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Ohjausryhmän kokouksen nro 3 
Muistio 
 
 
Aika  Keskiviikko 22.5.2013 klo 14, kirjaston neuvotteluhuone 
Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere 
Läsnä Riitta Juusenaho, Tampereen kaupunki/TOP School -hanke (pj.)  

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

 Linnea Viljamaa, Tammerkosken lukion opiskelijaedustaja 
 Tuija Ylöniemi, Tammerkosken lukio 
 
 Asiantuntijat: 

Johanna Leväsluoto, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Mika Nieminen, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
 
Rahoittajan edustaja: 
Ilkka Tahvanainen, Työsuojelurahasto 

 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

 
Puheenjohtaja Juusenaho aloitti kokouksen klo 14.05 ja totesi osallistujat.  
 
Todettiin, että Työsuojelurahaston edustaja on vaihtunut. Hankkeen valvojana on toi-
minut 1.4.2013 alkaen Ilkka Tahvanainen. 
 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin. 
 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Ohjausryhmän edellisen kokouksen (20.2.2013) muistio hyväksyttiin. 
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4. Hankkeen eteneminen  
 
VTT:n asiantuntijat kävivät läpi keväällä 2013 toteutunutta toimintaa (liite 1). 
 
Hankkeen merkittävimpiä saavutuksia tähän mennessä ovat: 

 Sampolan kampusalueella toimivan lukion, työväenopiston ja kirjaston johtajista 
perustuvan johtoryhmän perustaminen,  

 henkilöstölle tehdyt yhteistoimintaa haittaavia ongelmakohtia etsivät haastat-
telut, 

 henkilöstölle Webropol-sovelluksella tehty kysely organisaation tilanteesta ja ke-
hittämisestä, 

 haastattelujen ja kyselyn osittain alustavien tulosten esittely henkilöstölle keskus-
telutilaisuudessa 8.4.2013 ja 

 työpajapäivä 7.5.2013, missä keskusteltiin Sampolan kampuksen pelisäännöistä. 
 
Keväällä on tulossa vielä haastatteluiden ja Webropol-kyselyn tulosten laajemmat 
esittelyt työväenopiston (24.5.2013) ja lukion (30.5.2013) opettajille (ks. liite 6). Tu-
lossa on myös Sampolan johtoryhmän kokous 24.5.2013. 
 
Keväällä käynnistettiin myös ryhmätyönohjaukset, mutta ne keskeytettiin opettaja-
kunnalta saadun työnohjaajan soveltuvuuteen liittyvän kritiikin takia. Työnohjaaja 
vaihdettiin toiseksi mutta opettajien lukukauden päättymisestä johtuvien työkiirei-
den vuoksi työnohjausta ei jatkettu. Asiaan palataan syksyllä. 
 
Alkuperäisessä suunnitelmassa tarkoituksena oli tehdä keväällä 2013 myös sidosryh-
mäanalyysi. Sampolan kampuksen sidosryhmiä ovat lähinnä muut vastaavat oppilai-
tokset, huoltajat ja asiakkaat. Syksyllä täytyy keskustella siitä, tarvitaanko tällaista si-
dosryhmäanalyysia.  
 
Muiden paikkakuntien lukion ja työväen-/kansan-/kansalaisopiston yhteistyötilannet-
ta on selvitelty (liite 2), jotta nähtäisiin, onko muualla kehitetty  jotakin mitä voitaisiin 
soveltaa Sampolan kampuksella. Muualla on tehty jokin verran sopimuksia tilojen ja 
laitteiden yhteiskäytöstä, ja yhteistyötä on tehty jonkin verran myös sellaisissa oppi-
aineissa, joissa se on ollut luontevaa ja mahdollista (esim. käsityön opetus). Katsaus 
muiden paikkakuntien lukio–työväenopisto-yhteistyötilanteeseen ei kuitenkaan tuo-
nut esiin mitään Sampolan kannalta olennaisesti merkittävää. Tampereella lukio ja 
työväenopisto ovat niin suuria, ettei niille löydy vertaista muualta kuin Raisiosta. Pie-
nemmissä yksiköissä on helpompaa toimia niin, että eri osapuolet saavat yhteistoi-
minnasta  synergiaetuja. Organisaatioiden kasvaessa yhteistyön luonne muuttuu ja 
johtaminen muuttuu toisenlaiseksi. 
 
Kevätkauden saavutuksista keskusteltaessa todettiin, että lukion ja työväenopiston 
henkilöstöltä saadun palautteen mukaan työpajatoiminta oli erittäin onnistunutta. 
Eri organisaatioiden edustajia hiertäneet kysymykset oli saatu esiin ja niistä päästiin 
puhumaan ja tekemään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia (ks. liitteissä 3–5 olevia 
Sampolan kampuksen henkilöstön työpajassa 7.5.2013 world café -menetelmällä 
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koottuja ajatuksia lukion ja työväenopiston yhteiskäytössä olevien laitteiden ja tilojen 
pelisäännöistä sekä Sampolan yhteistoimintatavoista). Työpajoissa kipupisteiksi 
osoittautuivat viestintä (sisäinen ja ulkoinen), tilojen yhteiskäyttö ja vahtimestarei-
den osuus. 
 
Työpajoissa henkilöstö sai äänensä hyvin kuuluviin, ja esiin nousi jopa kysymys siitä, 
tarvitaanko Sampolan tiloissa toimivien osapuolten kesken lainkaan  yhteistyötä. To-
dettiin, että Tampereen kaupungin näkökulmasta vaihtoehtoa ei ole: Sampolan kou-
lukeskuksessa toimivien osapuolten välille on saatava yhteistyötä, josta on lisäarvoa 
kaikille. Tampereella on esimerkki myös samassa talossa toimivasta lukio–kirjasto-
parista, joiden välillä ei ole mitään yhteistyötä (Sammon keskuslukio ja Pellervon kir-
jasto). 
 
Positiivisena pidettiin sitä, että työpajapäivään osallistui myös Tampereen kaupungin 
lukiokoulutuksen johtaja Eija Tiisala-Heiskala, joka näin sai kuulla suoraan henkilös-
töltä, mitä ongelmia on samat tilat jakavien osapuolten arjessa. Johtajan osallistumi-
nen tilaisuuteen viesti opetushenkilöstölle samalla johdon kiinnostuksesta ja arvos-
tuksesta.  
 
Kevätkaudella käydyistä haastatteluista ja Webropolilla toteutetusta kyselystä on 
tehty raportti (liite 6), jonka on ollut esillä Sampolan johtoryhmässä. Tämä raportti 
lähetetään etukäteen henkilöstölle, jotka keskustelevat sen tuloksista tilaisuuksis-
saan (työväenopiston henkilökunta 24.5.2013 ja lukion henkilökunta 30.5.2013). Ai-
neisto laitetaan koulun intranet-sivuille. Sampolan aluekirjaston johtaja Ritva Järvelin 
totesi, että kirjaston henkilökunnalle ei tarvita vastaavaa keskustelutilaisuutta, sillä 
raportin tulokset ovat helposti ymmärrettäviä muutenkin. 
 
Sampolan muutoksen hallinnan tuki -hankkeen toiminnassa pidetään kesällä taukoa. 
Syksyllä on suunnitelmissa (liite 7) kaksi tulevaisuustyöpajaa, joissa keskustellaan ar-
voista, luodaan visio ja laaditaan vision saavuttamiseksi roadmap.  
 
VTT:n edustaja ehdotti, että syksyllä Sampolassa voitaisiin kehittää ja kokeilla toimin-
taa, missä työväenopiston kielten tuntiopettajat suunnittelisivat kursseja lukiolaisille.  
 
Syksyllä voitaisiin suunnitella myös uudenlaista yhteistoimintaa Sampolan teknisen 
työn tiloissa. Teknisen työn tilat olisivat – lukion oppitunteja lukuun ottamatta – avoi-
mia niin lukiolaisille kuin työväenopiston opiskelijoillekin silloin, kun paikalla on opet-
taja/valvoja. Näin lukiolaiset voisivat tulla hyppytunneillaan teknisen työn tiloihin jat-
kamaan keskeneräisiä töitään ja vastaavasti työväenopisto voisi käyttää tiloja laajem-
min sekä lisätä päiväajan teknisen työn kurssitarjontaansa. Teknisen työn tiloissa täy-
tyy olla vastuuhenkilö, kun paikalla on lukiolaisia, mutta näköyhteyttä opiskelijoihin 
ei kuitenkaan tarvitse olla. Kolmesta tai neljästä erillisestä tilasta muodostuvaan tek-
nisen työn tiloihin riittää yksi valvoja. Tilojen yhteiskäytön reunaehdoista, toiminta-
malleista, vastuista ja tiedottamisesta sovittava ennen tällaisen yhteiskäytön aloitta-
mista. 
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Suurin lukion, työväenopiston ja kirjaston yhteistoimintaa haittaavaksi asiaksi on 
osoittautunut keskinäisen kommunikaation puute tai vähäisyys. Sampolan kampuk-
sella toimivien organisaatioiden johtajilla on jo yhteisten asioiden käsittelyyn tarkoi-
tetuksi foorumiksi perustettu johtoryhmä, joka on kokoontunut useita kertoja kevään 
2013 aikana. Johtoryhmän lisäksi tarvitaan myös henkilöstölle erilaisia mahdollisuuk-
sia kohdata ja viestiä toisilleen. 
 
Todettiin, että Sampolaan on tulossa syksyllä yhteiseen käyttöön info-tv-järjestelmä, 
joka hankitaan lukiokoulutuksen varoin mutta joka palvelee kaikkia osapuolia. Yksi 
näyttö tulee kirjaston puolelle. Näin koko talon väki saa tietoa Sampolassa järjestet-
tävistä tapahtumista. 
 
Ehdotettiin, että lukion ja työväenopiston opettajille järjestettäisiin tilaisuus, missä 
opettajat pääsisivät tutustumaan toisiinsa ja voisivat keskustella esimerkiksi laiteon-
gelmista. Hyvänä ajatuksena pidettiin myös ylioppilaskirjoitusten kielten kuunteluko-
keen alkupalaveria. 
 
Useimmilla luokkatiloilla on vastuuopettajansa. Lukion apulaisrehtori Tuija Ylöniemi 
ilmoitti lähettävänsä työväenopiston puolelle listan niistä tiloista, joilla on vastuu-
opettaja. Työväenopiston opettajat voivat ottaa näihin vastuuopettajiin yhteyttä on-
gelmatilanteissa. 
 
Esiin nostettiin myös tarve rakentaa Sampolan kampuksen sisäinen palautejärjestel-
mä, niin että myös opiskelijaryhmät pääsevät antamaan palautetta, jota voidaan käsi-
tellä ja ratkaista yhdessä Sampolan johtoryhmässä. 
 
Sampolan juhlasalitilaan on remontin yhteydessä asennettu uusia teknisiä laitteita ja 
kalusteita. Nyt on vielä menossa remontin jälkeinen takuuaika, joten kaikki laitteet ja 
ohjelmat pitäisi saada testattua ja kalusteet tarkistettua, niin että niiden mahdollisis-
ta vioista tai puutteellisuuksista voidaan reklamoida ja näin saada korjaukset tai vaih-
dot takuukorjauksena. Tiloihin on asennettu uutta teknologiaa, jossa on tiettävästi 
virheitä ja toimintahäiriöitä, sekä katsomoon kalusteita, joiden kiinnitykset eivät toi-
mi. Niin työväenopisto kuin lukiokin ovat reklamoineet havaitsemistaan virheistä. 
Työväenopiston puolella apulaisrehtori Tuula Vatanen on koonnut laitteisiin ja työ-
turvallisuuteen liittyviä reklamaatioita ja välittänyt tiedot eteenpäin tavarantoimitta-
jille. Lukion puolelta on puolestaan ilmoitettu Tampereen kaupungin tilakeskukseen 
katsomokalusteiden vioista. 
 
Todettiin, että kaikki juhlasaliin hankitut laitteet ja kalusteet täytyy käydä systemaat-
tisesti läpi, niin että mahdolliset virheet saadaan korjattua ja laitteet toimintakun-
toon ja tila investointeineen niin sisäisten kuin maksavienkin asiakkaiden maksimaali-
seen käyttöön. Työväenopiston rehtori Matti Saari ilmoitti pitävänsä Riitta Juusen-
ahon ajan tasalla juhlasalitilan takuutarkastuksista ja reklamoinneista. Rehtori Saari 
totesi vielä, että Sampolan juhlasalitilan käytöstä on ilmeisesti laajalti levinnyt väärä 
käsitys: päinvastoin kuin oletetaan, Sampolan juhlasali on ollut jo vuosikausia tehok-
kaassa käytössä. 
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Keskusteltiin syksyllä toteutettavien työpajojen kohderyhmästä, kestosta ja ajankoh-
dasta. Työpajat on tarkoitettu kaikille lukion ja työväenopiston päätoimisille opettajil-
le ja keskeiselle henkilökunnalle ja mahdollisimman laajasti kirjaston henkilökunnalle. 
Todettiin, että voisi olla hyödyllistä kutsua tulevaisuustyöpajoihin mukaan laajem-
minkin työväenopiston opetushenkilökuntaa, niin että lukion ja työväenopiston opet-
tajat pääsisivät tutustumaan toisiinsa yhteistä teemaa käsitellen. 
 
Työpajan kesto on vähintään kolme tuntia, ja sen sisältö suunnitellaan käytössä ole-
van ajan mukaan. Iltapäivä sopisi parhaiten työväenopiston tuntiopettajille. Lukion 
opetushenkilökunnalla on usein koulutusta perjantaisin, joten se olisi hyvä päivä työ-
pajalle. Kirjaston henkilökunnalle perjantai-iltapäivät ovat lähtökohtaisesti hankalia, 
mutta tulevaisuustyöpajaan osallistuminen perjantai-iltapäivänä onnistuu kyllä, mikä-
li päivä tiedetään mahdollisimman pian. Työpajojen toteutuspäiviksi sovittiin alusta-
vasti maanantai 9.9.2013 ja keskiviikko 9.10.2013. Päivät vahvistetaan perjantaina 
24.5.2013 johtoryhmän kokouksessa. 
 
Tampereen työväenopiston opiskelijayhdistyksen edustaja Sirkka-Liisa Jukarainen 
kertoi opiskelijayhdistyksen ja Sampolan kahvilaa nykyään ylläpitävän Tampereen 
Aterian  välisestä huolestuttavasta tilanteesta. 
 
Sampolassa järjestetään runsaasti tilaisuuksia, joissa tarvitaan mm. väliaikakahvituk-
sia. Jos Tampereen Ateria ei ole halunnut tehdä näitä kahvituksia, niin opiskelijayh-
distys on järjestänyt ne palvellakseen opintoryhmiä tai tapahtumanjärjestäjiä. Tilan-
teessa hankaluutta aiheuttaa kylmätilojen puute. Vaikka opiskelijayhdistys saa käyt-
tää Tampereen Aterian hallussa olevaa keittiötä, niin sen kylmätilat eivät ole opiskeli-
jayhdistyksen käytössä. Opiskelijayhdistyksen kylmätilat ovat pitkän matkan päässä 
toisella puolella taloa eikä Tampereen Ateria suostu ottamaan opiskelijayhdistyksen 
jääkaappia keittiöönsä vastuukysymysten vuoksi. 
 
Jukarainen totesi, että Sampolan kahviopalvelujen suhteen on tehtävä selkeät sään-
nöt, niin ettei Tampereen Ateria voi kieltäytyä kahvituksen järjestämisestä ja ettei 
asiakasta pompotella Tampereen Aterian ja opiskelijayhdistyksen välillä. Tammerkos-
ken lukion apulaisrehtori Tuija Ylöniemi ilmoitti ottavansa tämän Sampolan tilojen 
myymiseen liittyvän ongelman hoitaakseen. Asiasta keskustellaan Tampereen Ate-
rian kanssa. Tampereen Aterian on järjestettävä suurissa tilaisuuksissa väliaikakahvi-
tus, ja jos tämä ei ole nykyisen sopimuksen voimassa ollessa mahdollista, on sopi-
mukseen tehtävä muutos. 
 
Ohjausryhmän opiskelijaedustaja Linnea Viljamaa kertoi, ettei lukion opiskelijoilta ole 
tullut esiin mitään sellaista huolta, joka liittyisi Sampolan kampuksen yhteistyöhön. 
Opiskelijanäkökulmasta juhlasalin takuutarkistusasia on saatava hoidetuksi. 
 
Sampolan kiinteistössä toimii kolme vahtimestaria, joista yksi on lukion ja muut työ-
väenopiston vahtimestareja. Lukion vahtimestarilla on erilainen työaika kuin muilla 
vahtimestareilla, ja ilmeisesti vahtimestareiden työnkuvat poikkeavat muutenkin toi-
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sistaan – esimerkiksi keväällä 2013 lukion vahtimestarin tehtävänä on ollut laatia 
Sampolan kiinteistön pelastussuunnitelma. Vaikka kokouksen osallistujat olivat ylei-
sesti Sampolan vahtimestareihin joko tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä, pidettiin tär-
keänä, että heidän työnkuvaansa selkeytetään. Asiakasnäkökulman on oltava lähtö-
kohtana, niin että kaikki Sampolan asiakkaat (sisäiset ja ulkoiset) saavat talon vahti-
mestareilta yhtenäistä, hyvää palvelua. Työnkuvien tarkistusasia otetaan puheeksi 
Sampolan isännöitsijä Jukka Hanhisen sekä vahtimestareiden esimiesten työväen-
opiston toimistopäällikkö Helena Mäkisen ja järjestelymestari Janne Nurmisen kans-
sa. Samalla kun tarkistetut työnkuvat käydään läpi vahtimestareiden kanssa, keskus-
tellaan heidän kanssaan myös asiakaspalvelutilanteesta ja sen kriittisistä hetkistä, 
joista riippuu asiakkaan kokemus miellyttävästä tai epämiellyttävästä palvelusta.  
 
Todettiin, että vahtimestareiden tavoitettavuus tulee olemaan jatkossa nykyistä pa-
rempi, kun Sampolaan saadaan vahtimestareiden tavoitettavuuspuhelin. Vastedes 
työvuorossa olevan vahtimestarin saa aina kiinni yhdestä numerosta. 
 
 

5. Hankkeen talous ja raportointi 
 
Todettiin, että hankkeen toiminnasta on lähetetty 22.2.2013 raportti Työsuojelura-
hastolle (TSR) ja että TSR on maksanut 5.3.2013 Tampereen kaupungille raportointi-
kaudelta hankeavustuksen (19.000 €).  
 
 

6. Muut asiat 
 
 Muita asioita ei ollut. 
 
 
7. Seuraava kokous 

 
Sovittiin, että syksyllä järjestetään Sampolan koulukeskuksen henkilöstölle seuraavat 
työpajat: 
 

 ma 9.9.2013 klo 13, missä luodaan tulevaisuuskuvaa 

 ke 9.10.2013 klo 13, missä luodaan tiekartta tulevaisuuskuvaan pääsemiseksi 
 
Työpajojen toteutuspäivät vahvistetaan johtoryhmän kokouksessa perjantaina 
24.5.2013. Ohjausryhmä ei kokoonnu ennen työpajoja, mutta johtoryhmä kokoon-
tuu. Ohjausryhmän kokouspäivä sovitaan myöhemmin. 
 
 

8.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Juusenaho päätti kokouksen klo 15.25 ja toivotti osallistujille hyvää 
kesää.  
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