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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
  
 Puheenjohtaja Pekka Kivekäs avasi kokouksen klo 13.15  ja totesi osallistujat. 
 
  
2. Asialistan hyväksyminen 
 
 Asialista hyväksyttiin. 
  
  
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 
 

4. Hankkeen tilannekatsaus 
 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho kertoi TOP School -hankkeeseen liittyvistä menneistä 
ja tulossa olevista tapahtumista: 
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BETT 2013 -messut Lontoossa 
Lontoossa järjestettiin 30.1.–2.2.2013 opetusteknologiaa esittelevät BETT 2013 -mes-
sut. Tampereen kaupungilla oli messuilla oma osasto, jossa TOP School -hankkeen li-
säksi esittäytyivät Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen 
teknillinen lukio ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Natura Mobile -hanke. 
Messuilla kävi yli 30 000 osallistujaa. 
 
BETT-messuilla esittäytyi vain kaksi kaupunkia, Tampereen lisäksi Lontoo. Tampereen 
messuosastolla kävi runsaasti suomalaisesta koulutusosaamisesta kiinnostuneita vie-
railijoita, ja tilaisuudessa luotiin kontakteja, jotka ovat johtaneet jatkoyhteydenottoi-
hin. Tamperelaisten osastolla kävi myös useita muiden suomalaiskaupunkien edusta-
jia.  
 
Hankejohtaja Juusenahon BETT-messujen matkaraportti on muistion liitteenä (liite 
1). Matkaraportti löytyy myös TOP School -hankkeen nettisivuilta. 
 
Opettajien online-koulutus 
Tammi–maaliskuussa 2013 TOP School -hanke ja eVarikko toteuttivat yhdessä sarjan 
verkossa pidettäviä seminaareja eli webinaareja (webinaarien mainos liitteessä 3). 
Yleissivistävän koulutuksen opetushenkilökunnalle suunnatuissa lyhytkestoisissa we-
binaareissa esiteltiin mm. hyviä käytänteitä. Webinaareihin oli mahdollista osallistua 
joko reaaliaikaisesti tai käymällä katsomassa webinaaritallenteen TOP School -hank-
keen internetsivustolla.  
 
Yhdeksän esityksen webinaarisarja on nyt päättynyt. Tilastotietojen mukaan varsinai-
siin online-esityksiin osallistui vain vähän henkilöitä, mutta tallenteita on käyty katso-
massa jokseenkin runsaasti (kiinnostavin esitys oli avattu yli sata kertaa). Huhtikuussa 
webinaarien käytöstä tehtiin pieni kävijäkysely, jonka alustavien tulosten mukaan 
osallistujat pitivät online-esitysten ja tallenteiden etuna sitä, että täydennyskoulutus-
ta saadakseen ei tarvinnut lähteä työpaikalta ja että koulutukset saattoi katsoa itselle 
sopivana aikana.  
 
Kokeilun perusteella voidaan todeta, että webinaarit ovat niin esiintyjille kuin osallis-
tujillekin edullisia ja helppoja. Niitä kannattaa jatkossakin käyttää osana täydennys-
koulutusta. 
 
Rehtorien täydennyskoulutussuunnitelma 
TOP School -hanke, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tampereen yli-
opiston johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen 
seudun Osaava-hanke ovat suunnittelemassa systemaattista yleissivistävän koulutuk-
sen rehtorikoulutusta Tampereella. 
 
Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen pyrkivä Osaava-
hanke ja TOP School -hanke ovat yhdessä ostaneet yliopistolta tutkimuskatsauksen, 
missä valaistaan rehtorikoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta ja kuvataan niitä sisäl-
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töjä, mitä rehtorikoulutuksessa voisi olla. Haasteita ovat mm. opetusteknologian ke-
hitys ja siitä johtuvat muutokset opetusalan töissä sekä johtajuuden muutos. 
 
Tavoitteena on luoda Pirkanmaalle selkeä, systemaattisesti etenevä rehtorien täy-
dennyskoulutusmalli. Sen mukaan rehtoreille voidaan jo rekrytointivaiheessa räätä-
löidä koulutusohjelma, jossa täydennetään heidän tiedoissaan olevia puutteita. Reh-
torien täydennyskoulutuksella varmistetaan, ettei oppilaitosjohtamisesta tule kehi-
tyksen jarru.  
 
Moduleista koostuvia koulutuksia on kahdenlaisia: alkavan rehtorin tuki ja koke-
neemman rehtorin tuki. Moduleita täytyy olla runsaasti, sillä rehtorien tarpeetkin 
ovat erilaisia. Ohjausryhmä totesi, että koulutukseen on kuuluttava kunnallishallin-
non ja erityisesti Tampereen mallin opintoja, sillä näissä tiedoissa rehtoreilla on ylei-
sesti puutteita. 
 
Rehtorikoulutuksen kaltainen korkeatasoinen ammattituki tulee olemaan Tampereen 
kaupungin rekrytointivaltteja. Rehtorikoulutukseen kuuluvat opinnot voi lukea osaksi 
yliopistollisia jatko-opintoja tai MBA-tutkintoa suorittaessa. 

 
Myös Kuntaliitolla on parhaillaan menossa iso oppilaitosjohtamiseen liittyvä hanke. 
Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä on Tampereen kaupungin päivähoidon ja perus-
opetuksen tuotantojohtaja Kristiina Järvelä. Kuntaliiton koulutukseen osallistuvilta 
tamperelaisilta rehtoreilta saadun palautteen mukaan Kuntaliiton koulutus ei ole ol-
lut kovin onnistunutta. Se koostuu irrallisista oppijaksoista, joista ei muodostu jatku-
moa ja jotka eivät aina selkeästi liity rehtorien arkiseen työhön. Tampereen rehtori-
koulutusajatus poikkeaa tältä osin Kuntaliiton tarjoamasta koulutuksesta, sillä Tam-
pereella tavoitellaan nimenomaan pitkäkestoisuutta ja koulutuksen tarvelähtöisyyt-
tä. 
 
Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma Tampere-talossa 
TOP School -hanke osallistui Valoa pimeyteen -tiedetapahtumaan, mikä oli Tampere-
talossa 26.1.10131. Tapahtumassa esittäytyi myös mm. Epun mediareppu -hanke. 
 
Tampereen Lumate -keskuksen matematiikkatapahtumat  
Tampereen Lumate -keskus toteutti Tampere-talossa yläkoululaisille ja toisen asteen 
opiskelijoille "Matematiikkaa. Ahaa" -tapahtuman 11.4.2013. Tapahtumassa esiintyi 
tunnettu stand up -matemaatikko Matt Parker. Tapahtuma sai huomattavaa julki-
suutta ja osoittautui erittäin suosituksi. Esimerkiksi Tampereen lyseon lukiosta tapah-
tumaan oli varattu sata paikkaa. 
 
Museokeskus Vapriikissa on käynnissä 11.4.–31.5.2013 kaikkien kouluasteiden oppi-
laille tarkoitettu "Bagdad – matematiikkaa täältä ikuisuuteen" -näyttely työpajoi-
neen. 
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ITK-konferenssi 
Hämeenlinnassa järjestettiin 10.–12.4.2013 ITK- eli Interaktiivinen tekniikka koulu-
tuksessa -konferenssi, jonka yhteydessä oli ITK-näyttely. TOP School -hankkeella, 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Natura Mobile -hankkeella ja tamperelais-
ten korkeakouluopiskelijoiden oppimis- ja innovaatioympäristö Demolalla oli näytte-
lyssä yhteinen osasto.  
 
Osastolla esiteltiin TOP School -hankkeen ja Natura Mobile -oppimisympäristöjen li-
säksi Demolan yhteydessä perustetun Taju Games Oy:n Energiaseikkailu-peliä, joka 
on tarkoitettu 6–9-vuotiaille, ja Futurable Oy:n virtuaalista oppimisympäristöä, missä 
voi opiskella liiketoimintaa ja OpenERP-toiminnanohjausjärjestelmää. 
 
Esiselvitys yrittäjyyden tuen koulutusmallin pohjaksi  
TOP School on mukana suunnittelemassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun 
koulutuskeskus Valossa Ylöjärvellä vuonna 2014 alkavaa projektia, minkä tavoitteena 
on luoda maakunnallinen yrittäjyysopintojen ja -kasvatuksen ohjausmalli. Tämä malli 
on tarkoitettu aluksi toisen asteen koulutukseen mutta myöhemmin siihen liitetään 
myös perusopetus ja korkeakouluopetus. Tavoitteena on saada aikaiseksi Pirkan-
maalle selkeä ja tavoitteellisesti etenevä yrittäjyyden tuen systemaattinen koulutus-
malli.  
 
Projektin suunnittelun pohjaksi tarvitaan esiselvitys, missä kartoitetaan niitä malleja, 
mitä yrittäjyyskasvatuksessa on käytössä tällä hetkellä eri puolilla Suomea. Selvityk-
sessä kartoitetaan myös pirkanmaalaisten koulutuksenjärjestäjien ja yritysten tarpei-
ta ja tahtotilaa ko. maakunnallisen yrittäjyyden tuen koulutusmallin luomiseksi. Tä-
män esiselvityksen tekijää haetaan parhaillaan. Esiselvitys kustannetaan TOP School -
hankkeen asiantuntijapalvelut-kustannuspaikalta. 
 
Jatkossa yrittäjyyskoulutuksen tuen malli on tarkoitus linkittää toimimaan Tampe-
reen ammattikorkeakoulun (TAMK) Y-kampuksen kanssa yhtenäisen opinpolun ta-
kaamiseksi. Y-kampus-hanke on TAMKin, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä 
Pirkon (nyk. Tredu) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskyn yhteishanke, jota ra-
hoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen tuloksena TAMKiin on tehty Y-
kampus, missä tuetaan yrittäjähenkisiä opiskelijoita, valmennetaan opettajia yrittä-
jyyskasvatukseen ja luodaan kontakteja yritysmaailmaan. 

 
Ohjausryhmä keskusteli yrittäjyyskasvatuksesta ja -opinnoista ja totesi, että tällaisen 
kasvatuksen pitäisi tulla yhdestä keskuksesta, joka tarjoaa erilaisia paketteja erilaisiin 
tarpeisiin. Yrittäjyyskasvatukseen liittyy myös Yrityskylä, jonka jatko Tampereella on 
varmistunut. Yrityskylä sijoitetaan todennäköisesti Tohloppiin tulevaan Mediapolik-
seen. 
 
Hankejohtaja mukaan OPH:n neuvottelukuntaan 
Hankejohtaja Juusenaho on kutsuttu mukaan Opetushallituksen digitaalisen oppimi-
sen neuvottelukuntaan, missä pyritään etsimään keinoja, joilla oppilaitoksissa ope-
tusteknologia voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä laajemmin. 



TAMPERE Ohjausryhmän kokous nro 8 
Konsernihallinto/Tilaajaryhmä              Muistio 15.4.2013 Sivu 5/8  
TOP School -hanke  
 
  
5. Hankkeen raha-asiat  
 

Käytiin lyhyesti läpi hankkeen taloustilanne (liite 2). Hankkeen EAKR-tukikelpoiset ku-
lut vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä ovat 32.449,11 €. 
 
Hankkeen maksatushakemuksia ajalta 1.1.–30.6.2012 ja 1.7.–31.12.2012 ei ole vielä 
käsitelty Pirkanmaan liitossa. Hanketta valvovalta rahoitustarkastaja Tuija Rajalalta jo 
tammikuussa 2013 saadun tiedon mukaan vuoden 2012 alkupuolen maksatushake-
muksessa on tarkennusta vaativia kohtia.  
 

 
6. Hankkeen arviointi 
 

Keskusteltiin hankkeen arvioinnista ja loppuraportoinnista. 
 
Vaikuttavuuden kannalta kolmivuotinen hanke on lyhyt. Hankkeessa toteutetaan ar-
viointikysely ohjausryhmälle, projektityöryhmälle, isojen hankkeiden koordinaatto-
reille sekä niille, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen aikaansaamassa toi-
minnassa (esim. Hyvien käytänteiden tori -tapahtuman ja online-webinaarien osallis-
tujat). Näin saadaan arvioinnin pohjaksi dataa. Arviointikyselyt ovat vielä suunnittelu-
vaiheessa. Arviointia ja loppuraporttia varten on koko hankkeen ajan kerätty aineis-
toa. 
 
 

7. Hankkeen jatkorahoitus 
 
Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 16.1.2013 päätettiin hakea Pirkanmaan liitos-
ta EAKR-rahoitusta TOP School -hankkeelle jatkorahoitusta vuodeksi 2014. Tästä jat-
korahoitusmahdollisuudesta oli va. tilaajajohtaja Pekka Kivekäs keskustellut jo aikai-
semmin Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halmeen ja aluejohtaja Jukka Alasen-
tien kanssa.  
 
Hankejohtaja Riitta Juusenaho ja projektisihteeri Johanna Kurela kävivät 12.3.2013 
Pirkanmaan liitossa keskustelemassa tarkemmin jatkorahoitusmahdollisuudesta oh-
jelmajohtaja Elina Hykkösen ja rahoitustarkastaja Tuija Rajalan kanssa. Keskustelussa 
kävi ilmi, ettei jatkorahoitusta ole tässä vaiheessa mahdollista saada. Nykyiseltä EU-
rahoituskaudelta ylijääneitä varoja voidaan osoittaa pienimuotoiseen toimintaan vas-
ta vuoden 2014 puolella. 
 
Puheenjohtaja Kivekäs totesi, että TOP School -hankkeessa aloitetun toiminnan on 
jatkuttava ainakin parin vuoden ajan. Jatkoa puoltaa mm. se, että Tampereella toteu-
tetaan lähivuosina suuria toisen asteen oppilaitosten rakennushankkeita (esim. Amu-
rin kansainvälinen koulu), joissa tarvitaan TOP School -hankkeen asiantuntemusta 
oppimisympäristöjen kehittymistendensseistä. 
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Yleisen taloustilanteen heikkouden vuoksi hankkeelle olisi hyvä hakea ulkopuolista 
rahoitusta, esimerkiksi uudelleen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahaa Pirkan-
maan liiton kautta. Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 EAKR-rahoitusta voi hakea 
vuoden 2014 alussa, ja projektipäätöksen voi saada aikaisintaan puolen vuoden ku-
luttua siitä. Hankkeen toimintaa ei ole järkevää keskeyttää täksi ajaksi, joten kaupun-
ki aloittaa toiminnan omalla riskillään. Kaupungin budjetissa on osaamisen ja elinkei-
nojen sekä lasten ja nuorten kasvun tukemisen puolella varattuna 200.000 euroa, jot-
ka voivat olla TOP School -hankkeen käytössä vuonna 2014.  
 
Puheenjohtaja Kivekäs kertoi, että seutusivistystyöryhmässä on ollut puhetta koulu-
tuksen seudullisesta kehittämiskeskuksesta. Tällaista kehittämiskeskusta ei kuiten-
kaan voida perustaa ennen kuin ollaan päästy selkeämpään tilanteeseen kuntaraken-
teiden ja niiden mukana seutuyhteistyön muuttuessa. Yleinen taloustilannekaan ei 
nyt mahdollista uusien rahoitusresurssien löytymistä. Tampereen naapurikunnat 
ovat kuitenkin olleet yhteistyöhalukkaita koulutuksen seudullisesta kehittämiskes-
kuksesta puhuttaessa. 
 
TOP School -hankkeen jatkoa suunniteltaessa ja uutta rahoitusta hakiessa hankkeen 
toimintaa on suunnattava hieman eri tavalla. Hanketta voitaisiin viedä nykyistä vah-
vemmin seudulliseksi tai nostaa koulutusvienti fokukseen. Toiminta voi jatkua fyysi-
sen kehittämiskeskuksen sijasta edelleen verkostoissa, mitä TOP School -hanke koor-
dinoi ja johtaa. 
 
Hämeenlinnan ITK-konferenssissa nousi vahvana esiin opettajan osaamisen kehittä-
minen. On suuri haaste saada opetusteknologiaan ja uusiin oppimisympäristöihin liit-
tyvien koulutusten sisältö pedagogiseen käyttöön. Muutos, missä irtaannutaan perin-
teestä, on niin suuri, että voidaan puhua jopa uudesta opettajuudesta. Pedagogiikan 
lisäksi uusi teknologia muuttaa muillakin tavoin koko koulun käytäntöjä ja monen 
työnkuvaa. Nämä muutokset eivät tapahdu itsestään, vaan ne on vahvan johtajuuden 
voimin tuotava hallitusti käytäntöön. 
 
Tähän haastavaan tilanteeseen vastaaminen voisi myös olla hyvä idea TOP School -
hankkeen jatkotoimintaa suunnitellessa. Opetusteknologian ja opettajuuden muutos 
koskee kaikkia koulutusinstituutioita, ja yhteiselle koordinoinnille on suuri tarve. Jos 
oppilaitokset lähtevät yhdessä esittämään tätä tarvettansa, voi rahoituksen saami-
nen esim. Pirkanmaan liitosta olla varmempaa hankkeen laajan vaikutuksen ansiosta.  
 
Näitä jatkoajatuksia on kuitenkin vielä selvennettävä. Ohjausryhmä antoi hankejohta-
ja Riitta Juusenahon tehtäväksi selvittää tilannetta. Oppilaitosten kesken on käytävä 
kahden- ja monenkeskeisiä keskusteluja, jotta niiden toiveet, kontribuutiot ja tarpeet 
saadaan selvitetyksi. 
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8. Muut esille tulevat asiat 
 

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK)  vararehtori Päivi Karttunen esitteli oh-
jausryhmälle TAMKin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ja Tampereen yliopiston 
(TaY) lääketieteen yksikön yhteistä Taito-hanketta, jonka tarkoituksena on luoda mo-
derni oppimisympäristö terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille.  
 
Taito-hanketta edelsi toimijoiden yhteinen Pirske-hanke, missä toteutettiin vuonna 
2010 avattu, yhteiskäytössä oleva Pirkanmaan simulaatiokeskus Pirske. Taito-hank-
keessa tavoitteena on edelleen syventää PSHP:n, TAMKin ja TaY:n yhteistyötä, niin 
että saadaan osapuolten opetusohjelmat ja täydennyskoulutus nivotuksi yhteen ja 
saadaan moniammatillinen toiminta ja työnjako sujuvaksi. Kyse ei ole pelkästään kal-
liin opetusteknologian (kuten high-fidelity-simulaationukkien) taloudellisesta ja te-
hokkaasta käytöstä vaan myös uudenlaisesta pedagogiasta.  
 
TaY:n lääketieteen yksikkö, TAMK ja PSHP ovat toistensa kiinteässä läheisyydessä 
Kaupissa. Kauppiin on rakenteilla Arvo 2 -rakennus, johon on tulossa 1000–1600 ne-
liön laajuinen Taito-keskus. Taito-keskuksen tilat tulevat olemaan PSHP:n, TAMKin ja 
TaY:n  yhteiskäytössä. Tiloihin tulee opetustiloja, missä harjoitellaan vaativia kliinisiä 
taitoja ja moniammatillista toimintaa.  
 
Taito-hankkeen rinnalle ollaan Kaupin kampusalueelle suunnittelemassa opetuster-
veyskeskusta, missä eriasteista terveydenhoitoalan tutkintoa suorittavat opiskelijat 
voivat valvotusti opetella hoitotoimenpiteitä tiimina työskennellen. Kaupin terveys-
keskuksesta tulisi näin opetus-, oppimis- ja kehittämispaikka. 
 
Kaupin kampusterveyskeskuksen toteutuminen riippuu niistä ratkaisuista, joita Tam-
pereen kaupunki tekee lähitulevaisuudessa järjestäessään uudelleen palveluverkkoa. 
Terveyskeskukset ovat parhaillaan kansallisesti myllerryksessä. Esimerkiksi Helsingis-
sä on tehty ratkaisu, jossa koko kaupunkiin on tulossa vain neljä terveyskeskusta. 
Myös Tampereella tullaan vähentämään terveyskeskusten määrää. 
 
Kampusterveyskeskusajatuksella on lukuisia hyötyjä: se voi mm. tarjota Tampereelle 
uudenlaisen rekrytointivaltin terveydenhoitoalan henkilöstöä palkatessa. Toimintata-
vasta voi myös muodostua kansallinen malli.  
 
PSHP:llä, TAMKilla ja TaY:lla on vahva yhteinen tahtotila saada asiaa ajetuksi eteen-
päin. Kaupin kampusterveyskeskusideaa tullaan jossakin vaiheessa esittelemään kau-
pungin poliittisille päättäjille.  
 
Kauppiin voitaisiin muodostaa jopa laajempi hyvinvointikampus kirjastopalveluineen 
ja virkistyskeskuksineen hieman samaan tapaan kuin mitä toteutetaan Tesomalla, 
minne liikekeskuksen yhteyteen on tulossa terveyskeskus, aluekirjasto ja nuorisotilat. 
Kaupin terveyskeskuksen toteutuessa sen tuntumaan on saatava mahdollisuus pääs-
tä joukkoliikennevälineillä.  
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Kaupungin näkökulmasta Kaupin kampusalueen kehittäminen on yksi kaupungin kär-
kihankkeista. 
 
 

9. Seuraava kokous 
 

Sovittiin, että ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään elokuun 2013 loppupuolel-
la. Päivästä sovitaan myöhemmin. 

 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Kivekäs päätti kokouksen klo 14.40. 
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