämään Tampereen yliopiston toteuttamaa seurantatutki-
musta. 
 
Raportointikaudella TOP School -hanke järjesti Tredun koulutuskeskus Valossa Ylöjärvellä 
25.9.2013 Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla -seminaarin, jossa näitä esiselvityk-
sen tuloksia esiteltiin. Seminaariin ilmoittautui 37 henkilöä. ”Esiselvitys maakunnallisen yrittä-
jyysopintojen ja -kasvatuksen yhteisen ohjausmallin rakentamisesta Pirkanmaalle” on julkaistu 
myös TOP School -hankkeen kotisivuilla. 
 
Jatkossa TOP School selvittää muiden koulutuksen järjestäjien tahtotilaa ja tavoitteita yrittäjyyden 
osalta. Näissä merkeissä kokoonnuttiin TAMK:n Y-kampuksella 15.11.2013. Tilaisuudessa oli mu-
kana edustajia TAKK:sta, TaY:lta, TAMK:lta sekä TTY:lta. Korkeakoulut ovat muodostaneet ns. ENT-
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RE-ryhmän, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda yhteinen start up -yhteisö Pirkanmaalle. TOP 
School -hanke kokoaa ryhmän jatkokeskusteluun 13.1.2014. Tavoitteena on luoda kaikkien kes-
keisten koulutuksen järjestäjien yhteinen toimijaverkosto edistämään pirkanmaalaista yrittäjyyttä 
ja yritysopintoja yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien kanssa.  

5. Yrityskylä  
Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n koordinoima Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu 
yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on yli 15 eri yrityksen ja 
julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan, josta hän 
saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylä-opinto-
kokonaisuus rakentuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yritys-
kylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimate-
riaali, jonka avulla oppilaat oppivat mm. mitä työ on ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talou-
den ja yhteiskunnan perusteisiin. 

Yrityskylä Pirkanmaa aloitti toimintansa marraskuussa 2013 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n 
omistamassa tilassa, ja toimintakausi jatkuu vuoden 2016 kevääseen. Yrityskylän kustannukset 
katetaan kuntien, yritysten, säätiöiden ja ministeriön avustuksella. Jotta Yrityskylän toiminta voi-
daan liittää saumattomasti maakunnalliseen yrittäjyyskasvatuksen malliin, tarvitaan sen syste-
maattista seurantatutkimusta. Tähän tehtävään siirtyi elokuussa 2013 FT, KL Auli Ojala. Ojalan 
toiminta hallinnoidaan perusopetuksesta, ja hänen mentorinaan toimii TOP School -hankkeen 
hankejohtaja Riitta Juusenaho. 

Yrityskylä-oppimisympäristö on voittanut oman sarjansa Euroopan komission järjestämässä kilpai-
lussa, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Kilpailuun oli ilmoitettu satoja hankkeita 
eri puolilta Eurooppaa, ja loppukilpailuun niistä pääsi 19. Suomalainen Yrityskylä-toiminta palkittiin 
parhaana “Yrittäjämäisen ajattelun edistämisen” sarjassa. Palkinnot jaettiin Liettuan Vilnassa 
25.11.2013.  

6.3 Korkeakouluyhteistyön verkosto 

1. Aktiiviset oppimistilat – moniaistisen vuorovaikutusteknologian soveltaminen oppimiseen 
(Active Learning Spaces) -hanke  
 TaY:n informaatiotieteiden yksikön hallinnoima Aktiiviset oppimistilat -hankkeen ohjausryhmä 
kokoontui raportointikaudella kerran, 28.8.2013. Hanke päättyi vuoden 2013 lopulla. Myös Teke-
sin rahoitus Tampereen kaupungin osalta päättyi 31.12.2013. Kehittämisraha kohdistettiin pääosin 
osallistuvien oppilaitosten opettajien sijaiskulujen ym. korvaamiseen. Hankkeessa testattiin vali-
tuissa tamperelaiskouluissa vuorovaikutusteknologiaa.  

2. LUMATE-toiminta 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisesti koordinoima Tampereen Lu-
mate -keskus (luonnontieteet, matematiikka, teknologia) jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa. 
Vuoden 2013 alusta kerhotoiminta on ulotettu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä lukioon.  

TOP School -hanke on tiedottanut Lumate -keskuksen tapahtumista ja kerhotoiminnasta sekä in-
ternetsivustollaan että lähettämällä tamperelaiskoulujen opetushenkilöstölle sähköpostitiedottei-
ta tilaisuuksista. Hankekoordinaattori Susanna Petäjistö raportoi lasten ja nuorten sekä ja osaami-
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sen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunnille toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa.  
 
3. Tamperelaisen koulutusosaamisen viennin nykytilan kartoitus 
Koulutusviennin selvitys -raportti toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. 
Tämä raportti oli keskustelun ja selvityksen pohjana, kun tamperelaisen koulutusosaamisen nykyti-
lan kartoitusta tehtiin 28.5.2013 yhteistyönä Tampereen kaupungin (Riitta Juusenaho) ja Tampe-
reen teknillisen yliopiston (Matti Pentti), Tampereen ammattikorkeakoulun (Mikko Naukkarinen) 
ja Tampereen yliopiston (Harri Melin) kesken. Nykytilan kartoituksessa koottiin kunkin tahon ny-
kyinen koulutusosaamisen vientiin liittyvä toiminta sekä tehtiin swot-analyysi koulutusviennin 
vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Kartoitus käsiteltiin Tampereen kaupun-
gin johtajiston ja korkeakoulujen rehtoraatin yhteistapaamisessa 6.6.2013. TaYn vararehtori Harri 
Melin sekä hankejohtaja Riitta Juusenaho ovat laatineet pohjapaperia kaupungin johtajiston ja 
rehtoraatin seuraavaa tapaamista varten 8.1.2014. TAKK sekä TAMK toteuttavat tahoillaan omia 
koulutusvientivientihankkeitaan. 
 
4. Ammattikasvatus ja ammatillinen aikuiskoulutus -yhteistyöryhmä  
TOP Schoolin hankejohtaja on osallistunut Tampereen yliopiston professori Anja Heikkisen vetä-
mään yhteistyöryhmän toimintaan. Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen, TAMK:n ja 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen edustajat ovat kokoontuneet pohtimaan yhdessä alueellista 
tutkivaa täydennyskoulutusta sekä kehittäneet ideoita ammattikasvatuksen maisteriohjelmaan. 
Ammattitaitoinen Pirkanmaa -teemalla on kokoonnuttu raportointikaudella yhteensä viisi kertaa 
pohtimaan ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Ryhmää on johtanut Jukka Alasen-
tie Pirkanmaan liitosta. 
 
5. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 
Raportointikaudella 24.9.2013 pidettiin palaveri, johon osallistuivat Tampereen kaupungin tilaaja-
ryhmän, Tredun oppisopimuskeskuksen ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön edusta-
jia. TaY on tehnyt tarjouksen pitkäkestoisen kehittävän tutkimuksen aloittamisesta pirkanmaalai-
sen oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi. Tarjous on käynyt lausunnoilla lautakunnassa, toisen 
asteen johtokunnassa sekä oppisopimuskeskuksen johtoryhmässä. 

6.4 Kansainvälinen yhteistyöverkosto 
Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt raportointikaudella TOP School -hanketta ja suomalaista/ 
tamperelaista koulutusosaamista useille Tampereella vierailleille kansainvälisille ryhmille: 

- 8.7.2013 Kiinan opetusministeriön edustajat Tampereella 
- 29.8.2013 eteläkorealaiset vieraat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa  
- 19.9.2013 eurooppalainen Les Recontres -verkosto Tampereella 
- 20.9.2013 unkarilaiset (Miskolc) vieraat Tampereella 
- 25.10.2013 kiinalaiset (Changwong) vieraat Tampereen yliopistolla 
- 12.12.2013 Tsekin tasavallan senaatin edustajat Tampereella 

6.5 Osallistuminen kaupungin oppilaitosten rakennus- ja saneerauskohteiden 
suunnitteluun  
Tampereen kaupunki investoi lähivuosina huomattavan paljon koulujen ja oppilaitosten rakenta-
miseen tai saneeraamiseen. TOP School -hanke koordinoi ja varmistaa, että näissä kohteissa op-
pimisympäristöjä tarkastellaan kokonaisuuksina huomioiden tilojen lisäksi myös laitteistot, henki-
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löstön koulutus ja uudet toimintamallit. Tavoitteena on luoda moderneja ja monipuolisia oppi-
misympäristöjä. 
 
Hankejohtaja osallistuu Tampereen kaupungin oppilaitosten rakentamis- tai saneeraushankkeiden 
hankevalmistelun työryhmiin tehtävänään tuoda esiin näkemyksiä siitä, mitä asioita suunnittelussa 
ja toteutuksessa on huomioitava, jotta tilat palvelevat tulevaisuuden oppimista.  
 

 Tampereen teknillinen lukio 
 Vuoreksen koulukeskus  
 Tesoman alueen koulutilojen uudelleen järjestelyt 
 Metsäniityn pienten lasten yksikkö 
 Tredu Tampere   
 Tredu Kangasala 
 Tredu Nokia 
 Tredu Lempäälä 
 Tampereen kansainvälinen koulu  
 Vehmaisten koulu 

 
TOP School -hankkeen kontribuutio rakentamis- tai saneeraushankkeisiin keskittyy pedagogisen 
suunnittelutuen lisäksi henkilöstön osallistamiseen kulloisenkin rakennushankeen kohdalla. Yksi 
näistä oli Sampolan muutoksen hallinnan tuki -hanke, joka päättyi vuoden 2013 lopussa. 
 
Raportointikaudella on aloitettu Tesoman koulun, Tesomäjärven koulun sekä Kansainvälisen kou-
lun henkilöstöille suunnattu KopeGo-koulutus. Tässä koulutuksessa opettajia kannustetaan ja oh-
jataan henkilöstöä aktiivisesti osallistumaan oppimisympäristöjen tilasuunnitteluun, uusien peda-
gogisten toimintamallien kehittelyyn sekä opetusteknologian käyttöönottoon. Suunnittelutyö 
Vehmaisten koulun henkilöstön osallistamisesta uuden koulurakennuksen suunnitteluun on aloi-
tettu. Vehmaisten koulun sijoittuminen Vuoreksen kouluun uuden koulun rakennusprojektin ajaksi 
mahdollistaa Vuoreksen uusien koulutilojen testauksen ja hyväksikäytön suunniteltaessa Vehmais-
ten koulua. 

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 oli tehty joulukuun 2013 puolivä-
liin mennessä jo yli 20.000 käyntiä.  
 
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.  

Suomen suurimmassa iltapäivälehdessä Ilta-Sanomissa oli 30.11.2013 mukana Tampereen kau-
pungin ilmoitusliite. 32-sivuisessa Tampere – osaava ja rohkea -nimisessä liitteessä esiteltiin Tam-
pereen kaupunkia laajasti erityisesti koulutusosaamisen ja opiskelumahdollisuuksien näkökulmas-
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ta. Kaikkialla Suomessa jaetun liitteen tavoitteena oli houkutella Tampereelle lisää opiskelijoita ja 
samalla profiloitua vetovoimaisena osaamisen ja mahdollisuuksien kaupunkina. Kattavan katsauk-
sen joukossa myös TOP School -hanke oli nostettu esiin yrittäjyyden edistämisen ja Yrityskylä-
toiminnan kautta.   
 
Hankeraportoinnin yhteydessä on tehty kustakin raportointijaksosta oma raportti. Osaraportit on 
jaettu ohjausryhmän ja projektityöryhmän jäsenille. Näistä osaraporteista kootaan hankkeen pää-
tösvaiheessa 2014 Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan kokonaisra-
portti.  
 
TOP School-hankkeessa toteutettiin myös osallistavan ja kehittävän arvioinnin periaatteilla arvioin-
tikysely sen keskeisille toimijakumppaneille. Arviointi toteutettiin syyskuussa 2013 ZEF-arviointi-
työkalulla ja arvioinnin raportti valmistui joulukuussa 2013. 
 
Onko välineellä väliä? Opetusteknologia oppimisen tukena -julkaisu ilmestyi lokakuussa 2013. Jul-
kaisu koostuu kahdesta edellä mainitusta tutkimuksesta. Merja Kuisman teksti Parantaako tekno-
logia oppimista? käsittelee tieto- ja viestintäteknologian ja oppimisen välisiä yhteyksiä ajankohtai-
sen tutkimuksen valossa sekä kuvaa konkreettisia biologian ja maantiedon opetukseen soveltuvia 
opetusteknologian sovelluksia Tampereen Normaalikoulussa. Toinen teksti on Aino Ylisen Tekno-
logia lukion matematiikan opetuksessa diplomityö Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Tutkimus 
pureutuu erityisesti lukioiden matematiikan opetukseen soveltuvan opetusteknologian käyttöön ja 
käyttökokemuksiin. Tutkimuksessa verrataan myös opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia. Toi-
mittajina ovat Johanna Kurela ja Riitta Juusenaho ja kirjoittajina Merja Kuisma ja Aino Ylinen. 
 
Teos lähetettiin Tampereen peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille, perusopetuksen aluejohtajille, 
pääkirjasto Metsoon, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen am-
mattikorkeakoulun kirjastoihin. Lisäksi se jaettiin osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lauta-
kunnalle, Pirkanmaan liittoon, Tampereen seudun sivistys- tai koulutoimen johtajille sekä julkais-
tiin TOP School -hankkeen kotisivuilla.  

Julkaisusta tiedotettiin myös Tampereen eOppimisen klusterin sähköpostitse lähetetyssä ajankoh-
taistiedotteessa 29.11.2013. Tampereen eOppimisen klusteri on yhteistyöverkosto, jonka kautta 
tieto e-oppimisen tapahtumista ja kehityksestä leviää ihmisten ja organisaatioiden välillä. 
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