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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
  

Puheenjohtaja Pekka Kivekäs avasi kokouksen klo 14. Osallistujat todettiin. Kokouk-
sessa oli mukana myös KT Reijo Kupiainen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden 
yksiköstä. 
 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
  
 Asialista hyväksyttiin. 
 
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
  
 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
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4. Katsaus hankkeen toimintaan 

 
Hankejohtaja Riitta Juusenaho kertoi TOP School -hankkeeseen liittyvistä tapahtumis-
ta ja toiminnasta: 
 
Yrittäjyysopintojen ohjausmalli -hankkeen valmistelun tilanne  
Tampereelle on kehittymässä laaja koulutuksenjärjestäjien seudullinen yhteistyöver-
kosto, jossa teemana on yrittäjyyden tukeminen koulutuksellisin keinoin. Yrittäjyyden 
edistäminen on kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksessa ja 
korkeakouluissa ajankohtainen kysymys. Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen 
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat muodostaneet Entre-yrittäjyysver-
koston. Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on vuoden 2013 aikana selvitet-
ty mahdollisuuksia hakea rahoitusta yrittäjyysopintojen ohjausmalli -hankkeelle, jo-
hon tulisi mukaan ammatillisen koulutuksen lisäksi myös lukiokoulutus. Nyt nämä 
yrittäjyysverkostot ovat löytäneet toisensa ja keskustelevat mahdollisesta laajasta 
yrittäjyyden edistämisen yhteishankkeesta. Hankkeelle haetaan rahoitusta, mikäli 
keskusteluissa saavutetaan yhteinen käsitys hankekokonaisuuden sisällöstä ja tavoit-
teista. Yhteishankkeesta on jo alustavasti puhuttu Pirkanmaan liitossa. 
 
Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -projekti 
Sampolan koulukeskuksessa toteutettu muutoksen hallinnan tuki -projekti on päätty-
mässä. Hanke sai kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta, ja sen varsinaisen toi-
minnan toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT. Tämän 13 kuukautta kestäneen 
hankkeen loppuraportti on valmistunut ja julkaistu TOP School -hankkeen internet-
sivustolla. Raportissa kerrotaan, mitä hankkeen aikana tehtiin ja millainen roadmap 
on saatu aikaiseksi Sampolan tulevaisuudenvision saavuttamiseksi. Raportissa kuva-
taan myös muutoksen hallinnan tuen malli. 
 
Learning Bridge -hankkeen kuulumisia 
Pirkanmaalainen koulutusosaamisen vientiverkosto -hanke eli Learning Bridge -hanke 
päättyy toukokuussa 2014. Syksyllä 2013 hankkeen tärkeimpiä koulutusvientiä edis-
täviä tapahtumia ovat olleet elokuussa toteutettu Välkkyjen iltamat Haikan lavalla, 
kansainvälinen kaksipäiväinen seminaari Bringing Bright Minds Together -tilaisuus 
syyskuussa sekä yhdessä TOP School -hankkeen kanssa toteutettu Taloudellisesti tu-
loksellisen koulutusvientitoiminnan käynnistäminen koulutusorganisaatiossa -inten-
siivivalmennus marraskuussa. Hanke osallistui myös marraskuun lopussa Pietarissa 
järjestetyille Education and Career -messuille. 
 
Rehtorien täydennyskoulutuksen tilanne 
TOP School -hanke on teettänyt Tampereen yliopistolla esiselvityksen siitä, mitä pit-
käkestoisen oppilaitosjohtamisen täydennyskoulutuksen pitäisi sisältää. Esiselvityk-
sen pohjalta saatiin yliopistolta hyvä, tarvelähtöisesti tilattava, moduuleista koostuva 
koulutuspakettitarjous. Koulutuskokonaisuus osoittautui kuitenkin kalliiksi, joten sitä 
ei voida nykyisen heikon taloustilanteen aikana ostaa sellaisenaan. Tampereen kau-
punkiseudun kuntayhtymän sivistyspalvelujen työryhmän avulla laaditaan parhaillaan 
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seudullista kartoitusta siitä, mitä kunnat voivat itse tarjota omalla henkilöstökoulu-
tuksellaan rehtoreille ja mitä koulutusmoduuleja on ostettava yliopistolta. 
 
Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman (amkesu) tilanne 
Opetushallitus on linjannut Koulutus ja tutkimus 2011–2016 -kehittämissuunnitel-
massaan niitä asioita, joita on päätetty nostaa valtakunnallisesti keskeisiksi kehittä-
miskohteiksi. Ammatillisessa koulutuksessa näitä painopisteitä ovat työelämän tar-
peet, läpäisyn parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Alueellisissa ammatillisen kou-
lutuksen kehittämissuunnitelmissa koulutuksenjärjestäjät sitovat valtakunnalliset ta-
voitteet yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa. Jatkos-
sa ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmaa edellytetään niiltä, jotka halua-
vat hakea Opetushallituksen rahoitusta kehittämistoimintaansa. 
 
Pirkanmaalla ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistelua koordi-
noi Pirkanmaan liitto, joka on tähän mennessä kutsunut viisi kertaa koolle maakun-
nallisen, ammatillisen koulutuksen järjestäjistä koostuvan ryhmän. Tässä ryhmässä 
Tampereen kaupungin edustajia ovat Tampereen seudun ammattiopisto Tredun reh-
tori Helena Koskinen ja TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho. 
 
Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 
Tampereella on oppisopimustoiminnan kehittämisen rahasto, joka saatiin Pirkan-
maan koulutuskonsernin purkautuessa Tampereen kaupungille siirtyneestä 3,5 mil-
joonan euron oppisopimusrahastosta. Rahaston käytöstä päättää osaamisen ja elin-
keinojen kehittämisen lautakunta, mutta lautakunnan käyttöön rahaston varat va-
pauttaa kaupunginvaltuusto. 
 
Tampereella ollaan suunnittelemassa oppisopimuskoulutuksen kehittämisen rahas-
tosta saatavan rahoituksen turvin kaupungin ja yliopiston yhteistä tutkimus- ja kehit-
tämishanketta, missä tavoitteena on tutkia ja kehittää oppisopimuskoulutusta työn-
tekijöiden ammatillisen kehittymisen, työpaikkojen tarjoamien oppimisympäristöjen 
ja kansainvälisen verkostoitumisen näkökulmasta. Tavoitteena on aloittaa tutkimus-
hanke vuoden 2014 alussa. Kun osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunta 
on kokouksessaan hyväksynyt oppisopimusrahaston vuoden 2014 vuosisuunnitel-
man, voidaan tehdä yliopiston kanssa sopimus hankkeen aloittamisesta. 
 
Yrityskylän tilanne 
Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston koordinoima peruskoulun kuudesluok-
kalaisille tarkoitettu yhteiskunnan, yrittäjyyden ja työelämän oppimisympäristö. Yri-
tyskylä Pirkanmaa aloitti toimintansa marraskuussa 2013 Tampereen Puutarhakadul-
la, ja sen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Syksyn aikana Yrityskylä Pirkanmaassa 
on käynyt jo 1.800 koululaista, ja tavoitteena on saada lukuvuoden 2013–2014 aika-
na kaikkiaan 5.000 pirkanmaalaista kävijää. Tamperelaiskoulut ovat käyneet hyvin 
Yrityskylässä, ja kävijöitä on ollut myös seutukunnan kaikista muista kunnista. Yritys-
kylään voidaan ottaa myös muitakin kuin pirkanmaalaisia koululaisia, mikäli tilaa on; 
kysyntää on ollut mm. Porista ja Raumalta. 
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Yrityskylän toimintaa hankaloittaa ohjaajien puute. Yrityskylässä toimii päivittäin kol-
men vastuuohjaajan lisäksi 8–10 ohjaajaa, joita on saatu opettajankoulutuslaitoksel-
ta. Opettajaksi opettelevat ohjaajat ovat olleet hyviä, mutta heitä ei ole saatu riittä-
västi. Yliopiston kanssa on ollut neuvotteluja siitä, että osa opiskelijoiden syventävis-
tä projektiopinnoista voitaisiin suorittaa Yrityskylässä toteutettavalla jaksolla. 
 
Muuten Yrityskylä-toiminta etenee hyvin. Opetusministeriö on myöntänyt sille lisära-
hoitusta ja Sähköturvallisuuskeskus on lähtenyt mukaan sen toimintaan. Yrityskylä 
voitti syksyllä 2013 Euroopan komission ykköspalkinnon yrittäjyyden edistämisestä. 
 
Yrityskylä-toiminnasta tehdään gradututkimusta Turussa, Joensuussa ja Oulussa. 
Tampereen kaupungilla FT Auli Ojala tekee tutkimusta Yrityskylän vaikuttavuudesta. 
Ojalan ensimmäinen raportti ilmestyy keväällä 2014. 
  
LUMATE-toiminnan tilanne 
Tampereen LUMATE-keskuksen toiminta etenee erinomaisesti. Keskus järjestää ker-
hoja, leirejä ja opettajien täydennyskoulutustilaisuuksia, missä tavoitteena on innos-
taa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimiseen ja 
harrastamiseen. Tarjontaa on kaikille peruskoulun luokka-asteille ja lukiolaisille. LU-
MATE-toiminnasta saatu palaute on erittäin hyvää, ja sen kysyntä ylittää tarjonnan 
moninkertaisesti. Kysyntään pyritään vastaamaan lisäämällä tarjontaa, mutta toimin-
nan laajentumista hidastaa sopivien ohjaajien puute. 
 
Esittäytymisiä ulkomaalaisille 
Hankejohtaja Riitta Juusenaho on ollut mukana esittelemässä tamperelaista koulu-
tusosaamista seuraaville ulkomaalaisdelegaatioille: 29.8.2014 eteläkorealaisille, 
19.9.2013 eurooppalaiselle Les Rencontres (Association of European Cities and Reg-
ions for Culture) -verkostolle, 20.9.2013 unkarilaisille (Miskolc), 25.10.2013 kiinalai-
sille (Changwong) ja 12.12.2013 Tsekin tasavallan senaatin valtuuskunnalle. 
 
Julkaisu ilmestynyt 
TOP School -hankkeen kustantama Onko välineellä väliä? Opetusteknologia oppimi-
sen tukena -julkaisu ilmestyi lokakuun 2013 alussa. Teos on julkaistu sekä TOP School 
-hankkeen että Tampereen kaupungin internetsivustolla. 
 
Hankeverkostotapaaminen 19.9.2013 
TOP School -hankkeen järjestämä hankeverkostotapaaminen oli 19.9.2013. Tapaami-
seen oli ilmoittautunut 46 oppimisympäristöistä ja niiden kehittämisestä kiinnostu-
nutta henkilöä korkeakouluista, aikuiskoulutuskeskuksesta, ammattiopistoista, lu-
kioista ja peruskouluista. 
 
Koulutusviennin intensiivivalmennus 13.11.2013 
TOP School -hanke järjesti yhdessä Learning Bridge -hankkeen kanssa 13.11.2013 Ta-
loudellisesti tuloksellisen koulutusvientitoiminnan käynnistäminen koulutusorgani-
saatiossa -tilaisuuden. Intensiivivalmennuksessa käytiin läpi koulutusviennin onnistu-
misen perusteet. Tilaisuuden veti Päivi Korhonen Project Development Group Europe 
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PDGE:stä. Erityisesti kuntien ja koulutusorganisaatioiden ylimmälle johdolle, strategi-
sista linjauksista päättäville ja koulutusviennin resursoinnista vastaaville suunnattuun 
tilaisuuteen osallistui 31 henkeä. 
 
TOP School -hanke esillä Ilta-Sanomissa 
Tampereen kaupungilla oli alueen korkeatasoista koulutusta ja vetovoimaisuutta 
esittelevä 32-sivuinen ilmoitusliite Ilta-Sanomissa 30.11.2013. Maanlaajuisesti ilmes-
tyneessä liitteessä oli myös TOP School -hanke esillä omalla sivullaan. 
 
Päätösseminaari huhtikuussa 2014 
TOP School -hankkeen saatua jatkoaikaa on hankkeen päätösseminaari siirtynyt to-
teutettavaksi huhtikuussa 2014. Alustavan tiedon mukaan tilaisuus on torstaina 
24.4.2014 klo 13 Tampereen valtuustosalissa. 
 
Todettiin, että em. tilaisuudet ja tapahtumat on esitelty myös TOP School -hankkeen 
väliraportissa (liite 3), joka kattaa ajan 1.7.–31.12.2013. Kokouksessa ei käsitelty 
hankkeen taloustilannetta. 

 
 
5. Hankkeen toiminnan jatkuminen 

 
Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 23.8.2013 todettiin, että koska TOP School -
hankkeen työtehtäviä on yhä jäljellä ja koska hankkeessa ei ole käytetty täysimääräi-
sesti Pirkanmaan liiton kautta saatua EAKR-rahoitusta, haetaan hankkeelle jatkoai-
kaa. Hankehenkilöstö valtuutettiin valmistelemaan ja tekemään jatkoaikahakemus 
siihen liittyvine budjettimuutoksineen. 
 
Jatkoaikahakemus perusteluineen jätettiin Pirkanmaan liittoon 24.10.2013 ja myön-
teinen muutospäätös (liite 1) saatiin 28.11.2013. TOP School -hanke jatkuu EAKR-osa-
rahoitteisena 31.5.2014 asti.  
 
Jatkoaikahakemuksen yhteydessä hankkeen budjettia tarkistettiin. Hankkeen koko-
naisbudjetti pysyi entisellään, vaikka kulurakenteeseen tuli muutoksia. Hankkeen 
budjetti vuosina 2011–2014 on kokonaisuudessaan 450.840 euroa. Siitä Pirkanmaan 
liiton kautta saatava EAKR-rahoitusosuus on 60 % ja Tampereen kaupungin osuus 40 %. 
 
TOP School -hankkeessa aloitettu oppimisympäristöjen kehittämis- ja koordinaatio-
toiminta jatkuu vuonna 2014 myös EAKR-rahoituksen päättymisen jälkeen. Lasten ja 
nuorten kasvun tukemisen tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen ja osaamisen ja elinkei-
nojen kehittämisen tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs ovat tehneet 26.11.2013 päätökset 
TOP School -toiminnan rahoittamisesta vuonna 2014.  
 
Vuoden 2014 aikana selvitetään sitä, miten TOP School -hankkeessa aloitettu toimin-
ta voidaan vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi. Alustavasti suunnitteilla on koulutuk-
sen kehittämiskeskus, missä keskitytään muutamiin pääteemoihin (mm.  oppimisym-
päristöhankkeiden koordinointi). Kehittämiskeskuksen perustaminen ei edellytä rek-
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rytointeja, vaan se voidaan toteuttaa organisoimalla uudella tavalla kaupungissa jo 
olevat eri koulutustasoilla kehittämistyötä tekevät henkilöt. Tavoitteena on, että kes-
kittämisen ansiosta koulutuksen kehittämisen vaikuttavuus ja tuloksellisuus voimistuvat. 
 
 

6. Hankkeen arvioinnin tulokset 
 

TOP School -hankkeen keskeisille yhteistyötoimijoille lähetetty arviointikysely toteu-
tettiin 26.9.–15.10.2013. Arviointi lähetettiin 109 hengelle, joista 51 % vastasi kyse-
lyyn. YTM Susanne Mannermaa on koonnut arvioinnin tulokset raportiksi (liite 2).  
 
Arvioinnissa saatujen keskeisimpien havaintojen mukaan TOP School -hankkeessa on 
pystytty luomaan uusia avauksia koulutuskenttään, hankkeen operatiivinen johto on 
ollut hyvää ja hankkeen verkostomainen toimintatapa on koettu sopivaksi. 
 
Arvioijien mukaan hankkeen vahvuuksia ovat sen laaja yhteistyö ja verkostoituminen, 
hankkeen positiivinen ilmapiiri, asiantuntijuus, hyvä johtaminen ja laaja-alaisuus. 
Hankkeen heikkouksina nähtiin hankkeen vähäiset resurssit, yhteistyökumppaneiden 
sitoutumattomuus ja laaja-alaisuus. Huomattavaa on, että näissä vapaissa arvioin-
neissa mainittiin samoja asioita niin vahvuuksien kuin heikkouksienkin puolella. Esi-
merkiksi toisten arvioijien mukaan laaja-alaisuus oli hankkeen vahvuus, kun taas toi-
set pitivät sitä heikkoutena. 
 
Koulutuksen kehittämisen ja kehittämistyön koordinoinnin jatkoa kartoittavassa 
osiossa nousi selvimmin esiin vastaajien käsitys siitä, että TOP School -hankkeessa 
aloitettu toiminta pitäisi vakiinnuttaa seudulliseksi koulutuksen kehittämistoiminnak-
si. Kannatusta sai myös kaksi muuta vaihtoehtoa: toiminnan vakiinnuttaminen kau-
pungin sisäiseksi toiminnaksi ja uuden rahoituksen hakeminen uudella toimintakau-
della ja sisällöllä. 
 
Todettiin, että arvioinnista selviää, että vastaajien mielestä koulutuksen kehittämi-
nen on tärkeää. Pirkanmaan liiton edustaja Tuija Rajala kiitti hanketta arvioinnin te-
kemisestä. Hankkeen arviointi ei edelleenkään ole tavanomaista. 
 
 

7. Muut asiat 
 
Professorimuutoksia kasvatustieteiden yksikössä 
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä on Tampereen kaupungin rahoitta-
ma kolmivuotinen kasvatustieteen professuuri, jossa oppimisympäristöjen professo-
rina on toiminut Petri Nokelainen. Professori Nokelainen siirtyy vuosiksi 2014–2015 
vastaamaan kasvatustieteiden yksikössä tähän asti täyttämättömänä olleesta am-
mattikasvatuksen professuurista. Hänen sijalleen oppimisympäristöjen professoriksi 
on valittu KT Reijo Kupiainen.  
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Professori Kupiainen on kansallisesti ja kansainvälisesti  tunnettu mediakasvatuksen 
asiantuntija, jolla on laaja tietämys opetusteknologioista ja oppimisympäristöistä. Ku-
piainen on toiminut ennen Tampereen yliopistoon siirtymistään mm. Aalto-yliopis-
tossa. Hän toimii myös Trondheimissa Norjassa mediakasvatuksen toisena professori-
na Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU:n kasvatustieteiden laitok-
sella. Professori Kupiainen on julkaissut runsaasti tutkimuksia mediakasvatusalalta. 
Hänen viimeisin teoksensa on vuonna 2013 ilmestynyt Media and Digital Literacies in 
Secondary School. 
 
Ohjausryhmä otti vastaan uutisen kasvatustieteiden yksikössä tapahtuneista profes-
suurimuutoksista tyytyväisenä. Sekä ammattikasvatuksen professorin että oppimis-
ympäristöjen professorin tutkimustyö edistää Tampereen kaupungin ja TOP School -
hankkeen tavoitteita saada Tampereesta kansainvälisesti vetovoimainen innovaatio-
ympäristö. 
 
Uusi ammattikasvatuksen professori saatiin hyvään aikaan, sillä Tampereella on am-
mattiopetuksen puolella tapahtumassa suuria muutoksia, kun mm. Tredun Sähköta-
loa ja sosiaalialan opiskelijoiden taloa rakennetaan ja niihin on saatava mukaan uu-
denlaisia oppimisympäristöjä ja teknologiaa. Tampereen seudun ammattiopisto Tre-
dun maakunnalliset yksiköt ja lähivuosina tehtävät suuret investoinnit tuovat esiin 
kysymyksiä, joihin voidaan saada yliopistoyhteistyön ansiosta toimivia, uudenlaisia 
ratkaisuja (esim. farmikoulumalli).  
 
TOP School -hankkeen tiedottaminen 
TOP School -hankkeen internetsivuston (http://tampereenoppimisymparistot.word-
press.com/) tilastojen mukaan sivuille on 10.12.2013 mennessä tehty 20.000 käyntiä 
sivuston perustamisesta tammikuussa 2011 alkaen. Muut suuret hankkeet eivät ole 
päässeet vastaaviin kävijämääriin omilla internetsivuillaan. Erityisesti syksystä 2013 
lähtien nettisivuilla on ollut aiempaa selvästi enemmän kävijöitä. 
 
Nettisivujen päivittäistilastoista näkyy, että vierailut ajoittuvat selkeästi arkipäiviin ja 
koulujen työaikoihin. Viikonloppuisin, pyhäpäivinä ja esimerkiksi syyslomaviikolla kä-
vijöitä on vähemmän, mistä voidaan päätellä, että sivustolla käy nimenomaan ope-
tushenkilöstöä.  
 
Jatkossa TOP Schoolin nettisivuja on kehitettävä niin, että ne tarjoavat entistä pa-
remmin ajankohtaista tietoa ja hyödyllisiä linkkejä oppimisympäristöistä kiinnostu-
neille. Sivustoa voidaan käyttää myös Tampereen kaupungin koulutuksen markki-
nointiväylänä erityisesti englanninkielistä osiota laajentamalla.  
 
TOP School -hankkeella ei ole Facebook-sivustoa eikä Twitter-mikroblogia. Toistaisek-
si ei ole nähty, että niiden käyttö toisi lisäarvoa hankkeelle tai hyödyttäisi sitä.  
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8. Seuraavat kokoukset 

 
Ohjausryhmän seuraava kokous toteutetaan viikon kestävänä sähköpostikokouksena 
tammikuun 2014 loppupuolella. Sähköpostikokouksessa käsitellään hankkeen EAKR-
väliraportti, seurantalomake ja maksatushakemus ajalta 1.7.–31.12.2013. 
 
Seuraava varsinainen kokous järjestetään maalis–huhtikuussa 2014 ennen TOP 
School -hankkeen päätösseminaaria. Kokouksessa keskustellaan hankkeen loppu-
raportissa esitetyistä saavutuksista ja toiminnan jatkumisesta. Kokouspäivä valitaan 
Tapaaminen.net-palvelun avulla. 
 
Tämän varsinaisen kokouksen jälkeen ohjausryhmä kokoontuu sähköpostitse vielä 
kaksi kertaa. Elokuussa 2014 käsitellään hankkeen EAKR-loppuraportti ja viimeinen 
maksatushakemus. Ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa todetaan viimeisen mak-
satuspäätöksen saaminen ja rahojen tuleminen sekä esitetään hankkeen asettajalle 
hankkeen päättämistä. 
 
Hankkeen päättymisen jälkeen TOP School -toimintaa ohjataan edelleen asiantuntija-
kokouksissa. 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Kivekäs päätti kokouksen klo 15.05. 
 
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 TOP School -hankkeen EAKR-muutospäätös (jatkoaika) 
Liite 2 TOP School -hankkeen arviointi 
Liite 3 TOP School -hankkeen väliraportti ajalta 1.7.–31.12.2013 
 


