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TOP School -hankkeen 
ohjausryhmän kokouksen nro 7 muistio 
 
 
Aika Keskiviikko 16.1.2013 klo 8.30 
Paikka Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere 
Läsnä Pekka Kivekäs (pj.)    

Henna-Riikka Ahvenjärvi 
Riitta Juusenaho (hankejohtaja) 
Kristiina Järvelä 
Johanna Kaplas 
Päivi Karttunen 
Taru Kuosmanen 
Johanna Kurela (siht.) 
Eeva Mäihäniemi 
Leena Mäkelä 
Petri Nokelainen 
Tuija Rajala (Pirkanmaan liitto) 
Jorma Suonio 
Mika Valden 
Jarmo Viteli 

 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 

Puheenjohtaja Kivekäs avasi kokouksen klo 9.50 ja totesi kokouksen osallistujat. Ko-
koukseen osallistui myös Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) rehtori Teppo 
Tapani, joka esitteli TAKK:n toimitiloja yhdessä Henna-Riikka Ahvenjärven kanssa. En-
nen kokousta Ahvenjärvi esitteli ohjausryhmälle TAKK:n hanketoimintaa. 
 
Todettiin, että Eeva Mäihäniemi ei enää osallistu ohjausryhmän toimintaan. Hänen 
tilalleen ohjausryhmään tulee Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ammatilli-
sen koulutuksen johtaja Ari Loppi. 
 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
  

Asialista hyväksyttiin. 
  
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
  

Korjattiin edellisen kokouksen muistion kohdassa 5 (Hankkeen tilannekatsaus) ala-
kohdassa "Kaupin kampusalueen kehittäminen" oleva virhe virkkeessä "Kauppiin on 
mahdollista toteuttaa myös kampusterveyskeskus, joka palvelee tamperelaisia ja 
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jossa oppilaat voivat ohjatusti hoitaa oppilaita". Lauseen loppu korjataan muotoon 
"… jossa opiskelijat voivat ohjatusti hoitaa potilaita". 
 
Korjauksen jälkeen edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 
 

4. Hankkeen tilannekatsaus 
 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho kertoo TOP School -hankkeeseen liittyvistä menneistä 
ja tulossa olevista tapahtumista: 
 
BETT 2013 -messut Lontoossa 30.1.–2.2.2013 
Kansainvälisen oppimisteknologian BETT 2013 -messut järjestetään Lontoossa 30.1.–
2.2.2013. Tampereelta on lähdössä messuille TOP School -hankkeen vetämä delegaa-
tio, johon kuuluu edustajia Tredun (Pirko) Natura Mobile -hankkeesta, Tampereen 
yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakou-
lusta. Myös Tampereen kauppakamarin koulutusvalmennus on lähdössä messuille. 
Tampereen aikuiskoulutuskeskus, joka on aikaisemmin ollut mukana messuilla, ei 
lähtenyt tänä vuonna mukaan.  
 
Tamperelaisilla on messuilla oma messuosasto, jossa jaetaan runsaasti esitteitä. Ta-
voitteena on löytää uusia verkostoja, solmia asiantuntijakontakteja ja levittää tietoa 
tamperelaisesta koulutusosaamisesta. Messuille ei tiettävästi ole menossa muita 
suomalaisia kuntia esittäytymään. 
 
Tänä vuonna messujen yhtenä teemana on Explore the future of higher education.   
Messut ovat aiemmin olleet selvemmin teknologiapainotteisia mutta nyt on myös 
pedagoginen sisältö nousussa.  
 
Todettiin, että jatkossa on hyvä osallistua BETT-messuille säännöllisesti ja että tam-
perelaiset voivat esiintyä myös messujen seminaareissa asiantuntija-alustajina.  
 
Opettajien on line -koulutus 
Todettiin, että TOP School -hankkeen ja eVarikon toteuttama opettajien on line -kou-
lutus on käynnistynyt 9.1.2013. 
 
Rehtorien täydennyskoulutussuunnitelma 
Tampereen yliopiston kanssa valmistellaan rehtoreille suunnattua systemaattista ja 
säännöllistä täydennyskoulutusohjelmaa. Täydennyskoulutuksen alkuvaiheessa oh-
jelma on tarkoitettu yleissivistävien oppilaitosten rehtoreille mutta myöhemmin kou-
lutus laajentuu ammatilliselle puolelle. Koulutuksen suunnittelussa hyödynnetään 
Tampereen seudun Osaava-hankkeen luomia sisältöjä. 
 
Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma Tampere-talossa 26.1.2013 
TOP School -hanke on esillä Valoa pimeyteen -tiedetapahtumassa. 
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5.  Hankkeen väliraportti ja seurantalomake 
 

Käsiteltiin hankkeen väliraportti (liite 1) ja seurantalomake (liite 2) ajalta 1.7.–
31.12.2012 ja hyväksyttiin ne edelleen EU-rahoittajalle toimitettavaksi.  
 
Väliraportin sisältöön tehdään pieniä lisäyksiä ennen tietojen siirtoa EU-rahoittajan 
käyttämään EURA 2007 -järjestelmään. Todettiin, ettei ohjausryhmän tarvitse näiden 
muutosten vuoksi käsitellä väliraporttia uudelleen. 
 
 

6. Hankkeen raha-asiat  
 

Katsottiin hankkeen vuoden 2012 taloustilannetta (liite 3) 15.1.2013 käytössä ollei-
den taloustietojen perusteella.  
 
Todettiin, että hanke on joiltakin osin ylittänyt budjettinsa (matkakustannukset) ja 
joiltakin osin alittanut sen huomattavasti (toimistokulut). Henkilöstökustannukset 
olisivat ylittyneet vuonna 2012, mikäli hankkeessa ei olisi ollut kahden kuukauden 
projektisihteerivajetta. Todettiin, että edellisessä kokouksessa käsitelty tarve muut-
taa hankkeen budjettia on vuoden 2012 taloustietojen pohjalta perusteltu. 
 
Rahoitustarkastaja Tuija Rajala totesi, ettei hankkeen varsinaista maksatushakemusta  
ajalta 1.7.–31.12.2012 tarvitse enää käsitellä ohjausryhmässä. Maksatushakemus tul-
laan jättämään rahoittajalle tammi–helmikuussa 2013. 
 
Pirkanmaan liitosta ei ole tullut maksatuspäätöstä, joka liittyy hankkeen aiempaan 
maksatushakemukseen ajalta 1.1.–30.6.2012. Rahoitustarkastaja Tuija Rajala totesi 
7.1.2013 sähköpostiviestissään, että maksatushakemuksessa on epätarkkuuksia, jot-
ka on korjattava ennen kuin maksatuspäätös voidaan tehdä. 
 

 
7. Hankkeen jatkorahoitushakemus 
 

Keskusteltiin hankkeen jatkosta ja sen rahoittamisesta. Todettiin, että TOP School -
hankkeen kaltainen toimija, joka yhdistää eri organisaatioissa toteutettavaa oppimis-
ympäristöjen kehittämistyötä ja kehittämishankkeita, on tärkeä Tampereen lisäksi  
myös maakunnallisesti. Jatkorahoitusta hakiessa TOP School -hankkeen roolia maa-
kunnallisena toimijana voitaisiin korostaa. 
 
Rahoitustarkastaja Tuija Rajala kertoi, että nykyinen EU-rakennerahastokausi päättyy 
2013 ja että tällä kaudella aloitetut hankkeet voivat jatkaa tarvittaessa toimintaansa 
vielä 2014 puolelle, mikäli niiden rahoitus riittää siihen. Vuoden 2012 lopulla Pirkan-
maan liitossa oli uusien EAKR-hankkeiden hakuaika. Kun tällä hakukierroksella saadut 
projektihakemukset on käsitelty, tiedetään miten paljon rahaa on vielä käytössä. Ra-
kennerahastokauden päättyessä monet hankkeet päättyvät, ja tässä vaiheessa va-
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pautuu niille varattuja rahoja. On mahdollista, että näistä rahoista riittää rahoitusta 
pienehköön hankkeeseen, jonka formaatti on valmis. 
 
Uuden rakennerahastokauden (2014–2020) ohjelmaa kirjoitetaan yhä, mutta ohjel-
massa tulee olemaan toimintalinja, josta voi hakea rahoitusta innovaatioihin ja kehit-
tämistoimintaan. Vielä ei ole tiedossa EU-tasolla, paljonko Suomeen voidaan saada 
rahaa rakennerahastotoimintaan. Rahaa tullaan kuitenkin saamaan vähemmän kuin 
aikaisemmin. 
 
Päätettiin toimia niin, että hankkeelle haetaan jatkorahoitusta vuodeksi 2014 vielä 
nykyisen rakennerahastokauden (2007–2013) aikana. EAKR-rahoitusta tullaan hake-
maan myös uudella rakennerahasto-ohjelmakaudella (2014–2020) oppimisympäris-
töjen kehittämistoimintaa koordinoivalle hankkeelle. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 
 
9. Seuraava kokous 
 

Ohjausryhmän seuraava varsinainen kokoontuminen järjestetään torstaina 4.4.2013 
klo 12.30 Tampereen ammattikorkeakoululla (Kuntokatu 3, Tampere). Ennen kokous-
ta ohjausryhmälle esitellään Taitokeskus-hanketta, Kaupin kampusalueen suunnitel-
mien etenemistä ja Opi enempi -hanketta. 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Kivekäs päätti kokouksen klo 10.30. 
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 Hankkeen väliraportti ajalta 1.7.–31.12.2012 (väliraportissa 3 omaa liitettä) 
Liite 2 Seurantalomake ajalta 1.7.–31.12.2012 
Liite 3 Katsaus hankkeen vuoden 2012 kustannusarvioon ja toteumaan 


