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Hanketiedot 
 

1) Raportointikausi: 1.7.2012–31.12.2012 

 

2) Projektin perustiedot: 

 

Hankkeen nimi: TOP School – Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinaatiohanke 

 

EAKR-rahoitusohjelma: Länsi-Suomi 

Toimintalinja: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden 

vahvistaminen 

Projektityyppi: Kehittämisprojekti 

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto 

Aloituspäivä: 1.1.2011 

Päättymispäivä: 31.12.2013 

 

3) Toteuttaja: Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 

Vastuuhenkilö: tilaajajohtaja 

 

4) Raportoija: hankejohtaja Riitta Juusenaho 
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5. Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet 
 

1.2.2011 käynnistyneen TOP School -hankkeen lähtökohtana oli Tampereella opetuksen ja sen 

infrastruktuurin kehittämistyön sirpaleisuus sekä tästä seurannut koulutuksen laaja-alaisuuden ja 

strategisen pitkäjänteisyyden puute. Vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että oppimisympäristöjen 

kehittäminen kytketään oppilaitosten kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön ja keskitetään sekä 

yhtenäistetään oppimisympäristöihin kohdentuva projektitoiminta. 

 

Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinaatiohanke, TOP School -hanke (2011–2013), 

toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian "Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen 

keskittymä" -päämäärää. Sen sisällöllinen tehtävä kulminoituu kolmeen valtuustokauden 2009–

2012 tavoitteeseen: 1) koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä on lisätty, 2) 

tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia ja 3) kaupungin ja korkeakoulujen välistä 

yhteistyötä on lisätty. Hanke tukee ja vahvistaa myös Tampereen seudun koulutusosaamiseen 

liittyvää yritystoimintaa. Tampereen kaupunki varmistaa hankkeen kautta kansallisen 

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian 2009–2015 toteutumista. 

  

TOP School -hankkeen tavoitteena on nostaa tamperelaiset oppimisympäristöt kansallisiksi ja 

kansainvälisiksi referenssikohteiksi luomalla kaupunkiin keskitetty kehittämistoiminnan 

koordinaatiopiste, joka koordinoi, tukee ja edistää uusia toimintamalleja. Yhteiseen visioon 

perustuva kehittämistoiminta parantaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta ja vahvistaa 

tamperelaisten nuorten jatko-opintomahdollisuuksia. 

 

TOP School -hankkeessa oppimisympäristöjä tarkastellaan laajasti tilojen, uusien 

viestintäteknologiasovellusten ja -ohjelmistojen, työyhteisöjen toimintakulttuurien, henkilöstön ja 

oppilaiden sekä pedagogisten ja didaktisten ratkaisujen näkökulmasta. Hankkeen tehtävänä on 

huolehtia siitä, että tulevaisuuden oppimisympäristöt, niin tiloina kuin toimintanakin, luodaan 

sellaisiksi, että ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan 21. vuosisadan tietoyhteiskuntahaasteisiin 

ja että niissä mahdollistuu entistä paremmin opiskelijalähtöinen vuorovaikutukseen perustuva 

sosiokulttuurinen oppimiskäsitys.  

 

Formaalin kouluoppimisen tulee tulevaisuudessa pystyä nykyistä paremmin hyödyntämään niitä 

taitoja, joita opiskelijat omaksuvat myös koulun ulkopuolisessa maailmassa, informaaleissa 

oppimisympäristöissä. Samoin koulutuksen ja työelämän yhteyksiä on parannettava ja elinikäisen 

oppimisen periaatteita on pystyttävä hyödyntämään nykyisen tutkintopainotteisen koulutuksen 

rinnalla. 

 

Tavoitteena on myös osallistua aktiivisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa uudenlaisen 

vuorovaikutusteknologian hyödyntämiseen opetuksessa osallistumalla sen kehittämiseen ja 
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testaamiseen. Näin tuetaan alan tutkimus- ja yritystoiminnan vahvistumista ja monipuolistumista. 

Toisena korkeakouluyhteistyön merkittävänä muotona voidaan mainita opettajien 

täydennyskoulutuksen tarvelähtöinen organisointi, monipuolinen tutkimusyhteistyö, 

korkeakoulujen Lumate-keskuksen toiminnan hyödyntäminen sekä tamperelaisen 

koulutusosaamisen tuotteistaminen ja vienti ulkomaille. Vuoden 2012 alusta TOP School -

hankkeesta tuli yksi valtuuston strategisista hankkeista. 

 

 

Kohderyhmä 

 

Lyhyen tähtäimen hyödyn projektista tulevat saamaan hanke- ja projektitoiminnassa mukana 

olevat tahot ja henkilöt, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat kehittämistoimenpiteiden 

toimeenpanon ja toteutuksen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä voidaankin pitää 

suunnittelutyöhön osallistuvaa asiantuntijaverkostoa ja tutkimusyhteisöä, oppilaitosten johtoa ja 

hallintoa, opetushenkilöstöä sekä niitä tahoja, jotka toimivat muissa oppimisympäristöjen 

kehittämishankkeissa.  

 

Pitkän tähtäimen hyödyn tulevat saamaan tamperelaisia koulutuspalveluja käyttävät kuntalaiset. 

Kunnan laadukas koulutustarjonta on keskeinen tae kaupungin vetovoiman varmistajana.  

 

 

6. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus 
 

TOP School -hanke on luonteeltaan koordinaatiohanke, joten hankkeen yhteistyöverkosto on laaja. 

Yhteistyöverkosto muodostuu viidestä eri tasosta: sisäisten hankkeiden ja projektien verkosto, 

korkeakouluyhteistyön ja seutuyhteistyön verkostot sekä kansallinen ja kansainväliset 

yhteistyöverkostot. 

  

TOP School -hankkeen vastuuhenkilönä on tilaajajohtaja ja sitä hallinnoi tilaajaryhmä. 

Hankejohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. Hankkeen toteuttamista ohjaa ja valvoo 

pormestarin asettama ohjausryhmä sekä operatiivisena toimijaverkostona samoin nimetty 

projektityöryhmä. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia hankkeen ylimpänä päättävänä 

elimenä, ohjata hankejohtajan toimintaa, suunnata, linjata ja seurata hankkeen etenemistä sekä 

ottaa kantaa ja kommentoida hankkeen tulosten käyttökelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä 

ohjausryhmän jäsenten oman organisaation näkökulmasta. Ohjausryhmä myös hyväksyy hankkeen 

tulokset. 
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6.1. Ohjausryhmä 

 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui raportointikaudella työsuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa 

29.8.2012 ja 15.11.2012.  

 

Ohjausryhmän jäsenistössä on tapahtunut muutoksia: Tay:n professori Juha Suorannan paikalla 

ryhmässä aloitti professori Petri Nokelainen. Teppo Tapanin siirryttyä TAKK:n johtoon hänen 

paikkansa ohjausryhmässä ottaa jatkossa ammatillisen koulutuksen johtaja Eeva Mäihäniemi. 

Tilaajajohtaja Lasse Eskonen on jäänyt raportointikaudella eläkkeelle. 

 

 

6.2. Projektityöryhmä    

 

Hankkeen projektityöryhmä kokoontui raportointikaudella kaksi kertaa: 5.9.2012 ja 21.11.2012. 

 

Projektityöryhmän jäsenistössä tapahtui myös muutoksia: Tredun lehtori Sari Talosen tilalle 

ryhmään nimettiin lehtori Seppo Laurila. Opetusteknologiapäällikkö Minna Haasion tilalle 

nimettiin verkko-opetuksen koordinaattori Harri Jurvela. 

 

 

6.3. Yhteistyö hankkeen eri yhteistyöverkostojen tasoilla 

 

Sisäisten hankkeiden ja projektien verkosto 

 

Tampereen kaupunki on ollut mukana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun 

koordinoimassa Kuntakehto – tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa -projektissa. Muut 

mukana olleet kaupungit olivat Turku, Lahti, Jyväskylä ja Mikkeli. Tutkimuksen keskeisenä 

tehtävänä oli selvittää, mistä kuntien kehittämishankkeet syntyvät, millaiset piirteet kuvaavat 

niitä, millaisilla prosesseilla niitä toteutetaan, miten kaupunkistrategia ohjaa niitä ja millainen 

organisaatiokulttuuri tukee kehittämistyötä. TOP School -hankkeen sisäisten hankkeiden ja 

projektien verkostotapaaminen sisällytettiin tämän kehittämishankkeen tulosten 

esittelytilaisuuteen, joka pidettiin Tampereella 27.11.2012. Tilaisuudessa tuloksia esittelivät TaY:n 

professori Risto Harisalo ja tutkija Anni Liski. Tutkimusraportti on nähtävissä kokonaisuudessaan 

osoitteessa 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/hankkeet/kuntakehto/Documents/kehittamis

toiminta_kunnissa_raportti.pdf. 

 

TOP School -hanke toteuttaa tammi–maaliskuussa 2013 yhteistyössä eVarikon kanssa On line -

webinaarin, joka on aikaan ja paikkaan sitomaton opettajille ja koulujen henkilöstölle suunnattu 
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täydennyskoulutuskokonaisuus, joka koostuu yhdeksästä 20 minuutin pituisesta verkkopohjaisesta 

asiantuntija-alustuksesta. On line -tilassa olevat kuulijat voivat kommentoida puhetta tai esittää 

tarkentavia kysymyksiä. Kukin esitys tallennetaan ja linkit viedään TOP School -hankkeen 

kotisivuille, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Yhteisenä teemana kullekin webinaarille on 

oppimisympäristöjen kehittäminen ja hyvät käytännöt. Alustajina esiintyvät tamperelaiset 

hallinnon edustajat, opettajat ja rehtorit. Tampereen kaupungin opetusteknologiakeskus eVarikko 

toteuttaa ja tukee teknisesti webinaarin alustajia, ja TOP School -hankkeen tehtävänä on koota 

esiintyjät, huolehtia webinaarien markkinoinnista ja analysoida käyttäjäpalaute kehittämistyötä 

varten. Tavoitteena on luoda pysyvä täydennyskoulutusmalli kaupunkiin (ohjelma liitteessä 1). 

 

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto 

 

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkoston tavoitteena on luoda 

pysyvä ja toimiva toimintamalli pirkanmaalaisen koulutusviennin koordinointiin ja toteuttamiseen. 

Siinä kehitetään palvelumalleja (esim. osaamisen kartoitukset ja tuottajaverkosto, yhteiset 

koulutustarjoukset, tarjousten laatiminen, koulutussisältöjen tuotteistus ja verkostomainen 

toteutus), joita on tarkoitus hyödyntää pirkanmaalaisessa koulutusviennissä. 

 

Hankkeen lähtökohtana oli TOP School -hankkeen 15.3.2012 koolle kutsuma monialainen 

toimijaverkosto, johon osallistui yhteensä 22 eri koulutuksenjärjestäjän tai koulutuksen liittyvän 

yrityksen edustajaa. Koulutuksenjärjestäjistä mukana olivat kaikki keskeiset Pirkanmaan toimijat. 

Hanke on saanut vuosille 2012–2014 yhteensä 326.589 euron rahoituksen Manner-Suomen ESR-

ohjelman Länsi-Suomen alueosion määrärahoista Pirkanmaalla. Hankkeen hakijana oli Tampereen 

kaupunkiseudun kehitysyhtiö Tredea Oy ja sen päätoteuttajana toimii Opinpaja Oy. Tampereen 

kaupunki sitoutuu TOP School -hankkeen kautta mukaan toteutuskaudelle maksamalla 

kuntaosuudesta 55.000 euroa. Valkeakosken koulutuskuntayhtymä sekä Länsi-Pirkanmaan 

koulutuskuntayhtymä maksavat omaa osuuttaan kumpikin 4.000 euroa, yhteensä 8.000 euroa. 

TOP School -hanke (Riitta Juusenaho) toimii myös verkostossa kaupungin edustajana ja 

ohjausryhmän puheenjohtajana. 

  

Ensimmäinen avaus koulutusosaamisen viennin saralla on All Bright Summer School -kokeilu, jonka 

suunnittelu on aloitettu raportointikaudella ja joka toteutetaan Tampereella 24.6.–5.7.2013. 

Kohderyhmänä ovat 13–17-vuotiaat pietarilaislapset ja -nuoret (noin 40 hlöä) sekä noin 

kymmenen tamperelaisnuorta. Sisällöntuottajina kesäkoulussa toimivat Lumate-keskus sekä 

TAMK:n mediaosaamisen keskus. Toimintaa koordinoi Opinpaja Oy. 

 

LUMATE-keskus 

 

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisesti koordinoima Tampereen 

LUMATE-keskus (luonnontieteet, matematiikka, teknologia) jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa.  
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Tampereen kaupunki tukee LUMATE-keskuksen toimintaa sen ensimmäisellä toimikaudella 2011–

2014 yhteensä 100.000 eurolla. Vuoden 2012 kerhotoiminta kohdistettiin peruskoulun 3.–4.-

luokkalaisille. LUMATE-keskus on aloittanut ohjaajakoulutuksen, ja sen tavoitteena on tarjota 

kouluille tiedekerhotoimintaa. 

 

LUMATE-keskuksen ohjausryhmä kokoontui 11.6.2012 ja käsitteli sopimuksen mukaisesti 

kaupungille annettavan vuosiraportin. Kokouksessa Tampereen kaupunkia edusti Riitta Juusenaho. 

Susanna Petäjistö raportoi LUMATE-keskuksen toiminnasta ja rahoituksen käytöstä Osaamisen ja 

elinkeinojen lautakunnalle 19.6.2012 ja lasten ja nuorten lautakunnalle 8.11.2012. 

 

Aktiiviset oppimistilat -hankkeen tilanne 

 

Aktiiviset oppimistilat -hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut raportointikaudella kerran, 

18.9.2012. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja testaus valituissa tamperelaiskouluissa on 

alkanut. Konsortiosopimus allekirjoitetaan loppusyksyllä 2012 ja Tampereen kaupungin puolesta 

sen allekirjoittaa toisen asteen koulutuksen tuotantojohtaja Jorma Suonio. Kaupungin saamaa 

hankerahoitusta ja sen käyttöä koordinoi Antti Saarinen. 

 

RYM Shok -hankkeen tilanne 

 

Tampereen kaupunki on mukana RYM Shok -tutkimus- ja kehittämisklusterissa, jonka keskeisenä 

tehtävänä laajasti on tutkia ja kehittää uudenlaisia tilaratkaisuja ja ajattelumalleja koulutuksen 

keittämiseksi. Tampereen kaupungin Tilakeskus kustantaa hankkeen kuntaosuuden 2011–2014. 

Markku Rimpelä ja Heikki Luminen FEG Oy:stä selvittivät Tampereen kaupungin tutkimusosuutta 

9.5.2012. Ensimmäinen tutkimuskohde Tampereella keskittyi selvittämään jo rakennettujen tai 

saneerattujen oppilaitosten henkilöstön osallistamis- ja kuulemisprosessia. Yliopistokeskus 

Chydeniuksen dosentti Raine Valli ja tutkija Maarika Piispanen esittelivät tuloksia Tilakeskuksen 

johtokunnalle 29.8.2012.2012.  Ensimmäinen  RYM Shok -verkoston koulutustilaisuus järjestettiin 

Hämeenlinnassa 8.11.2012. Tarkoitus on jatkossa toteuttaa kymmenen kerran 

koulutuskokonaisuus Tampereen kansainvälisen koulun henkilöstölle. Koulutuksen sisältöä 

suunnittelee rehtori Piia Mikkola yhdessä yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijoiden kanssa. Riitta 

Juusenaho ja hankearkkitehti Liisa Parviainen toimivat RYM Shok -yhteyshenkilöinä yliopiston ja 

kaupungin välillä. 

 

 

6.4. Järjestetyt korkeakoulujen verkostotilaisuudet ja vastuuhenkilöt  

 

Kaupungin ja Tampereen yliopiston yhteistyöryhmä kokoontui raportointikaudella kerran, 

11.12.2012. Kokouksessa käsiteltiin rehtorikoulutuksen järjestämistä, koulutusosaamisen vientiä 

sekä Norssin tilannekatsausta. Tampereen kaupungin koordinoiman seudullisen Osaava-hankkeen 
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luomia sisältöjä hyödynnetään rehtorien täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Tampereen 

yliopiston Edu-yksikön yhteistyöryhmää koordinoi koulutuspäällikkö Hilkka Roisko. Tampereen 

kaupungin osalta yhteistyöryhmään kootaan asiantuntijoita kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Konkreettinen yhteistyö keskittyy pitkäkestoisen rehtorikoulutuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen. TaY toteuttaa alustavan suunnitelmarungon koulutuksen sisällöistä. Suunnitelmassa 

hyödynnetään seudullista Osaava-hanketta. Tätä ryhmää koordinoi ja kutsuu koolle hankejohtaja 

Riitta Juusenaho. 

  

All Bright Summer School  

 

19.6.2012 järjestettiin TAMK:n asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotilan sekä Venäjä-yhteistyön 

koordinaattori Julia Sergeevan kanssa palaveri mahdollisuudesta järjestää pietarilaislapsille 

englanninkielistä kesäkoulua Tampereella. Tavoitteena on, että ensimmäinen kokeilu The 

International Summer School of Tampere järjestettäisiin yhteistyössä TaY:n opettajankoulutuksen,  

TTY:n LUMATE-keskuksen sekä TAMK:n kanssa 24.6.–5.7.2013. Kohderyhmänä ovat 13–17-

vuotiaat pietarilaislapset ja -nuoret (noin 40 hlöä) sekä noin kymmenen tamperelaisnuorta. 

Kesäkoulu järjestetään Ahlmanin maatalousoppilaitoksessa. 

 

Terveydenhoidon koulutuksen tulevaisuus Tampereella 

       

TOP School -hanke järjesti 26.10.2012 lounasravintola Muorin Keittiössä Kaupin kampusalueen 

kehittämisen seminaarin (kutsu liitteessä 2). Tilaisuuden alustajina toimivat professori Matti Lehto 

(TaY), projektipäällikkö Katja Luojus (PSHP), dosentti Kati Hakkarainen (TaY), vararehtori Päivi 

Karttunen (TAMK) sekä koulutuspäällikkö Marjo Tauriainen (TAO). Pohdittiin, olisiko mahdollista 

luoda Kauppiin kansallisesti/ kansainvälisesti korkeatasoinen terveydenhoidon koulutuksen 

kampusalue. 

 

Seminaarin antia esiteltiin 12.12.2012 kaupunkikehityksestä vastaavalle johtajalle Kari Kankaalalle. 

Tässä tilaisuudessa sovittiin, että keskusteluja jatketaan seuraavaksi kaupungin terveyden ja 

toimintakyvyn edistämisen tuotantojohdon kanssa. 

 

 

6.5. Seutuyhteistyön verkosto 

 

Seutuyhteistyö on raportointikaudella keskittynyt seutusivistystyöryhmän kanssa Yrityskylä-

formaatin vakinaistamiseen Tampereelle. Samalla voitaisiin luoda kaikkia koulutustasoja 

läpileikkaava yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli Pirkanmaan seudulle. Tästä 

aiheesta järjestettiin laajapohjainen yhteisseminaari 13.12.2012 Tampereen ammattiopiston 

Pyynikin auditoriossa. Myös Pirkkalan kunnan sivistysjohdon kanssa on 28.11.2012 käyty 
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keskusteluja Pirkkalan uuden lukion ja Hatanpään lukion yhteistyön tiivistämisestä. Seuraava 

yhteistyöryhmä kokoontuu 8.2.2013. 

 

 

6.6. Kansallinen yhteistyöverkosto 

 

Espoon ja Turun kaupunkien koulutusalojen päättäjät kokoontuivat Tampereelle TOP School -

hankkeen kutsusta 28.9.2012. Seminaarin aiheina olivat oppimisympäristöjen kehittämishankkeet 

eri kaupungeissa ja yhteistyön uudet muodot. Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää Espoossa.  

 

 

6.7. Kansainvälinen yhteistyöverkosto  

 

Japanilais-suomalainen kielten opiskelun tutkimus 

 

Naruton yliopiston professori Harumi Ito ja TOP School -hanke tekivät yhteistyötä suomalais-

japanilaisen englanninkielen opetuksen vertailututkimuksessa. TOP School -hanke toimitti syksyllä 

2012 professori Itolle n. 200 tamperelaisen lukiolaisen ja n. 23 heitä opettavan opettajan 

kyselykaavakkeisiin perustuvan aineiston. Vertailututkimuksen aineisto käsitellään Japanissa. 

Professori Ito tulee aikanaan kertomaan myös tuloksista Tampereelle. 

 

Tamperelaiskoulutus esillä FinnFest 2012 -tapaamisessa USA:ssa 

 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho, professori Petri Nokelainen, perusopetuksen aluejohtaja Petri 

Peltonen sekä opettaja Miika Lehtovaara edustivat 8.–10.11.2012 tamperelaista 

koulutusosaamista Arizonan Tucsonissa pidetyssä FinnFest 2012 -tapahtumassa. Suomalaista – ja 

tamperelaista – koulutusta esiteltiin yhteensä kuudessa eri seminaarialustuksessa Education 

Forumissa. Hankejohtaja Juusenahon matkaraportti on liitteessä 3. 

 

 

7. Julkisuus ja tiedottaminen  
 

TOP School -hankkeen tiedotus-/viestintätoiminta on jatkuvaa, tavoitteellista, suunnitelmallista 

sekä näkyvää, avointa ja ajankohtaista. Projektille on laadittu viestintäsuunnitelma ja omat 

kotisivut. Projektin viestinnässä noudatetaan rakennerahastojen tiedotusohjetta ja graafista 

ohjeistusta. Euroopan aluekehitysrahaston ja Vipuvoimaa EU:lta logoja käytetään kaikessa 

viestinnässä. Projekti noudattaa myös Tampereen kaupungin viestintäohjeita. 

 

TOP School -hanke on suunnitellut ja toteuttanut yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön sekä 

kansainvälisten asioiden yksikön kanssa Harjula Production Oy:n tuottaja Heikki Mäenpään 
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kokoaman ja tuottaman Tampereen oppimisympäristöjä esittelevän videon ”Imagination is more”. 

Videon ensiesitys oli Etelä-Korean Changwonissa IAEC-konferenssissa. Lopullisesti se valmistui 

23.7.2012. Video on vapaasti henkilöstön käytettävissä. Videon kustansi viestintäyksikkö ja 

kansainvälisten asioiden yksikkö. Video on katsottavissa internetissä osoitteessa 

http://www.youtube.com/watch?v=A2T12ZucdoY&feature=plcp. 

 

Lehtiartikkeleita hankkeesta on julkaistu raportointikaudella yksi Tampere-lehden joulukuun 

numerossa. 

 

Hankejohtaja on laatinut runsaasti PowerPoint-materiaalia TOP School -hankkeesta ja esitellyt 

hanketta useilla kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Raportointikaudella on TOP School -

hankkeessa valmisteltu Lontoon BETT 2013 -messuille tamperelaisten koulutuksen tarjoajien 

yhteisesiintyminen. 

 

Hankkeen nettisivuja (https://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com/) päivitetään 

säännöllisesti. 

 

 

8. Ongelmat ja suositukset 
 

Niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin tarkasteltuna koulutuksen nähdään olevan murroksessa. 

Nopeasti kehittyvä ja uudistuva teknologia, mediakehitys sekä erilaiset uudet sovellukset 

haastavat TOP School -hanketta pysymään kehityksen valtasuonella siitä, missä hankkeen 

pitää/kannattaa olla mukana ja millaista tulevaisuudenkehitystä on syytä välttää. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että hankkeessa on myös aikaa perehtyä viimeaikaiseen alan tutkimukseen sekä 

kansainvälisiin megatrendeihin. Kansainväliset kongressit, foorumit ja yhteistyöverkostot tarjoavat 

tässä mahdollisuuksia. 

 

Haasteena on myös tamperelaisten oppilaitosten jakautuminen niihin, jotka hyödyntävät 

innovatiivista opetusta ja tietotekniikkaa opetuksessaan, ja niihin, jotka eivät sitä tee. Jopa 

yksittäisen oppilaitoksen sisällä näyttäisi olevan suuria toiminnallisia eroja. TOP School -hankkeen 

tehtävänä on nostaa esiin perusteluja, tutkimustuloksia ja hyviä käytänteitä innovatiivisen 

opetuksen levittämiseksi oppilaitoksiin ja toisaalta perustella tieto- ja viestintäteknologian ym. 

hankinnan sekä teknisen tuen merkitystä oppilaitoksille. Kiristyvän talouden aikana tämä on 

erittäin haastavaa. 

 

Lukioiden vuonna 2016 alkavat sähköiset ylioppilaskirjoitukset haastavat kuntia. Tampereella noin 

sadalle opettajalle (50 %) tarvitaan vielä henkilökohtainen tietokone, jotta opettajat voivat 

suunnitella ja toteuttaa internetvälitteistä opetusta. Tämä merkitsee noin 100.000 euron vuotuista 

investointia leasing-vuokrina, tukipalveluina ja lisenssikuluina. Tampereen kohdalla on selkeästi 
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tehtävä päätös opiskelijoiden oikeudesta käyttää omia tietokoneitaan tulevissa 

ylioppilaskirjoituksissa.  

 

Jotta edellä kuvatunlainen kehittämistoiminnan koordinointi ja ohjaus onnistuu, merkitsee se, että 

kaupunkiin pitää luoda TOP School -hankkeen jälkeen keskitetty koulutuksen kehittämiskeskus, 

jossa kehittämishankkeita ja -projekteja koordinoidaan ja arvioidaan, jossa opetusteknologiaan 

liittyviä asioita koordinoidaan, ylläpidetään ja kehitetään korkeakouluyhteistyötä ja jossa 

koulutusvientiin liittyviä asioita koordinoidaan yritysten suuntaan. 

 

 

9. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen 
 

Toimijaverkoston kartoitus, kokoaminen, yhteistyön koordinaation järjestäminen, yhteisen 

kehittämisnäkemyksen muodostaminen 

 

Ks. kohta 6.3. 

 

Vuosittaisen asiantuntijaseminaarin järjestäminen sekä osallistuminen alan tutkijatapahtumiin           

 

Vuoden 2012 Koulutuksen hyvien käytäntöjen tori -seminaari toteutettiin 31.10. 2012. Seminaari 

pidettiin Vapriikin auditoriossa. Osallistujia oli noin 60. 

 

Riitta Juusenaho edustaa Tampereen kaupunkia Aktiiviset oppimistilat -arvoverkkohankkeessa 

toimien sen puheenjohtajana. Riitta Juusenaho edustaa Tampereen kaupunkia kansallisessa RYM 

Shok -tutkimushankkeessa. Tampereen kaupungin osuuden tutkimushankkeessa toteuttaa 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Riitta Juusenaho toimii yhdyslinkkinä mm. 

aineistonhankinnassa ja raportoinnissa. Tuloksista informoidaan opetusalan henkilöstöä ja 

rahoittajaa (Tike). 

 

Riitta Juusenaho koordinoi kaupungin osalta TaY:n Edu-yksikön kanssa tehtävää yhteistyötä. 

 

Uusien toimintamallien kehittäminen 

 

Ks. kohta 6.3. 

 

Toimiminen hankkeiden Focal pointtina (koordinoivana välittäjätahona)  

 

TOP School -hankkeen yksi tehtävä on ollut toimiminen koulutuksen alan koordinoivana 

välittäjätahona paitsi kaupungin sisäisten hankkeiden kesken myös Tampereen kaupungin ja 

korkeakoulujen, seudun muiden kuntien, suurten kaupunkien ja kansainvälisten toimijoiden välillä. 
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TOP school -hankkeessa mallinnetaan sen viimeisen kolmanneksen aikana myös 2–3 eri 

vaihtoehtoa, joiden kautta toimintaa ehdotetaan jatkettavaksi ja edelleen kehitettäväksi TOP 

School -hankkeen päätyttyä vuoden 2013 lopulla. 

 

Hankkeiden tulosten jakaminen sekä kokonaisuuden raportointi  

 

TOP School -hankkeesta tiedotetaan säännöllisesti sen kotisivuilla sekä ohjausryhmän ja 

projektiryhmän kokouksissa. Syyskauden ja kevätkauden alussa lähetetään kaikille TOP School -

hankkeen kohderyhmille tiedote tulevasta toiminnasta. Hankkeiden hyviä käytänteitä jaetaan 

hankeverkoston tapaamisissa, Hyvien käytänteiden tori -tapahtumissa sekä webinaareissa. TOP 

School -hanke esittäytyy aktiivisesti esim. kaupungissa vierailevien kansainvälisten ryhmien 

tilaisuuksissa. Hankeraportoinnin yhteydessä tuotetaan erillinen raportti. Näistä kootaan 

hankkeen päätösvaiheessa Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan 

kokonaisraportti. 

  

Vaikuttavuuden todentamiseksi (oppimisympäristöissä tapahtunut muutos) monitieteellisen 

arviointitutkimuksen teettäminen/ostaminen 

TOP School -hankkeen aloittaessa toimintansa ei ollut tiedossa, että kaupunki rahoittaa siihen 

liittyvän professuurin. Tämän vuoksi tutkimustoimintaan budjetoitiin rahaa. Lahjoitusprofessuurin 

myötä käynnistetään pitkäkestoinen koulutuksen vaikuttavuuden tutkimus professori Petri 

Nokelaisen johdolla. Hänen tutkijaryhmänsä tutkimusteemat kohdentuvat kestävän kehityksen, 

koulurakentamisen elinkaarimallin, opetusteknologian hyödyntämisen, ammatillisen 

huippuosaamisen ja ammatti-identiteetin, johtamisen, työhyvinvoinnin sekä Pro-akatemia-

tyyppisen oppimisympäristön vaikuttavuustutkimukseen. Nämä tutkimukset valmistuvat pitkällä 

aikavälillä ja muodostavat kokonaisuuden, joilla voidaan todentaa oppimisympäristöissä 

tapahtunut muutos, mutta niistä saatavia väliraportteja tullaan hyödyntämään kaupungin 

päätöksenteon tukena jo TOP School -hankkeen aikana.  

 

Raportointikaudella on päätetty ostaa TaY:lta selvitys/kartoitus innovatiivisen opetuksen 

vaikuttavuudesta oppimistuloksiin (Parantaako opetusteknologia opetusta?). Selvitys valmistuu 

vuoden 2012 lopulla ja on yksi TOP School -hankkeen raporteista. Tutkimus rahoitetaan 

hankerahasta. 

 

Tampereen kaupungin Tilakeskus rahoittaa RYM Shok -hanketta yhteensä 80.000 euroa vuosina 

2011–2014. Ensi vaiheen tutkimuskohteena oli oppilaitosrakentamisen yhteydessä tehtävä 

henkilöstön kuuleminen ja osallisuus. Tämän tutkimuksen toteutti Kokkolan Yliopistokeskus 

Chydenius ja sitä koordinoi TOP School -hanke. Tuloksia esiteltiin rahoittajan (TIKE) johtoryhmälle 

9.5.2012. 
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Osallistuminen kaupungin oppilaitosten rakennus- ja saneerauskohteiden suunnitteluun 

 

Hankejohtaja Riitta Juusenaho osallistuu seuraaviin Tampereen kaupungin oppilaitosten 

rakentamis- tai saneeraushankkeiden hankevalmistelun työryhmiin tehtävänään tuoda esiin 

näkemyksiä siitä, mitä asioita suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, jotta tilat palvelevat 

tulevaisuuden oppimista:  

 

* Toisen asteen koulutuksen Hervannan kampusalueen rakennushanke (Tampereen teknillinen 

lukio)  

* Vuoreksen koulukeskus 

*  Tampereen luovien alojen lukion saneeraushanke (Sampola) ja muutoksen hallinnan tuki 

* Klassillisen lukion remonttihanke 

* Tesoman alueen koulutilojen uudelleenjärjestelyt 

* Tredun Sähkötalo (Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän 

fuusio). 

 

Uudet alkavat hankkeet raportointikaudella 

 

1) Hyvien käytänteiden levittäminen opettajien webinaareissa (on line -koulutus). 

Täydennyskoulutuksen suunnittelu ja ohjelman sisältö tehdään syksyllä 2012 ja toteutus tammi–

maaliskuussa 2013. Vastuuhenkilöinä Riitta Juusenaho ja Harri Jurvela. 

 

2) All Bright Summer School of Tampere. Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä TAMK:n, TaY:n sekä 

TTY:n kanssa syksyllä 2012, toteutus kesällä 2013. Vastuuhenkilönä Riitta Juusenaho ja Julia 

Kalikova. 

 

3) Learning Bridge -hankkeen (pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto) eteneminen. 

Vastuutahona Opinpaja Oy. 

 

4) Muutoksen hallinnan tuki Sampolan koulukeskuksessa (Tammerkosken lukio, Sampolan kirjasto 

sekä Tampereen työväenopisto). Skaalaus tehdään aikanaan myös Treduun sekä Tesoman 

koulutiloihin. Vastuutahoina VTT ja Riitta Juusenaho. 

 

5) Uuden Tehtaan Protomon Vengle ja Taju Games Osuuskuntien sovellusten testaus alkaa 2013. 

Vastuuhenkilöinä Riitta Juusenaho ja Jukka Peltomäki (Taju Games) ja Jere Wessman (Vengle). 
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10. Projektin innovatiivisuus 
 

TOP School -hanke on suurten kaupunkien hankkeiden keskuudessa poikkeuksellinen sen 

kaupunkivetoisuuden johdosta. Vastaavanlaisia koulutuksen kehittämishankkeita on nähty 

useimmiten yliopistojen tai ministeriöiden ym. vetäminä ja hallinnoimina. TOP School -hanketta 

leimaa sen erittäin laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Strategisen hankkeen asema ja 

kaupungin aktiivinen tahtotila kehittää laajasti oppimisympäristöjään mahdollistavat innovatiiviset 

ratkaisut ja visiot ja uudenlaisen toiminnan kytkemisen suuriin koulukeskusten rakennus- tai 

saneeraushankkeisiin tai yksittäisen oppilaitoksen, jopa yksittäisen opettajan, arjen opetustyön 

kehittämiseen. Tätä todistavat ne lukuisat kiinnostuneet alustuspyynnöt, joita projektille sen 

edetessä on esitetty joko muiden kaupunkien tai koulutusorganisaatioiden taholta. 

 

Myös kansainvälisten seminaariesiintymisten johdosta kansainväliset tahot ovat ilmaisseet 

kiinnostustaan tamperelaiseen koulutusosaamiseen (mm. Etelä-Korea, Japani, USA). Pietarin 

seudulla on kiinnostusta suomalaiseen englanninkieliseen kesäkoulutoimintaan. Myös Intian 

Academy for Global Education Services -järjestön puheenjohtaja tohtori Vijayam Ravi on ottanut 

yhteyttä Riitta Juusenahoon ja ilmaissut kiinnostuksensa tutustua suomalaiseen 

koulutusosaamiseen. Tältä pohjalta on täysin perusteltua suunnitella ja luoda koulutusosaamisen 

tuotteistamisen kautta sisältöjä, joilla pirkanmaalainen koulutusosaaminen muutetaan 

liiketoiminnaksi. 

 

Yleisen tietoisuuden lisääntyminen TOP School -hankkeesta on nostanut hankkeen selkeästi take 

off -tilaan ja hankkeen koordinoiva ja verkostomainen toimintatapa on koettu selkeästi 

tarpeelliseksi niin korkeakoulujen suhteessa kaupunkiin kuin myös yritysten ja kaupungin 

yhteistyössä. Uusia avauksia on tehty runsaasti raportointikaudella ja lisää on tulossa. 

 

TOP School -hanke pyrkii aktiivisesti tukemaan arjen opetustyötä tekevien opettajien oman työn 

kehittämispyrkimyksiä etsimällä niille resursseja ja verkostoimalla yksittäisiä toimijoita muiden 

samanhenkisten kehittäjien kanssa. Jo nyt on nähtävissä, että tällaisesta toiminnasta voi syntyä 

kokonaan uudenlaisia pedagogisia sovelluksia, joita voidaan tuotteistaa ja joiden kautta voidaan 

avata suomalaista koulutusosaamisen vientiä maailmalle. On line -webinaarien avulla pyritään 

toteuttamaan juuri hyvien käytänteiden levittämistä henkilöstön kesken ja toisaalta kannustamaan 

henkilöstöä oman työnsä kehittämisessä. 

 

 

11. Projektin tasa-arvovaikutukset 
 

TOP School -hankkeella on koordinaatioluonteensa johdosta välillisiä vaikutuksia tasa-arvoon 

erityisesti erityisryhmien suhteen. Hankkeessa syntyvien uusien toimintatapojen, 

asennemuutosten ja kehitettävien teknologiasovellusten kautta tarve esim. erityisopetuksen 
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järjestelyille vähenee, kun erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja edustavat opiskelijat voivat opiskella 

samoissa ryhmissä. Painottamalla toiminnassa entistä enemmän sosiokonstruktivistisen 

oppimisnäkemyksen mukaista opiskelijalähtöistä toimintaa voidaan koulutuksen mielekkyyttä, 

työelämälähtöisyyttä ja viihtyvyyttä parantaa ja näin estää nuorten koulutuksellista 

syrjäytymiskierrettä. Yritysyhteistyön kautta toivotaan syntyvän uusia työmahdollisuuksia nuorille. 

 

 

12. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen 
 

Hankkeella ei ole varsinaisia vaikutuksia ympäristöön, mutta sen koordinoimilla 

kehittämishankkeilla on vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi valittavien teknologiaratkaisujen 

aiheuttamat materiaalisäästöt tai olemassaolevan teknologian ”päivitys” jatkokäyttöön. Samoin 

kestävän kehityksen painottaminen oppilaitosrakentamisessa ja -saneeraamisessa sekä 

oppimisympäristöjen pedagogisten toimintakulttuurien luomisessa edistää kasvatuksellista 

ymmärrystä kestävän kehityksen merkityksestä koko yhteiskunnassa. 

 

 

13. Hyvät käytännöt 
 

Tutkimusten mukaan kollegoilta oppiminen on opettajille mieluisin täydennyskoulutuksen muoto. 

TOP School -hankkeen yksi keskeinen tavoite on nostaa eri tavoilla koulutuksen hyviä käytänteitä 

muiden benchmarkattavaksi ja lainattavaksi ja näin nostaa koko koulutusalan laatua ja 

vaikuttavuutta. Tällaisia tapoja ovat esim. säännölliset hankkeiden Hyvien käytänteiden tori -

tapahtumat, koulutuswebinaarit, kansalliset ja kansainväliset alan messut ja seminaarit sekä 

vaikuttavuustutkimuksen hyödyntäminen hankkeiden arvioinnissa ja niistä raportoiminen. 

 

 

14. Toiminnan jatkuvuus 
 

Hankkeen yhtenä tehtävänä on sen toimikauden aikana mallintaa toiminta, jolla Tampereen 

kaupungissa oppimisympäristöjen kehittämistoimintaa koordinoidaan ja kehitetään hankkeen 

päätyttyä. Selvää on jo nyt, että sirpaleinen hanketoiminta tulee vetää yhteen toimimaan fyysisesti 

ja organisatorisesti lähellä toisiaan ja niille tulee luoda selkeä toiminnan struktuuri alkaen 

hankkeen strategisesta tarvelähtöisyydestä ja yhteisestä visiosta ja päättyen hankkeen vaikutusten 

arviointiin ja kokemusten levittämiseen ja muutoksen hallinnan varmistamiseen. 

 

Opetusteknologiankeskuksen, eVarikon, osaamista opetusteknologian laitehankinnoissa voitaisiin 

hyödyntää nykyistä laajemmin toisen asteen koulutuksessa. Sen palveluita (teknologiahankinnat, 

kilpailutusosaaminen, hankeosaaminen, verkkopedagogia, etäopetus jne.) voitaisiin tuotteistaa ja 
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myydä esimerkiksi ympäryskuntiin. Kaupungin ja korkeakoulujen sekä muiden tutkimuslaitosten 

välinen yhteistyö sekä yrityselämän kytkeminen läheisimpään yhteyteen koulutuksen kanssa 

edellyttää koordinoivaa välittäjätahoa.  

 

Verkostomainen työskentely monella eri taholla edellyttää keskitettyä kokonaiskuvan hallintaa ja 

yksittäisistä verkostoista saatavien hyötyjen levittämistä kaikkiin koulutuksen tasoihin. Toisaalta 

kansallinen koulutuksen kehittämisen hankerahoitus korostaa laajoihin, monipuolisiin 

verkostomaisiin työskentelytapoihin perustuvia avauksia, joten koordinointi on tässäkin suhteessa 

tärkeää, jotta voidaan estää se, että samaa kansallista hankerahoitusta hakee kaupungista 

useampi yksikkö vain hiukan toisistaan poikkeavilla sisällöillä. Koulutusosaamisen tuotteistus ja 

myynti (esim. oppilaitosvierailut) edellyttävät myös hallittua ja systemaattista koordinointi- ja 

markkinointityötä. 

 

 


