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Ohjausryhmän kokouksen nro 1 
muistio 
 
 
Aika  Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 
Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere 
Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke  

Janne Hietanen, Tampereen työväenopisto 
Matti Hännikäinen, Tammerkosken lukio  
Sirkka-Liisa Jukarainen, Tampereen työväenopiston opiskelijat ry 
Ritva Järvelin, Sampolan kirjasto 
Johanna Kurela, Tampereen kaupunki/TOP School -hanke (siht.) 
Maarit Luhtala, Tammerkosken lukio 
Perttu Rasi, Tampereen kaupunki/kirjastopalvelut/Sampolan tietotori 
Matti Saari, Tampereen työväenopisto 
Kimmo Vehmas, Tampereen työväenopisto 

 Linnea Viljamaa, Tammerkosken lukion opiskelijaedustaja 
 
 Asiantuntijoina paikalla: 

Johanna Leväsluoto, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Mika Nieminen, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

 
 
1. Kokouksen avaus  
 
 Tampereen kaupungin TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta Juusenaho avasi 
 kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Käytiin esittäytymiskierros.  
 
 
2. Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät 
 

Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen ohjausryhmän aset-
taa Tampereen kaupungin pormestari. Päätöksen tekemisestä ei ollut tietoa vielä ko-
kouksen alkaessa mutta päätös saatiin saman päivän aikana.  
 
Päätöksellään 12.12.2012, § 346 Tampereen kaupungin pormestari asetti hankkeen 
ohjausryhmään seuraavat jäsenet: 
  
Ohjausryhmään kuuluvat Tampereen kaupungin tilaajaryhmästä hankejohtaja Riitta 
Juusenaho, Tammerkosken lukiosta rehtori Matti Hännikäinen, Tammerkosken lu-
kiosta opettaja Maarit Luhtala, Tammerkosken lukiosta opiskelija Linnea Viljamaa, 
Tampereen työväenopistosta rehtori Matti Saari, Tampereen työväenopistosta opet-
taja Kimmo Vehmas, Tampereen työväenopistosta järjestelymestari Janne Hietanen, 
Tampereen kaupungin kirjastopalveluista aluekirjastonjohtaja Ritva Järvelin, Tampe-
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reen kaupungin kirjastopalveluista osastonjohtaja Perttu Rasi ja Tampereen työväen-
opiston opiskelijat ry:stä puheenjohtaja Sirkka-Liisa Jukarainen. 
 
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n edustajat osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina. 
Työsuojelurahaston edustajalla on lisäksi oikeus osallistua hankkeen ohjausryhmän 
toimintaan. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektisihteeri Johanna Kurela. Ohjaus-
ryhmän ja muiden toimijoiden yhteystiedot ovat liitteessä 1. 
 
Myöhemmin kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esiin tarve saada ohjausryh-
mään mukaan myös toinen opiskelijaedustaja.  
 
Todettiin, että ohjausryhmän jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, ja käytiin läpi oh-
jausryhmän tehtävät, joita ovat: 
 

 seurata hankkeen toimintaa ja hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista 

 arvioida hankkeen tavoitteiden saavuttamista 

 tukea hankkeen toteuttajaa mm. konkretisoimalla hankkeen tavoitteita 

 seurata hankkeen talousarvion toteutumista 

 valvoa, että hankkeen toimintaa ja taloutta koskevat raportit on jätetty 
rahoittajille ajallaan. 

 
 
3. Hankkeen esittely, tavoitteet ja aikataulu 
 

Kokemuksesta ja tutkimuksista tiedetään, että työympäristön muuttuessa merkittä-
västi työyhteisö tarvitsee tukea muutoksen hallintaan. Tampereen Sampolan uudiste-
tussa koulukeskuksessa ollaan tällaisen haasteen edessä. 
 
Sampolassa toimii kolme suurta toimijaa: luovia aloja painottava Tammerkosken lu-
kio, joka muodostui Kaarilan lukion ja Tammerkosken lukion yhdistyessä elokuussa 
2012, Tampereen seudun työväenopisto, joka muodostuu tammikuussa 2013 Tampe-
reen työväenopiston ja Ylöjärven työväenopiston fuusioituessa, sekä Sampolan kir-
jasto ja sen Tietotori. 
 
Tavoitteena on, että näiden kolmen toimijan välillä rakentuu yhteistyötä, joka edistää 
Sampolan muodostumista living lab -tyyppiseksi koulutuskeskukseksi, jossa kehite-
tään innovatiivisia toimintamalleja rikastuttamaan tamperelaista koulutustarjontaa. 
Poikkeuksellisen yhteistyömahdollisuuden ansiosta lukio tulee saamaan lisäarvoa, jo-
ka edistää sen nousua oppilaitokseksi, mikä kansallisesti kilpailee opiskelijoista.  
 
Jotta tavoitteena olevat yhteistyökuviot voivat syntyä ja lähteä kehittymään, on toi-
mijoita tuettava alkuvaiheessa. Tampereen kaupungin tilaajaryhmässä toimiva, tam-
perelaisten oppilaitosten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja koordinointiin kes-
kittyvä TOP School -hanke on hakenut Työsuojelurahastolta hankeavustusta Sampo-
lan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tukemiseksi. 
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Tämä on Tampereen kaupunkiorganisaatiossa ensimmäinen kerta, kun oppilaitoksen  
muutoksen hallintaan on haettu ja saatu ulkopuolista rahoitusta. Kaupunkiorganisaa-
tiossa on kokemuksia yhdistymisistä, joita ei ole tuettu. Sampolan koulukeskuksen 
muutoksen hallinnan tuki -hankkeen yhtenä tavoitteena onkin saada rakennetuksi 
muutoksenhallinnan tuen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa ja skaalata myös mui-
hin sitä tarvitseviin organisaatioihin. 
 
Sampolassa toimivan lukion, työväenopiston ja kirjaston tukemiseksi kohdistetaan ra-
hoitusta 95.000 euroa. Hankkeen kustantavat Työsuojelurahasto (47.500 €) ja Tam-
pereen kaupunki (47.500 €). Varsinaisen muutoksenhallinnan tuen toteuttaa Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT. Hanketta johtaa johtava tutkija, HTT Mika Nieminen. 
 
Sampolan muutoksen hallinnan tuki -hankkeen tavoitteet ovat: 
 

 tukea ja auttaa uudenlaisten pedagogisten yhteistoimintamallien syntymistä 
Sampolan kiinteistöön 

 madaltaa ja poistaa muutokseen väistämättä liittyvää muutosvastarintaa  

 muihinkin toimintaympäristöihin skaalattavan muutoksenhallinnan tuen 
toimintamallin kehittäminen. 

 
Hankkeen toimintaa ohjaa kutsuttu moniammatillinen ohjausryhmä, missä on edus-
tajia lukion, työväenopiston ja kirjaston johdosta ja henkilökunnasta sekä opiskelijois-
ta.  Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii TOP School -hankkeen hankejohtaja Riitta 
Juusenaho ja sihteerinä Johanna Kurela. Ohjausryhmässä on tarkoitus keskustella 
avoimesti muutoksenhallinnasta, niin että eri toimijoiden välinen luottamus vahvis-
tuu ja kaikki osapuolet ovat selvillä siitä, mitä hankkeessa on tapahtumassa.  
 
Ohjausryhmältä toivotaan muutoksenhallintaan liittyviä ideoita sekä toimimista link-
kinä ja informaatiokanavana VTT:n ja lukion, työväenopiston ja kirjaston ihmisten vä-
lillä.  VTT:n roolina on auttaa, ohjata ja jäsentää niitä ajatuksia, mitä lukion, työväen-
opiston ja kirjaston muodostama yhteisö esittää. VTT tukee muutoksenhallintapro-
sessia ohjaamalla keskusteluja. Kaikki ratkaisut tulevat lähtemään yhteisöstä itses-
tään. Tarkoituksena on saada käynnistymään positiivinen prosessi, joka jatkuu VTT:n 
toteuttaman muutoksenhallinnan tuki -hankkeen päätyttyä. 
 
Hankkeen aloituspalaveri järjestettiin 23.11.2012 Sampolassa (liite 2). Palaverissa 
kuultiin Tampereen kaupungin, Tammerkosken lukion, Tampereen työväenopiston 
sekä Sampolan kirjaston näkemyksiä lähtötilanteesta ja muutoksenhallintahankkee-
seen liittyviä toiveita ja odotuksia. Palaverissa kuultiin myös hankkeen konkreettisista 
toimista vastaavan VTT:n alustava esitys hankkeen etenemisestä.  
 
VTT:n asiantuntija Mika Nieminen kokosi lyhyesti yhteen tässä palaverissa esiin nous-
seita ajatuksia sekä kävi läpi VTT:n laatimaa hankkeen toimintasuunnitelmaa (liite 3).  
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VTT:n hankemalli koostuu kolmesta osiosta, joita ovat muutoksen tukeminen, toimin-
tamallien ja visioiden etsiminen sekä tiekartta ja konseptointi. Toimintaa muokataan 
johdon ja henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, ja toimintasuunnitel-
massa esitetty aikataulutus on nähtävä vain luonnostelmana, joka muuttuu sen mu-
kaan kuin on tarvetta. 
 
Hankkeessa lähdetään liikkeelle muutosvaiheen tukemisesta ja erityisesti Tammer-
kosken lukion tarpeista, sillä lukiossa on parhaillaan akuutimpi tilanne kuin työväen-
opistossa ja kirjastossa. Kahden lukion yhdistyessä ongelmia ovat aiheuttaneet mm. 
toimenkuvien epäselvyys ja eri lukioista tulleiden erilaiset asenteet, arvot ja toiminta-
kulttuurit. Opiskelijat eivät tunne kaikkia opettajia eivätkä opettajat tunne vielä toi-
siaan kovin hyvin. Nämä ongelmat jo on tiedostettu ja niistä on keskusteltu opiskeli-
joiden ja opettajien välillä, mutta aiheesta pitäisi puhua muutoksenhallintaprosessis-
sa edelleen. Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia purkamalla epävar-
muutta ja kitkaa. 
 
Osittain samanaikaisesti aletaan jo etsiä yhteistoimintamalleja ja yhteistä visiota tule-
vaisuudesta kaikkien toimijoiden välille sekä etsiä keinoja sinne etenemiseksi. 
 
Päätettiin, että Sampolan muutoksenhallinnan tuki -hankkeesta järjestetään Sampo-
lan auditoriossa maanantaina 14.1.2013 klo 13–14.15 laaja tiedotustilaisuus lukion, 
työväenopiston ja kirjaston henkilöstölle ja opiskelijaedustajille (työväenopiskelijoista 
5–6 hengen edustus, lukiolaisista mukaan oppilaskunnan hallitus). Tiedotustilaisuus 
on luonteeltaan keskusteleva. Tilaisuudessa VTT esittelee lyhyesti hanketta ja jokai-
nen osapuoli esittää oman kommenttipuheenvuoronsa (organisaatioiden johtajat, 
opettajakunnan edustajat, kirjaston henkilökunnan edustaja, työväenopiston opiske-
lijoiden edustaja, lukio-opiskelijoiden edustaja). Tärkeänä pidettiin sitä, että organi-
saatioiden johto ja mielipidejohtajat ovat mukana tilaisuudessa, sillä se edistää pro-
sessin positiivista käynnistymistä ja viestii johdon sitoutuneisuudesta toimintaan. 
 
Todettiin, että hankkeen viestinnän on oltava avointa ja näkyvää. Keskustelussa pää-
dyttiin siihen, että hankkeesta viestitään TOP School -hankkeen internetsivustolla 
(http://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com), minne avataan Sampola-nimi-
nen alasivu. Tälle sivulle kootaan hankkeen ohjausryhmän kokousten asialistat ja 
muistiot sekä muu asiaan liittyvä materiaali, kuten hankkeen toiminnan aikataulut. 
Sivusto on blogipohjainen ja sen kommentointimahdollisuus pidetään avoimena. 
Tammerkosken koulun sivuilta tehdään linkki Sampola-sivulle. VTT avaa hankkeelle 
Facebook-sivun, joka linkitetään TOP School -hankkeen Sampola-sivulle. Ohjausryh-
män jäsenten nimet ja yhteystiedot julkaistaan Sampola-sivustolla.  
 
Hankkeen konkreettisia toteutusvaiheita ovat: 
 

 tiedotustilaisuus ma 14.1.2013 klo 13–14.15 Sampolan auditoriossa 

 haastattelut, jotta päästään selville lähtötilanteesta ja löydetään jännitteet ja 
kipupisteet 

 henkilöstön yhteiset tilaisuudet, missä käsitellään haastattelun tuloksia 
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 työnohjausryhmät 

 sidosryhmäanalyysi 

 roadmap-työpajat, joissa visioidaan tulevaisuutta ja mietitään keinoja halu-
tunlaiseen tilanteeseen pääsemiseksi 

 tulosten kokoaminen yhteen. 
 
 
4. Hankkeen rahoitus 

 
Sampolan muutoksen hallinnan tuki -hankkeen kokonaiskulut ovat 95.000 €. Hank-
keen rahoittajia ovat Tampereen kaupunki, jonka osuus on 47.500 €, ja Työsuojelu-
rahasto, joka on myöntänyt hankkeelle 47.500 €:n hankeavustuksen (hankenumero 
112363, myöntöpäivä 30.10.2012). 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.11.2012–30.11.2013.  
 
Sampolan muutoksenhallinnan tuen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT. 
Tampereen kaupungin ja VTT:n välillä on 10.12.2012 tehty sopimus muutoksenhallin-
nan toteuttamisesta. 
 

 
5.  Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 
 
 

6. Seuraava kokous 
 

Sovittiin ohjausryhmän seuraavasta kokouksesta, joka on keskiviikkona 20.2.2013 klo 
14–16 myöhemmin ilmoitettavassa kokoustilassa Sampolan koulukeskuksessa. 
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Juusenaho päätti kokouksen klo 15.50. 
  
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 Ohjausryhmän ja muiden toimijoiden yhteystiedot 
Liite 2 Hankkeen 23.11.2012 järjestetyn aloituspalaverin muistio 
Liite 3  VTT:n toimintasuunnitelma "Muutoksen hallinta Sampolan koulukeskuksessa" 
 (luottamuksellinen) 
  


