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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

 
Puheenjohtaja Kivekäs avasi kokouksen klo 14.08. Todettiin osallistujat. 
 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
  
 Asialista hyväksyttiin. 
 
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
  
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 
4.  Hankkeen taloustilanne 

 
Pirkanmaan liitosta saatiin 21.3.2014 päivätty maksatuspäätös TOP School -hankkeen 
maksatushakemuksesta ajalta 1.7.–31.12.2013. Päätöksessä hyväksyttiin tukikelpoi-
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siksi kuluiksi 77.829,06 euroa, josta EAKR-osuus (60 %) on 46.697,43 euroa. Rahat tu-
livat kaupungille 26.3.2014. 
 
TOP School -hankkeen tukikelpoisiksi arvioidut kulut (sis. alv.) ajalta 1.1.–31.3.2014 
ovat 29.260,33 € (liite 1). Kooste TOP School -hankkeen kokonaiskulu- ja rahoitus-
tilanteesta ajalta 1.1.2011–31.12.2013 on liitteessä 2.  
 
Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus kävi tammi–helmikuussa 2014 läpi kaupun-
gin strategisia hankkeita. Tarkastuksessa selvitettiin erityisesti sitä, ovatko hankkeet 
noudattaneet kaupungin hankintaohjetta hankintoja tehdessään. TOP School -hank-
keen toiminnasta ei löytynyt mitään huomauttamista. 
 
 

5. Hankkeen loppuseminaari 
 
TOP School -hankkeen tulevaisuusorientoitunut loppuseminaari ”Kohti uutta menes-
tystä. Seminaari tamperelaisen koulutusosaamisen tulevaisuudesta” on torstaina 
24.4.2014 klo 12–15 Työväenmuseo Werstaan auditoriossa.  
 
Tilaisuudessa esiintyy hankejohtaja Juusenahon lisäksi professori Kirsti Lonka Helsin-
gin yliopistosta ja tutkija Markku Rimpelä Tampereen yliopistosta. Tilaisuudessa kuul-
laan myös apulaispormestari Leena Kostiaisen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviai-
sen puheenvuorot. (Liite 3.) 
 
Tilaisuuteen on 60 ilmoittautunutta. Osallistujat edustavat huomattavan laajasti eri 
organisaatioita ja toiminimikkeitä. Ilmoittautuneissa on edustajia mm. kaupungin pe-
rus- ja lukiokoulutuksen sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opetus- ja 
hallintohenkilöstöstä, tilaajaryhmästä, nuorisopalveluista, museopalveluista, työlli-
syydenhoidon palveluyksiköstä, viestintäyksiköstä, sisäisestä tarkastuksesta, hyvin-
vointipalveluista, Tampereen Tilakeskuksesta sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksesta. 
Ilmoittautuneita on myös Tampereen yliopistolta, Tampereen teknilliseltä yliopistol-
ta, Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Poliisiammattikorkeakoulusta sekä Pirkan-
maan liitosta ja Pirkanmaan ely-keskuksesta. 
 

 
6. Hankkeen loppujulkaisu  

 
TOP School -hankkeen keskeisimmät tulokset ja suositukset yhteen kokoava loppu-
julkaisu ”Kohti uutta menestystä. TOP School -hankkeen toiminta ja suositukset” il-
mestyy loppuseminaariin mennessä. 
 
Tästä Tampereen kaupungin uudessa Selvitykset ja kehittämisraportit -sarjassa jul-
kaistusta teoksesta otetaan 200 kappaleen painos, ja sitä jaetaan loppuseminaarin 
osallistujien lisäksi mm. pormestareille, osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ja 
lasten ja nuorten kasvun tukemisen lautakunnille, konsernihallinnon johtoryhmälle, 
strategiayksikköön ja Tampereen kaupunkiseudun seutusivistysryhmälle. Julkaisun 
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pdf-versio tulee TOP School -hankkeen verkkosivustolle. Tieto verkkoversiosta lähe-
tetään mm. Tampereen ja lähiseudun koulujen rehtoreille.  
 
Tämän loppujulkaisun lisäksi TOP School -hankkeessa laaditaan hanketoiminnan pää-
tyttyä loppuraportti EAKR-rahoittajalle. 
 
 

7. Hankkeen toiminnan jatkuminen: suunnitelma koulutuksen kehittämiskeskuksesta, 
kuntakierros ja uuden rahoitushaun mahdollisuudet 
 
Ohjausryhmä on useissa kokouksissaan todennut, että TOP School -hankkeessa aloi-
tetun toiminnan on jatkuttava myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kokouksessa 
16.1.2013 päätettiin, että rakennerahasto-ohjelmakauden 2014–2020 avauduttua 
tullaan hakemaan EAKR-rahoitusta uudenlaiselle oppimisympäristöjen kehittämistoi-
mintaa koordinoivalle hankkeelle. Tässä rahoitushaussa tuotaisiin esiin TOP School -
hankkeen roolia maakunnallisena toimijana. 
 
Suunnitelma koulutuksen kehittämiskeskuksesta 
Hankejohtaja Juusenaho on TOP School -hankkeen toiminnan pohjalta rakentanut 
suunnitelman Tampereen kaupungin koulutuksen kehittämiskeskuksesta (liite 4). 
Tarkoituksena on saada aikaan pysyvä keskus (tai verkosto, kehittämisyksikkö tai 
tiimi), joka koordinoi eri koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä ja jolla on koko-
naiskäsitys alueella tehtävästä kehitystyöstä. Kehittämiskeskus voisi olla joko täysin 
Tampereen kaupungin omaan toimintaan keskittyvä tai seudullinen tai jopa maakun-
nallinen. Seudullisuuteen/maakunnallisuuteen voitaisiin myös edetä vaiheittain. 
 
Teemat pysyisivät jokseenkin samana kuin TOP School -hankkeessakin. Keskiössä olisi 
oppimisympäristöjen kehittäminen (fyysiset tilat, teknologia, pedagogia). Muita tee-
moja olisivat koulutuksen seudullinen kehittäminen, hankeosaaminen ja laajojen 
hankkeiden koordinointi, koulutusosaamisen viennin koordinointi, korkeakouluyh-
teistyön ja -tutkimusten koordinointi sekä koulutuksen laatu ja arviointi. 
 
Keskitetty koulutuksen kehittämiskeskus toisi runsaasti hyötyä niin Tampereen kau-
pungille kuin kehittämiskeskuksen yhteistyöverkostoihin kuuluville. Seudullisena toi-
mintana keskus tarjoaisi seutukunnille mahdollisuuden päästä oppimisympäristöjen 
kehittämisen asiantuntemuksen ja koordinaation piiriin. Koulutuksen kehittäminen 
on jo nyt seudullista (opettajien osaamista kehittävä Tampereen seudun Osaava), ja 
jatkossa voitaisiin toteuttaa seudullisena muitakin laajoja kehittämishankkeita. Kor-
keakouluyhteistyön koordinoinnilla saadaan systematiaa. Koordinoidulla koulutuk-
sentarjoajien koulutusvientiyhteistyöllä voitaisiin puolestaan saada avattua huomat-
tavan suuria, kaikkia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia.  
 
Keskitetty koulutuksen kehittämiskeskus ei poista, määritä tai ohjaa organisaatioissa 
tapahtuvaa omaa kehittämistyötä. Kehittämiskeskuksen perustaminen ei edellytä 
rekrytointeja tai lisärahoitusta, sillä tällainen yksikkö voidaan toteuttaa järjestämällä 
kaupungilla jo olevien asiantuntijoiden työnkuvaa uudenlaiseksi ja tuomalla heidät 
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fyysisesti lähemmäksi toisiaan tiedon ja ajatusten jakamiseksi. Tarvittaessa kehittä-
miskeskus voi hakea ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi seudullisen tai maakunnalli-
sen koulutuksen kehittämisen toimintamallin rakentamiseksi. 
 
Kuntakierros ja tuotantojohtajien kuuleminen 
Hankejohtaja Juusenaho kävi helmi–maaliskuussa 2014 tapaamassa Tampereen seu-
dun koulutoimen-/sivistysjohtajia keskustellakseen heidän kanssaan siitä, onko ko. 
kunnalla/kaupungilla kiinnostusta lähteä mukaan yhteisen seudullisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen perustamiseen, ja jos on, niin millaisia toiveita ja odotuksia osa-
puolilla on tältä kehittämiskeskukselta. Seutukierroksella ei keskusteltu kehittämis-
keskustoimintaan osallistumisen kuluista. 
 
Tällainen alustavasti tilannetta kartoittava keskustelu käytiin Pirkkalan, Oriveden, 
Kangasalan, Nokian sekä Ylöjärven kanssa. Lempäälä ja Vesilahti eivät olleet keskus-
telusta kiinnostuneita. Kaikki kuullut kunnat/kaupungit suhtautuivat myönteisesti esi-
tettyyn kehittämiskeskusideaan mutta halusivat kuitenkin kuulla ensin seudun kun-
nissa 14.4.2014 käytävää kuntauudistuskeskustelua.  
 
Hankejohtaja Juusenaho on kuullut myös Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen tuotantojohtajan sekä toisen asteen koulutuksen tuotantojohta-
jan näkemykset suunnitelmasta. Myös tuotantojohtajat suhtautuivat ajatukseen kes-
kitetystä koulutuksen kehittämisestä erittäin positiivisesti.  
 
Maakuntastrategia ja Pirkanmaan liiton kuuleminen 
Maaliskuussa 2014 julkaistiin luonnosvaiheessa oleva Pirkanmaan maakuntastrategia 
2040 ”Rohkee, mutta sopii sulle!” Tämä valmisteilla oleva maakuntastrategia tukee 
vahvasti TOP School -hankkeessa suunniteltua koulutuksen kehittämiskeskusta. 
 
Maakuntastrategialuonnoksessa yksi vuosien 2014–2017 Välkky Pirkanmaa -tavoite-
kuvan muutostavoitteista on seuraava: ”Pirkanmaalaisten osaamisen taso on kan-
sainvälistä kärkeä. Koulutusrakenteet ja -mallit vastaavat tehokkaasti tulevaisuuden 
osaamishaasteisiin ja työelämän tarpeisiin.” Muutostavoitteen kärkitoimenpiteinä 
mainitaan seuraavat: ”Oppimisen ja koulutuksen maakunnallinen toimintamalli, kou-
lutusrakenteet ja -tarpeet, koulutuksen työelämävastaavuus, uudet oppimisen tavat, 
välineet ja oppimisympäristöt, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja niiden 
pedagoginen käyttö, virtuaaliopiskelu, työelämälähtöinen koulutus, työssä kouluttau-
tuminen, koulutuksen ’yrittäjämäisyys’, joustavat tutkinnot.” 
 
Hankejohtaja Juusenaho ja projektisihteeri Kurela kävivät 9.4.2014 Pirkanmaan liitos-
sa tapaamassa kehityspäällikkö Marko Koskista ja suunnittelupäällikkö Marko Mäkis-
tä. Pirkanmaan liiton edustajat kiinnostuivat koulutuksen kehittämiskeskus -ideasta 
ja esittivät, että sen toiminta-ajatusta kehitettäessä pohjaksi otetaan paikallinen kou-
lutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma (kuntakesu) ja erityisesti ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu). Pirkanmaan 
liitossa valmistellaan parhaillaan yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa (mm. Tam-
pereen seudun ammattiopisto Tredu) pirkanmaalaista amkesua, ja koulutuksen ke-
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hittämiskeskus voisi olla tämän suunnitelman operationaalinen toteuttaja. Tällaiseen 
toimintaan voi hakea rahoitusta. 
 
Lautakunnille TOP School -hankkeen tilannekatsaus 
Hankejohtaja Juusenaho esitteli 10.4.2014 TOP School -hankkeen tuloksia ja tulevai-
suudensuunnitelmia lasten ja nuorten kasvun tukemisen lautakunnalle, joka suhtau-
tui myönteisesti heille esitettyyn koulutuksen kehittämiskeskus -ideaan. Lautakunta 
lisäsi kokouspöytäkirjaansa TOP School -hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi merkit-
semisen lisäksi ponnen, jonka mukaan lautakunta edellyttää, että seudullisen koulu-
tuksen kehittämiskeskuksen toteuttamisedellytykset selvitetään vuoden 2014 aikana. 
 
Hankejohtaja Juusenaho on menossa esittelemään TOP School -hankkeen tuloksia ja 
jatkosuunnitelmia osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunnalle 8.5.2014.  
 
Keskustelua 
Ohjausryhmä keskusteli koulutuksen kehittämiskeskus -ideasta. Yleisesti todettiin, et-
tä koulutuksen kehittämistoimintaa ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä koordinoi-
vaa tahoa tarvitaan. Kehittämiskeskus ei puutu yksittäisten oppilaitosten omaan ke-
hittämistoimintaan vaan se pysyy koordinoivana ja kokoavana toimijana.  
 
Ohjausryhmä totesi, että koulutuksen keskittämisen eräänä etuna on (hankejohtaja 
Juusenahon mainitsemien etujen lisäksi) yhden luukun periaatteesta saatava hyöty: 
kaupungin ulkopuolisten toimijoiden on helpompi ottaa koulutuksen kehittämis-
asioissa yhteyttä yhteen selkeään toimijaan. Koulutuksenjärjestäjien yhteistyön edis-
tämisen ansiosta voi mahdollistua nykyistä monipuolisempi ja tehokkaampi fyysisten 
oppimisympäristöjen käyttö, kun oppilaitokset hyödyntävät toistensa tiloja.  
 
Keskustelua herätti suunnitteilla olevan koulutuksen kehittämiskeskuksen toiminta-
alue. Tervetulleena todettiin maakuntastrategian toteuttamisen kautta avautuvat ra-
hoitusmahdollisuudet mutta samalla todettiin, että ne vaikuttavat myös toiminta-
alueeseen. Mikäli rahoitusta saadaan Pirkanmaan liitosta, on toiminnan oltava maa-
kunnallista, mutta jos keskus toteutettaisiin Tampereen kaupungin omana toiminta-
na, tulisi siitä seudullista.  
 
Seutuyhteistyö ei viime aikojen kuntaliitoskeskustelujen vuoksi ole ollut kovin suju-
vaa. Poikkeuksena on kuitenkin opetushenkilöstön täydennyskoulutusta tarjoava 
Tampereen seudun Osaava -hanke, jonka toimintaa ollaan vakinaistamassa seudulli-
sena. Jatkossa muullakin koulutuksen yhteistyöllä voitaneen rakentaa hyvää seudul-
lista tai maakunnallista yhteistyötä. Maakunnallisen yhteistyön rakentamisessa tär-
keä rooli on Tampereen seudun ammattiopisto Tredulla, joka on jo nyt maakunnalli-
nen toimija. 
 
Koulutuksen kehittämiskeskuksen konseptista on keskusteltava vielä Pirkanmaan lii-
ton kanssa.  
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8. Muu TOP School -hankkeen toiminta 

 
Hankejohtaja Juusenaho kertoi TOP School -hankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja 
toiminnasta: 
 
TOP School -hanke esimerkkinä hyvästä hankkeesta 
Etelä- ja Länsi-Suomen alueen eli ns. ELSA-alueen keskeiset kehittäjät, hanketoimijat 
ja rahoittajat olivat koolla Tampere-talossa 16.–17.1.2014. Tässä ELSA-seminaarissa 
osallistujat pohtivat yhdessä uuden rakennerahastokauden teemoihin liittyviä kehit-
tämisideoita ja hankeaihioita. Tilaisuudessa oli esillä myös edellisen hankekauden 
parhaita hankkeita, joista yksi oli TOP School -hanke. 
 
TOP School -hanke on kutsuttu myös Seinäjoella 16.5.2014 järjestettävään Etelä-Poh-
janmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ely-keskusten ja Etelä-Pohjan-
maan Leader-ryhmien ”Lähtöjysäys uuteen ohjelmakauteen” -tilaisuuteen esimerkki-
nä edellisellä ohjelmakaudella toteutetusta hyvästä kehittämishankkeesta. 
 
LUMATE-keskuksen toiminta 
Tampereen LUMATE-keskuksen jatkorahoituksesta on sovittu, ja erinomaista palau-
tetta saanutta toimintaa jatketaan ja kehitetään. 
 
Yrityskylän toiminta ja Auli Ojalan tutkimus 
Yrityskylä Pirkanmaan toiminta jatkuu menestyksekkäänä. FT Auli Ojala tekee Yritys-
kylä-toiminnasta vaikuttavuustutkimusta. Ojala on saanut tutkimuksiaan hyvin esille 
kansainvälisillä foorumeilla. Hänen tutkimuksestaan tullaan saamaan runsaasti hyö-
dyllistä informaatiota tulossa olevaan uuteen opetussuunnitelmaan (OPS). 
 
Learning Bridge -hankkeen tilanne 
ESR-rahoitteinen Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto eli Learning 
Bridge -hanke päättyy kesäkuussa 2014. Sen jatkona syntyy osuuskunta, jossa pienet 
yritykset toimivat alueen koulutusviennin edistämiseksi jokseenkin samalla tavalla, 
mitä Learning Bridge -hankkeessa on aloitettu. 
 
Aktiiviset oppimistilat -hankkeen tilanne 
Tampereen yliopiston koordinoima Aktiiviset oppimistilat -hanke on päättynyt. Tam-
pereen kaupunki on ollut mukana hankkeessa mm. järjestämällä peruskoulujen ja lu-
kioiden henkilöstöä ja oppilaita hankkeessa kehitettyjen oppimistilojen testaajaksi. 
Hankkeessa on saatu aikaiseksi muutamia kaupalliseksi soveltuvia innovaatioita. 
 
PROFICOM-hankkeen tilanne 
PROFICOM-hanke (Profiling Learning Progression in CLIL Environments through Com-
puter Simulations) jatkuu yhä. Parhaillaan hankkeessa kehitetään oppilaiden kielten 
oppimisen itsearviointimenetelmää. 
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POP kiinaa -hankkeen tilanne 
POP kiinaa -hanke etenee hyvin. Pispan koulussa kiinaa on mahdollista opiskella A1-
kielenä, ja syksyllä 2014 kiina alkaa Juhannuskylän koulussa B2-kielenä. Kaupungissa 
on myös kiinan kielen kerhoja. Sampolassa Tampereen seudun työväenopistolla ja 
Tammerkosken lukiolla on aiemmin ollut yhteinen kiinan ja japanin kielen kurssi, 
mutta ei tällä hetkellä. Kiinan ja japanin kielen opettajista ei ole pulaa, mutta opetta-
jien vaihtuvuus on suuri. POP kiinaa -hanke tekee yhteistyötä Espoon kaupungin 
kanssa. Myös Espoossa voi opiskella kiinaa. 
 
Digitaalisen oppimisen neuvottelukunta 
Hankejohtaja Juusenaho kuuluu Opetushallituksen (OPH) digitaalisen oppimisen neu-
vottelukuntaan. OPH on asettanut tämän neuvottelukunnan yhteyteen kansallista 
koulutuspilveä pohtivan jaoston. Koulutuspilvijaoston tehtävänä on vahvistaa digitaa-
lisen teknologian ja pilvipalvelujen antamia mahdollisuuksia opetuksessa ja koulutuk-
sessa. Tulevaisuudessa opetushenkilöstö voi jakaa pilvessä opetusmateriaalia.  
 
Esittäytymisiä ulkomaalaisille 
Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt suomalaista koulutusjärjestelmää ja tamperelai-
sia oppimisympäristöjä seuraaville ulkomaalaisryhmille: 

- 11.2.2014 kiinalaisdelegaatio Valkeakoskella 
- 12.2.2014 venäläisiä median edustajia 
- 6.3.2014 kiinalaisdelegaatio Tampereella 
- 28.3.2014 kiinalaisdelegaatio Tampereella ja Sastamalassa 
- 28.4.2014 tulossa indonesialaisdelegaatio Tampereelle 

 
Koulutusosaamisen viennin tilanne 
Tamperelaiset oppilaitokset ja Tampereen kaupunki näiden kumppanina ovat pääs-
seet jo varsin pitkälle tamperelaisen koulutusosaamisen viemiseksi Indonesiaan.  
  
Finn-Sino Education Forum 
Tampereen yliopiston Chinese Education, Research and Exchange Centre (CEREC) 
järjestää yliopistolla 25.4.2014 Finn-Sino Education Forum -tilaisuuden. Foorumilla 
edistetään erityisesti yrityselämän Suomi–Kiina-yhteistyötä. TOP School -hanke sekä 
kaupungin kansainvälinen yksikkö osallistuvat tämän yhteistyöverkoston toimintaan. 
 
 

9. Muut asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 
 
10. Seuraava kokous 

 
TOP School -hanke päättyy EAKR-rahoitusta saavana hankkeena 31.5.2014. Hank-
keessa aloitettua toimintaa jatketaan kuitenkin vielä vuoden 2014 loppuun asti.  
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Ohjausryhmän kaksi viimeistä kokousta järjestetään sähköpostikokouksena. Elokuus-
sa 2014 ohjausryhmä käsittelee hankkeen EAKR-loppuraportin, seurantalomakkeen 
ja viimeisen maksatushakemuksen. Viimeisessä kokouksessa todetaan EAKR-maksa-
tuspäätöksen ja rahojen tuleminen ja esitetään hankkeen päättämistä.   
 
TOP School -toimintaa ohjataan asiantuntijakokouksissa hankemuotoisen toiminnan 
päättymisen jälkeen. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Kivekäs päätti kokouksen klo 15.10.  
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 TOP School -hankkeen kulut 1.1.–31.3.2014 
Liite 2 Kooste TOP School -hankkeen kokonaiskuluista ja rahoitusjakaumasta   
Liite 3 Kutsu Kohti uutta menestystä -seminaariin 
Liite 4 Koulutuksen kehittämiskeskus -suunnitelma 
  


