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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 



3. TOP School –hankkeen ajankohtaiset kuulumiset 

Juusenaho kertoi TOP School –hankkeen ajankohtaiset kuulumiset. 

ITK Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa messut pidetään 18.-20.4.2012  Aulangolla. Riitta 

pitää esityksen messuilla otsikolla ”Tampere kehittää tulevaisuuden oppimisympäristöjään”.   

Riitta esittelee Tampereen oppimisympäristöjä mm. Vuoreksen koulukeskusta  Etelä-

Koreassa Changwonissa The 12th International Congress of Educating Cities -tapahtumassa. 

Sampolan kiinteistöön tulevan lukion nimi on muutettu Luovien ihmisten lukioksi. 

Kiinteistössä toimivat myös vapaa sivistystyö ja kirjasto. Saneerattu kiinteistö otetaan 

kokonaisuudessaan käyttöön elokuussa. Haasteena on miten uusi teknologia otetaan 

käyttöön, miten muutettaan pedagogisia käytäntöjä ja millaiseksi yhteistyö lukion, vapaan 

sivistystyön ja kirjaston kesken muodostuu. 

Henkilöstölle on tulossa tukea teknologian käyttöön ottoon mm. laitevalmistajat järjestävät 

koulutusta Sampolan henkilöstölle toukokuussa ja elokuussa eVarikolta tulee henkilö 

kuukaudeksi varmistamaan, että laitteet toimivat. Tieto haltuun –hankkeelle on haettu 

jatkoa. Mukana Sampola + viisi muuta lukiota. Lisäksi ollaan haettu rahoitusta hankkeelle, 

jossa palkataan media-assistentti, jonka tehtävänä tukea teknologian käyttöönottoa. 

VTT:n kanssa on keskusteltu juurruttamiskoulutuksesta, johon haettaisiin rahoitusta 

työsuojelurahastolta. Kyse olisi noin vuoden koulutuksesta, jonka tarkoitus on edistää lukion, 

kansanopiston ja kirjaston yhteistyötä. 

Koulutusviennin tilanne 

Tamperelaisista yrityksistä muodostunut Pirkanmaan vientiverkosto on Opinpaja Oy- 

vetoisena hakenut ESR-rahoitusta ELY-keskuksesta koulutusviennin edistämiseksi ja kärkien 

löytämiseksi. Myös kuntia on hankkeessa mukana. TREDEA hallinnoi hanketta, mikäli 

hankerahoitus saadaan.   

TEM:n kasvusopimukset (Tredea) 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekee ns. kasvusopimuksista suurten kaupunkikeskusten kanssa. 

Kasvusopimusten tavoite on vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä vetovoimaa 

ja merkitystä Suomen talouden vetureina sekä edistää elinkeinoelämän uudistumista, kasvua 

ja kansainvälistymistä. Sopimukset auttaisivat myös rakentamaan alueellisia 

innovaatiokeskittymiä. Sopimusten lähtökohtana ovat kaupunkien omat esitykset. Kaupungit 

eivät automaattista pääse sopimusjärjestelyjen piiriin vaan niiltä odotetaan aktiivisuutta, 

omaa strategiatyötä ja hyvää ehdotusta valtiolle. TOP School –hankkeen intressinä on ottaa 

koulutusosaaminen yhdeksi kärjeksi ehdotukseen. 

Tredean koordinoi Tampereen esitystä ja on kokoamassa kahta työpajaa. Ensimmäisen 

työpajan tavoitteena on tuottaa aihioita ja toisen jalostaa aihioita konkreettisiksi esityksiksi. 

Aikuis- ja ammattikasvatuksen tulevaisuus -palaverissa 29.3. mukana olivat Tao:n, TAOKK:n ja 

Tampereen yliopiston edustajia. Keskeisenä asiana on opettajien ammatillisen pätevyyden 

lisääminen, jota verkosto lähtee ajamaan.  

TAMK/PSHP:n yhteispalaveri 5.4. oppimisympäristöt 



Taito-hankkeesta, jossa yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopiston 

lääketieteen tieteenalayksikön ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarkoituksena on luoda 

osaamiskeskittymä Kaupin Kampusalueelle, joka tarjoaa modernin oppimisympäristön 

terveysalan opiskelijoille perus- ja erikoistumisopintojen vaiheessa sekä terveysalan 

ammattilaisille jatko- ja  täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Tärkeää olisi saada Tampereen 

ammattiopisto mukaan hankkeeseen sekä lääketieteen opiskelijat. Näin muodostuisi 

koulutusketju, jossa kaikki asteet mukana. 

TOP School –hankkeen hankeverkoston palaveri pidettiin 13.4. Työväenmuseo Werstaalla. 

Mukana oli noin 40 hanketoimijaa.  Tilaisuuden ideana oli nostaa esille jo menossa olevia tai 

alkavia hankkeita, joten ohjelma koostui kymmenestä lyhyestä hanke-esityksistä. Palaute 

tilaisuudesta oli positiivista, joten tarkoitus on jatkaa vastaavanlaisia hanketoimijoiden 

tapaamisia.  

Demola -yhteistyön tilanne 

Opiskelijaryhmä on kehittänyt välineitä, joilla havainnollistetaan energiakulutuksen säästöä, 

Vuoreksen koulukeskukseen. Ryhmä esittelee aikaansaannoksiaan Vuoreksen pedagogisen 

ryhmän seuraavassa kokouksessa. 

On line –koulutus (TRIM) 

Jarmo Vitelin kanssa on keskusteltu aikaan ja paikkaan sitoutumatonta On-line 

täydennyskoulutuksesta opettajille. Informaatiotieteiden yksikkö on kerran aikaisemmin  

kokeillut On line –koulutusta opettajille. Teemana oli sosiaalinen media. Nyt olisi tarkoitus 

ottaa teemaksi oppimisympäristöjen kehittäminen laajasti. Koulutus olisi suunnattu kaikille 

esi- ja perusopetuksen, lukion ja toisen asteen opettajille. TRIM:in osuus ylläpitää verkkoa ja 

vaikuttavuuden tutkiminen. 

Lopuksi Riitta esitteli professori Petri Nokelaisen kaavion, jossa on kuvattu mistä 

oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus tulee muodostumaan.  

 

4.     Oivallus eli ”Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa”, Johanna Kaplas 

Johanna Kaplas aloitti esityksensä esittelemällä lyhyesti organisaationsa EK:n mm. ketä EK 

edustaa ja EK:n keskeiset päämäärät, toiminta-ajatuksen, vision ja  strategiset painopisteet.  

Tämän jälkeen Johanna kertoi elokuussa 2011 päättyneen Oivallus-hankkeesta.  

Oivallus-hankkeessa on tarkasteltu kolmen vuoden ajan sitä, millaisia osaamisia 
elinkeinoelämässä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten niitä kehitetään. Hypoteesina on ollut, 
että elinkeinoelämä on 2020-luvulla yhä verkostoituneempi. 

Vastauksia on etsitty seuraaviin kysymyksiin: Millaisia osaamisia verkostoissa tehtävä työ 
edellyttää? Millaisia ovat tulevaisuuden osaajat? Miten osaamista synnytetään ja 
kehitetään? Minkälainen koulutus valmentaisi parhaiten työskentelemään 2020-luvun 
yrityksissä? 

Hankkeelta ilmestyi kaksi väliraporttia. Ensimmäinen ilmestyi marraskuussa 2009 ja siinä 

käsiteltiin muutostrendejä tulevaisuuden elinkeinoelämässä. Raportti kuvasi tulevaisuuden 

toimintaympäristöä ja oppivien verkostojen dynamiikkaa. 



Toisessa, lokakuussa 2010 julkistetussa väliraportissa syvennyttiin siihen, miten työn 

tekemisen tavat muuttuvat ja millaiset osaamistarpeet korostuvat tulevaisuudessa. 

Oivallus-hankkeen loppuraportti keskittyy oppimiseen ja koulutukseen. Miten 

tulevaisuudessa yrityksissä tarvittavia taitoja ja tietoja synnytetään, harjoitellaan ja 

kehitetään edelleen? Miten hankkeessa ennakoituun tulevaisuuden työelämään voi 

kouluttautua? 

Uusi 1980- ja 1990-luvuilla aikuistunut X-sukupolvi  on tuonut uudet arvot työelämään. 

Osaamistarpeet muuttuvat koska, tavat tehdä työtä muuttuvat. Tämän vuoksi yritysten on 

muututtava.  ”Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisaatiota” työntekijöiltä vaadittavat 

osaamisalueet muuttuvat. 

Koulutuksen lähtökohtana nähdään luovuuden edistäminen. Myös koulutuksen on 

muututtava vastaamaan uuden työelämän vaatimia osaamistarpeita. Keskeistä on oppia 

kysymään, keskustelemaan ja etsimään tietoa asioiden ulkoa opettelemisen sijaan. 

Keskustelussa nousi esille koulutuksessa suurimpana esteenä opettajien asenteet. Todettiin, 

että Oivalluksen loppuraportissa nousseet asiat olisi mahdollista toteuttaa huomioiden 

opetussuunnitelman raamit. 

Parhaiten muutokset onnistuvat, kun opettajat ryhmässä lähtevät tekemään muutosta 

(vertaistuki). 

Oivallus-hankkeen raportit löytyvät oheisesta linkistä 

http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/arkisto/julkaisut/index.php?category=Raportti. 

 

5. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

6. Kokouksen päättäminen  

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään kesäkuussa TAMK:ssa, jolloin esittelyssä on Kaupin 

kampusalueen suunnitelmat. Tarkempi kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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