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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
  
 Puheenjohtaja Kivekäs avasi kokouksen klo 13.17 ja totesi osallistujat. 
 
  
2. Asialistan hyväksyminen 
 
 Asialista hyväksyttiin, kun siihen oli lisätty kohdaksi 8B Muut asiat.  
  
  
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
  
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

 
4. Katsaus hankkeen toimintaan 
 
 Hankejohtaja Juusenaho kertoi TOP School -hankkeeseen liittyvistä menneistä ja 
 tulevista tapahtumista: 
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Tamperelaisen koulutusosaamisen esittelyä ulkomaalaisdelegaatioille:  
Hankejohtaja Juusenaho on esitellyt tamperelaista koulutusosaamista useille ulko-
maalaisvierailijaryhmille: chileläisille 11.4.2013, eteläkorealaisille 24.4.2013 ja  Kiinan 
opetusministeriön edustajille 8.7.2013. 

 
Kiinalaiset ovat kiinnostuneita järjestämään kesäkouluja kiinalaislapsille ja -nuorille 
Euroopassa. Todettiin, että tässä on hyvä kaupallisen toiminnan mahdollisuus. Mikäli 
Vuoreksen monitoimikoulukeskus miellyttää kiinalaisia, voitaisiin heille myydä koko 
Vuoreksen infran suunnitelma. Myös Lumate -ympäristö on hyvä myyntituote, jota 
voisi markkinoida myös kansainvälisesti. 
 
Todettiin vielä, että Tampereella on jo TTY:llä rakennettuna hyvä englanninkielinen 
kesäleiripaketti, joka koottiin kesällä 2013 toteutettavaksi suunniteltua pietarilais-
lasten kesäkoulua varten. Tämä yritys ei kuitenkaan toteutunut. Toiminta muutettiin 
suomalaislapsille tarkoitetuiksi tiedeleireiksi, jotka olivat suuri menestys. 
 
Rehtorien täydennyskoulutussuunnitelman tilanne 
TOP School -hanke ja Osaava-hanke ovat teettäneet yhdessä Tampereen yliopistolla 
selvityksen, missä kartoitettiin sitä, millaista tulevaisuuden pitkäkestoisen oppilasjoh-
don koulutuksen pitäisi olla, jotta oppilaitosten johto pysyisi vastaamaan ajankohtai-
siin haasteisiin. 
 
Tampereen kaupungilla on sisäisesti keskusteltu selvityksen tuloksista ja pohdittu 
täydennyskoulutuspaketin painotusta nimenomaan kuntanäkökulmasta. Seuraavaksi 
otetaan yhteyttä Tampereen seudun sivistystoimenjohtajiin ja kuullaan heidän täy-
dennyskoulutukseen liittyvistä tarpeistaan ja näkökannoistaan sekä siitä, ovatko kun-
nat valmiit sitoutumaan pitkäkestoiseen, laadun takaavaan rehtorikoulutukseen. Kes-
kustelua käydään myös siitä, mikä osa rehtorikoulutuksesta voidaan ottaa Osaava-
hankkeelta ja mikä osa yliopistolta. 
 
Kuntaliitto on järjestänyt vastaavankaltaista rehtorikoulutusta, mihin Tampereelta on 
osallistunut 6–7 henkeä. Osallistujien kokemusten mukaan Kuntaliiton rehtorikoulu-
tus ei ole vastannut kaikilta osiltaan kentältä tulevaa tarvetta. Strategiaosuus on ollut 
hyvä, mutta muuten koulutus on ollut suunnittelematonta. Tampereen rehtorien täy-
dennyskoulutus tulee poikkeamaan Kuntaliiton koulutuksesta nimenomaan tarveläh-
töisyytensä ansiosta. 
  
Yrittäjyyskasvatuskartoitus ja sen esittely seminaarissa 25.9.2013 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa suunnitellaan hanketta, missä laaditaan 
maakunnallinen yrittäjyysopintojen ohjausmalli. TOP School -hanke on ostanut Villi-
nikkarit Oy:ltä esiselvityksen tämän hankkeen pohjaksi. Selvityksen tuloksia esitellään 
seminaarissa Tredun Valo-koulutuskeskuksessa 25.9.2013. 
 
Tredussa toteutettavan hankkeen tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen ohjaus-
malli, joka tukee yritysmyönteistä asennetta kaikilla koulutustasoilla. Aluksi malli 
otetaan käyttöön toisen asteen ammattillisessa koulutuksessa ja myöhemmin se 
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pyritään saamaan kattamaan myös perus- ja korkeakouluopetuksen. Perusopetuk-
sessa yrittäjyysasennetta ja -myönteisyyttä edistetään jo nykyään Yrityskylä-toimin-
nalla ja ammattikorkeakoulussa on puolestaan opiskelijoita yrittäjyyteen kannustava 
ja valmentava Y-kampus. 
 
Tampereen kaupungin perusopetuksen opettaja, FT KL Auli Ojala siirtyi koulujen alet-
tua tekemään päätoimista tutkimusta Yrityskylän vaikuttavuudesta sekä mallinta-
maan yläkoulujen ja lukion yrittäjyysopintojen pedagogisia sisältöjä. Yhtenä mahdolli-
suutena on nähty yrittäjyyttä painottavan yläkoulun perustaminen Tampereelle. 
 
Yrittäjyyden edistäminen on parhaillaan valtakunnallisesti laajalti nousussa oleva il-
miö. Kannustamalla ihmisiä yrittäjiksi pyritään vähentämään kasvavaa työttömyyttä. 
Yrittäjyyden tukeminen edistää erityisesti maahanmuuttajataustaisten työllistymistä, 
sillä heidän työnsaantimahdollisuutensa ovat koulutuksesta huolimatta heikommat 
kuin muiden suomalaisten. Näin siis TOP School -hanke ja Tredussa suunnitteilla ole-
va yrittäjyysopintojen ohjausmallin hanke vastaavat ajan tarpeisiin. 
 
Hankejohtaja Juusenaho on keskustellut Tekesin oppimisympäristöjen rahoituspäälli-
kön kanssa ja saanut selville, että Tredun hankkeelle on mahdollista hakea Tekes-ra-
hoitusta. Tekes-rahoitusta ei normaalisti myönnetä hankekumppanittomille hakijoil-
le, mutta Tredu on niin laaja ja seudullinen, että voi hakea rahoitusta yksinäänkin. 
 
Myös Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) on yrittäjyyskasvatustoiminta 
uudistumassa. Opiskelijoiden yrityskasvatuksen tarpeeseen vastaa Hiomo, joka aloit-
taa virallisesti toimintansa 5.9.2013. 
  
Sampolan koulukeskuksen muutoksenhallinnan tuki -projektin tilanne 
Sampolan koulun muutoksenhallinnan tuki -hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. 
Hankkeen toiminta on ostettu VTT:ltä.  
 
Muutoksenhallintaprosessin edetessä on huomattu, että VTT:n tarjoamalle tuelle on 
ollut ennakoitua suurempi tarve. Sampolassa toimii kolme suurta toimijaa, lukio, työ-
väenopisto ja kirjasto. Näistä erityisesti lukion ja työväenopiston välille on ollut työ-
lästä rakentaa yhteistoimintaa. Tilojen yhteiskäyttö, opettajien yhteiskäyttö ja yhtei-
sen johtamisjärjestelmän löytyminen on ollut erityisen vaikeaa. 
 
Sampolassa on kuitenkin saatu aikaiseksi johtajuustiimi, missä on edustajat eri osa-
puolilta. Erikoistilojen käytöstä ei päästy yhteissopuun, joten työväenopisto on hank-
kinut käyttöönsä Monitoimitalo 13:sta mediatilat.  
 
Syksyllä 2013 VTT auttaa lukiota, työväenopistoa ja kirjastoa löytämään yhteisen 
myönteisen tulevaisuudenvision sekä rakentamaan roadmapin siitä, miten visioon 
päästään. VTT tekee myös loppuraportissaan selvityksen siitä, miten yhteistyömalli 
on saatu aikaan. Raportti tullaan julkaisemaan TOP Schoolin internetsivuilla. 
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Todettiin, että vastaavanlainen monesta toimijasta koostuva, saman katon alla toimi-
va ja yhteisiä tiloja käyttävä yhteisö on muodostumassa myös Vuoreksen monitoimi-
keskukseen. Sampolan koulukeskuksen kaltaisista ongelmista vältyttäisiin, jos talolla 
olisi vain yksi johtaja, joka johtaa kaikkea talossa tapahtuvaa toimintaa. 
 
Yrityskylän tilanne 
Taloudellisen tiedotustoimisto TATin koordinoima Yrityskylä aloittaa vakinaisen toi-
mintansa marraskuussa 2013 Tampereen keskustassa Puutarhakadulla. TAT ja Tam-
pereen kaupunki ovat jo aiemmin sopineet Yrityskylän tukemisesta. Tähän tukeen on 
kuitenkin tullut kesällä 2013 muutos: uuden sopimuksen mukaan kaupunki tukee Yri-
tyskylän toimintaa maksamalla sen ensimmäisen kolmivuotistoimikauden ajan osan 
Yrityskylän tilavuokrasta. Yrityskylässä on töissä neljä henkeä, ja heidän lisäkseen Yri-
tyskylään saadaan eri oppilaitoksista lukuisia ohjaajia, joiden opintoihin kuuluu työ-
harjoittelu. Yrityskylässä arvellaan vierailevan 15000 lasta.   
 
Yrityskylä Pirkanmaan yrittäjäkumppaneissa on mm. Aamulehti, Yle, Pirkanmaan 
jätehuolto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Metso. Kaikkia toivottuja yritysaloja ei 
kuitenkaan ole vielä saatu Yrityskylään. Tarvitaan vielä ainakin lääkäriasema ja kahvi-
layrittäjä. 
 
Tulossa "Onko välineellä väliä? Opetusteknologia oppimisen tukena" -julkaisu 
Syyskuussa 2013 ilmestyy TOP School -hankkeen kustantama julkaisu "Onko välineel-
lä väliä? Opetusteknologia oppimisen tukena". Teos muodostuu tohtoriopiskelija 
Merja Kuisman artikkelista ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Aino Ylisen 
diplomityöstä. Julkaisu ilmestyy Tampereen tietotuotannon ja laadunarvioinnin jul-
kaisusarjassa.  
 
Hankeverkoston tapaaminen 19.9.2013 
TOP School -hankkeen oppimisympäristöhankkeiden verkosto sekä muut oppimis-
ympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet kokoontuvat 19.9.2013 hankeverkoston 
tapaamiseen. Tilaisuuden ohjelma (liite 6) jaettiin ohjausryhmän jäsenille. 
 
Koulutusvientitoiminnasta valmennustilaisuus kuntapäättäjille 13.11.2013 
TOP School ja Learning Bridge -hanke järjestävät yhdessä 13.11.2013 koulutusviennin 
intensiivivalmennuksen kuntapäättäjille. Tilaisuuden ohjelma (liite 7) jaettiin ohjaus-
ryhmän jäsenille. 
 
TOP School -hankkeen päätösseminaari 28.11.2013 
Vaikka TOP School -hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu, päättyy kuitenkin EAKR-
rahoitteinen TOP School -hanke. Loppuseminaari järjestetään 28.11.2013. Seminaa-
rissa vedetään yhteen sitä, mitä hankkeen kolmivuotisen toiminnan aikana on tehty. 
Seminaariin kutsutaan laajasti osallistujia. Alustajaksi ehdotettiin Aulis Pitkälää Ope-
tushallituksesta, mutta Opetushallituksesta on jo ehditty kysyä alustajaksi oppimis-
ympäristöjen rahoitusasiat tuntevaa Minna Taivassalo-Salkosuota.  
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5. Hankkeen arviointi 
 

Hankejohtaja Juusenaho esitteli lyhyesti TOP School -hankkeen arviointisuunnitelmaa 
(liite 5) ja pyysi ohjausryhmältä siitä kommentteja.  
 
Kyseessä on kehittävä ja osallistava arviointikysely, joka lähetetään sille joukolle, joka 
on ollut TOP Schoolin kanssa tekemisissä. Arviointikyselyssä selvitetään, mikä on näi-
den osallisten käsitys hankkeen onnistumisesta, toteuttamisesta, operatiivisesta toi-
minnasta sekä siitä, miten hankkeen tulosten jalkauttaminen voitaisiin tehdä. Zef-
arviointikoneella toteutetun kyselyn saatekirjeessä muistutetaan vastaajien mieleen 
TOP School -hankkeen tavoitteet. 
 
Professori Nokelainen ehdotti, että vastaajat arvioisivat lomakkeella, miten aktiivises-
ti he ovat osallistuneet hankkeen toimintaan. Näin saataisiin erotetuksi sisäpiiriarvioi-
jien ja ulkokehällä toimineiden käsitykset ja saataisiin arviointiin painokerrointa. 
 
 

6. Toiminnan jatkuminen  
 
TOP School -hanke päättyy vuoden 2013 lopussa, mutta siinä aloitettua toimintaa jat-
ketaan vuonna 2014. Hankkeessa aloitettu toiminta on arvokasta ja se tullaan jossa-
kin vaiheessa vakiinnuttamaan normaaliksi toiminnaksi. TOP School -hanke on lyhyen 
kolmivuotisen toimikautensa aikana ehtinyt vaikuttaa myönteisesti oppimisympäris-
töjen kehittämismaailmaan ja muodostua suorastaan brändiksi, jota on pidettävä 
elinvoimaisena. 
 
Vuoden 2014 TOP School -toiminnalle on budjetoitu rahoitusta lasten ja nuorten pal-
velujen lautakunnan sekä osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunnan budje-
teissa. Tämä rahoitus kattaa kuitenkin vain minimitoiminnan, ja lisärahoitusta tarvi-
taan.  
 
Vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 alkupuolella selvitetäänkin mahdollisuuksia ha-
kea seuraavan EU-rakennerahastokauden (2014–2020) alkaessa EAKR-rahoitusta 
uudenlaiselle, seudulliselle koulutuksen kehittämis- ja koordinaatiohankkeelle.  
 
Kaupungilla on tulossa runsaasti huomattavan kalliita investointeja (mm. Tampereen 
kansainvälisen koulun saneeraus), joissa tarvitaan välttämättä TOP School -hankkeen 
tietämystä nykyaikaisten oppimisympäristöjen vaatimuksista. Oppimisympäristöjen 
nykyaikaistamisessa ei kuitenkaan kuitenkaan riitä pelkkä investointi fyysisiin tiloihin, 
vaan täytyy muuttaa myös pedagogiikkaa ja toimintatapoja. 
 
Tampereen kaupungin Tilakeskus rahoittaa sisäympäristöjen kehittämiseen keskitty-
vää RYM SHOK -toimintaa. Tähän liittyen tulevien tamperelaisten oppilaitosinvestoin-
tikohteiden henkilökunnalle (Amurin, Tesoman ja Tesomajärven koulut, noin 25 
hengen ryhmä) järjestetään vuoden kestävää ennakkokoulutusta, missä henkilöstö 
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tutustuu uusiin tiloihin ja uuteen pedagogiikkaan ja pääsee vaikuttamaan tuleviin 
tilaratkaisuihin. Koulutuksen toteuttaa Yliopistokeskus Chydenius. 
 
Todettiin, että tällaisia koulutuksia suunniteltaessa myös päiväkodin henkilökunta 
pitäisi saada mukaan. Todettiin myös, että Tesoman yksikköön on tulossa myös nuo-
risotyöntekijöitä, jotka täytyy saada mukaan toimintaan jo tässä vaiheessa ennen 
kuin arki uusissa yhteisissä toimitiloissa alkaa. Sampolan ja Vuoreksen koulukeskus-
ten lisäksi myös tuleva Tesoman yksikkö muodostuu monen eri toimijan yhteisöstä, 
missä ongelmaksi usein muodostuu johtajuus. Tähän potentiaaliseen ongelmaan voi-
daan vaikuttaa proaktiivisella toiminnalla. 
 
TOP School -hankkeeseen on liittynyt Tampereen kaupungin kasvatustieteiden lahjoi-
tusprofessuuri Tampereen yliopistossa. Lahjoitusprofessuuritoiminta päättyy 2014, 
mutta tavoitteena on, että professuuria saadaan tämän jälkeen jatketuksi vielä parin 
vuoden ajan TOP School -toiminnan rinnalla. 
 
 

7. Hankkeen väliraportti ja seurantalomake 
 

Käytiin läpi hankkeen väliraportti (liite 1) ja EAKR-seurantalomake (liite 2) ajalta 1.1.–
30.6.2013 ja hyväksyttiin niiden sisältö. 
 
 

8. Hankkeen taloustilanne ja maksatushakemus 
 

Pirkanmaan liitosta saatiin 29.5.2013 päivätty maksatuspäätös TOP School -hankkeen 
maksatushakemuksesta ajalta 1.1.–30.6.2012. Päätöksessä hyväksyttiin tukikelpoisik-
si kuluiksi 74.618,51 euroa, josta EAKR-osuus (60 %) on 44.771,11 euroa. Rahat tuli-
vat kaupungille 7.6.2013. 
 
Pirkanmaan liitosta saatiin 29.5.2013 päivätty maksatuspäätös TOP School -hankkeen 
maksatushakemuksesta ajalta 1.7.–31.12.2012. Päätöksessä hyväksyttiin tukikelpoi-
siksi kuluiksi 69.206,89 euroa ja hylättiin tukikelvottomana 353,63 euroa. Hylätty kulu 
liittyi Vuoreksen koulukeskuksen esitteeseen, josta puuttui rahoittajan logot. EAKR-
osuus (60 %) tukikelpoisista kuluista on 41.524,13 euroa. Rahat tulivat kaupungille 
7.6.2013. 
 
Ohjausryhmä perehtyi TOP School -hankkeen rahatilanteeseen, ja käsitteli hankkeen 
maksatushakemuksen ajalta 1.1.–30.6.2013 (liite 4). Hankkeen tukikelpoiset kulut 
ajalla 1.1.–30.6.2013 olivat yhteensä 72.133,21 euroa (sis. alv.). Tästä kaupungin 
osuus (40 %) on 28.853,28 euroa ja Pirkanmaan liiton osuus (60 %) on 43.279,92 
euroa. Hyväksyttiin hankkeen maksatushakemus liitteiden lisäämisen jälkeen jätettä-
väksi Pirkanmaan liittoon. 
 
Hankkeen tukikelpoiset kulut koko sen toiminta-ajalta 1.1.2011–30.6.2013 ovat 
308.747,15 euroa (liite 3). Ohjausryhmä totesi, että mikäli hankkeen kulukehitys jat-
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kuu samanlaisena kuin aikaisemmin, jää hankkeelta käyttämättä varsin runsaasti ra-
haa. Tähän EU-rahoittajan edustaja Tuija Rajala Pirkanmaan liitosta totesi, että han-
ketoiminnalle voidaan hakea jatkoaikaa, mikäli rahaa jää yli niin paljon, että hank-
keen toimintaa voitaisiin jatkaa esimerkiksi kahden kuukauden ajan. 
 
Ohjausryhmä hyväksyi, että TOP School -hankkeen henkilöstö valmistelee Pirkan-
maan liitolle jätettävän hankkeen jatkoaikahakemuksen ja siihen liittyvän budjetin 
muutoksen. Budjetin muutoksesta erityisesti ulkomaanmatkakulujen kohdalta on 
ollut puhetta jo aikaisemmissa ohjausryhmän kokouksissa, ja muutostarve on todettu 
perustelluksi.  

 
 
8B. Muut asiat   

 
Todettiin, että pormestari on asettamassa työryhmää aikuiskoulutuksen ja oppisopi-
muskoulutuksen järjestämisestä.  
 
Perusteilla on myös oppisopimusrahasto, joka muodostuu Pirkanmaan koulutuskon-
sernilta Tampereen kaupungille siirtyvästä 3,5 miljoonan eurosta. Tampereen kau-
punginvaltuusto päättää rahan käytöstä.  
 
 

9. Seuraavat kokoukset 
 
Ohjausryhmä kokoontuu vielä kolme kertaa. Viimeinen varsinainen kokous järjeste-
tään marras–joulukuussa 2013, jolloin keskustellaan hankkeen arvioinnin tuloksista, 
loppuraportista ja TOP School -toiminnan jatkumisesta. 
 
Hankkeen toiminnan päättymisen jälkeen ohjausryhmä kokoontuu käsitelläkseen 
hankkeen EAKR-loppuraportin ja viimeisen maksatushakemuksen. Ohjausryhmän 
kolmannessa ja viimeisessä kokouksessa todetaan viimeisen maksatuspäätöksen saa-
minen ja rahojen tuleminen sekä esitetään hankkeen asettajalle hankkeen päättämis-
tä. Ohjausryhmän kaksi viimeistä kokousta voidaan toteuttaa sähköpostikokouksena. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Kivekäs päätti kokouksen klo 14.40. 
 
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 TOP School -hankkeen väliraportti ajalta 1.1.–30.6.2013 
 Väliraportin liite 1: Matkaraportti Lontoon BETT-messuilta 30.1.–2.2.2013 
 Väliraportin liite 2: Matkaraportti Muuttuva koulu seminaarista Oulusta 4.–5.4.2013 
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Liite 2 EAKR-seurantalomake ajalta 1.1.–30.6.2013 
Liite 3 Hankkeen kulutoteuma (kumuloituva selvitys ajalta 1.1.2011–30.6.2013) 
Liite 4 EAKR-maksatushakemus ajalta 1.1.–30.6.2013 (liitteet puuttuvat, allekirjoittamaton) 
Liite 5 TOP School -hankkeen toiminnan arviointisuunnitelma 
Liite 6 Oppimisympäristöhankkeiden verkoston tapaamisen 19.9.2013 ohjelma 
Liite 7 Taloudellisesti tuloksellisen koulutusvientitoiminnan käynnistäminen 
 koulutusorganisaatiossa -valmennuksen kutsu 


