
 

 

 

 

 

IDEATYÖPAJAN OHJEET 
 

 

Yleinen kuvaus 

 

Ideatyöpajan tarkoitus on innostaa opiskelijoita keskustelemaan oppilaitoksen 

yhteisistä asioista ja keksimään erilaisia ideoita, joilla arjesta tehdään toimivampaa. 

Parhaista ideoista suunnitellaan kokeiluja. Osallistujien joukossa on tärkeää olla 

mukana opiskelijoiden lisäksi myös henkilöstöä, koska heidän osallistuminen tekee 

prosessista uskottavan ja motivoi opiskelijoita laittamaan itsensä likoon.  

 

 

Kesto: n. 90-120 minuuttia 

 

 

Osallistujat: opiskelijoita 10-20, henkilöstöä 2-5 riippuen opiskelijoiden määrästä 

(esim. opinto-ohjaaja, asuntolaohjaaja, opettaja, kuraattori, opiskeluhyvinvoinnin 

ammattilaiset, opiskelijakuntakoordinaattori) 

 

 

Tarvikkeet:  

- Sopiva luokkahuone, jossa tuoleja pystyy vapaasti siirtämään ja johon mahtuu 

useampi pienryhmä työskentelemään samaan aikaan 

- Fläppejä ja A3-papereita kirjoittamista varten 

- Askarteluvälineitä (tusseja, teippiä, sakset, äänestyslipuiksi sopivia papereita) 

- Ideatyöpajan ohjeet printattuna osallistujille 

 

Työpajan eteneminen ja aikataulutus 

 

Ideatyöpajan voi esimerkiksi rytmittää seuraavalla tavalla. 

 

1) Työpajan avaus ja ryhmäytyminen  (10 min) 

2) Yhteinen keskustelu (20 min) 

3) Ideointi pienryhmissä (30 min) 

4) Parhaiden ideoiden valinta (20 min) 

5) Purku (10 min) 

 



 

 

 

 

1. Työpajan avaus ja ryhmäytyminen  

 

 

Heti alkuun on tehtävä osallistujille selväksi, että työpajan onnistuminen riippuu 

täysin heistä. Työpajan tarkoitus on saada osallistujat kertomaan toisilleen omasta 

arjestaan, heidän näkemyksistään ja toiveistaan. Vetäjän tehtävä on pitää huoli siitä, 

että työskentely etenee mutta muuten työpajan sisältö tulee osallistujilta itseltään. 

Tarkoitus ei ole tulla “tietämään paremmin” vaan yhdessä tunnistaa haasteita, joihin 

osallistujat toivoisivat ratkaisuja.  

 

Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista voi olla järkevää vetää jonkinlainen 

ryhmäytymisleikki tai muu rento alustus, jossa osallistujat pääsevät hieman 

tutustumaan toisiinsa.  

 

Työpajan osallistujat voivat olla joko osittain tai kokonaan eri aloilta tai sitten kaikki 

voivat olla toisilleen entuudestaan tuttuja samasta ryhmästä. Käytännön toteutuksen 

kannalta ryhmän koostumuksella ei ole merkitystä. Jotta toimipisteen arjesta 

kuitenkin syntyisi monipuolinen kuva, työpajassa on hyvä olla eri näkökulmia esillä. 

Kannattaa muistaa, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden voi olla vaikeaa puhua 

toimipisteen arjesta, erityisesti lukuvuoden alussa. Toisen tai kolmannen vuoden 

opiskelijoilla on yleensä ehtinyt muodostua tarpeeksi vahva yleiskuva oppilaitoksen 

arjesta. Työpaja tarjoaa eri alojen ja vuosikurssien opiskelijoille mahdollisuuden 

tutustua toisiinsa.   

 

 

2. Yhteinen keskustelu 

 

 

Yhteinen keskustelu voidaan toteuttaa eri tavoin. Tärkeintä on, että osallistujat 

pääsevät kertomaan omasta arjestaan. Keskustelun tarkoitus on saada osallistujat 

reflektoimaan toimipisteen fyysistä ja sosiaalista ympäristöä ja miettiä, miten siitä 

voisi saada entistä paremman. Tässä vaiheessa vetäjän ei kannata yrittää 

kontrolloida keskustelua liikaa vaan antaa sen tulla esiin omalla tavallaan. Jos 

keskustelua ei aluksi synny niin silloin vetäjän tulee kyetä sietämään painetta ja 

kiusaantunutta tunnelmaa ja kannustamaan osallistujia keskusteluun. Aina joku 

lähtee puhumaan, vaikka vaan jännittävän tilanteen laukaisemiseksi.  

 

Työpajan alussa ilmapiiri voi olla jännittynyt jolloin yleensä vain muutama uskaltaa 

esittää omia näkemyksiään. Kun keskustelu etenee ja osallistujat ymmärtävät, että 

 



 

 

 

 

tässä on kyse heidän omasta arjestaan niin pikkuhiljaa useampi uskaltaa lähteä 

mukaan. Jos toimipisteessä on näkyvää tai pinnan alla olevaa pahoinvointia tai 

stressiä, niin se todennäköisesti nousee keskustelussa esiin. Joskus osallistujilla voi 

olla vaikeuksia artikuloida omia tuntemuksiaan tai he sanovat suoraan, ettei niillä 

ole mitään merkitystä. Ei kannata pelätä vaikka keskustelu muuttuu negatiiviseksi. 

Jotkut osallistujat ovat voineet kohdata paljon hankaluuksia matkan varrella, osa 

niistä liittyy koulutukseen ja osa ei. Jos joku tuo vaikeita asioita esiin niin niistä ei 

kannata lähteä väittelemään vaan päinvastoin ottaa niitä vastaan ja kannustaa 

muitakin tuomaan omia näkökulmiaan esiin. Seuraavassa työvaiheessa lähdetään 

miettimään ratkaisuja.   

 

Niin sanottu “tulevaisuusmuistelu” on keskustelun fasilitointiin kehitetty työkalu, 

jolla osallistujia voidaan ohjata miettimään ympäristöä ratkaisukeskeisesti. Se 

edellyttää, että luodaan turvallinen sosiaalinen tila, jossa ihmiset uskaltavat 

unelmoida toistensa edessä. Tulevaisuusmuistelussa ajatukset ohjataan pois 

nykyisistä haasteista pyytämällä osallistujia kuvittelemaan maailma, jossa kaikki 

ongelmat on jo saatu korjattua. Mitä enemmän osallistujat eläytyvät tähän 

maailmaan niin sen parempi, sen takia heitä voi esimerkiksi pyytää sulkemaan 

silmänsä ja kuvittelemaan miltä “oma unelmapäivä oppilaitoksessa” näyttää.  

 

Yhteisen keskustelun tavoitteena on käynnistää vuoropuhelu osallistujien kesken. 

Voit luottaa siihen, että osallistujat osaavat kyllä kertoa omasta arjestaan ja sen 

haasteista. Haaste on siinä, saadaanko tilanteesta rakennettua sellainen, että 

osallistujat syttyvät ja uskaltavat heittäytyä. Opiskelijoiden lisäksi keskustelussa on 

hyvä olla turvallisia aikuisia mukana, jotka voivat itse esimerkinomaisesti puhua 

omasta arjestaan ja havainnoistaan. Tuttujen aikuisten läsnäolo yleensä motivoi 

nuoria jakamaan myös omia ajatuksiaan.  

 

Jos vetäjiä on kaksi, toinen heistä voi kirjata yhteisessä keskustelussa esiin nousevia 

asioita fläpille tai koneelle, jotta seuraavassa vaiheessa osallistujat näkevät mistä 

kaikesta oli puhetta.  

 

 

3. Ideointi pienryhmissä 

 

 

Pienryhmissä tapahtuva ideointi voidaan myös toteuttaa eri tavoin. Osallistujat 

jaetaan pienryhmiin, joiden tehtävä on keksiä esimerkiksi TOP3-ajatusta, joilla 

toimipisteen arjesta tehdään sujuvampaa. Jokaisessa pienryhmässä tuotetaan 3 

 



 

 

 

 

ideaa, jonka jälkeen näistä äänestetään parhaat jatkotyöskentelyä varten. Jos 

pienryhmiä on vaikkapa 5 (esim. 4 osallistujaa per ryhmä, yhteensä 20 opiskelijaa) 

niin ideoita syntyy yhteensä 15, joista äänestetään 3 parasta.   

 

Ideat voivat olla muodoltaan lähes millaisia tahansa (kampanja, projekti, tapahtuma, 

uusi käytäntö, yhteinen keskustelu jne.) mutta niiden pitäisi olla sellaisia, joiden 

päälle voidaan seuraavassa vaiheessa suunnitella kokeiluja. Kokemuksen mukaan 

opiskelijat ovat hyvin realistisia ja osaavat itsenäisesti arvioida, minkälaiset ideat 

ovat toteuttamiskelpoisia. Ei haittaa vaikka syntyisiä myös radikaaleja ideoita, koska 

harvoin opiskelijat ehdottavat jotain täysin epärealistista tai älytöntä.  

 

Henkilöstö osallistuu pienryhmätyöskentelyyn tasavertaisina ryhmien jäseninä. He 

voivat auttaa kirjaamaan ja jäsentämään ideoita ja miettiä samalla ryhmässä 

esitettyjen ajatusten mahdollisia kiinnityskohtia oppilaitoksen arjen toiminnalle. 

Henkilöstöön kuuluvat eivät saisi kuitenkaan dominoida keskustelua tai arvostella 

opiskelijoiden ajatuksia. 

 

Pienryhmätyöskentelyn päätteeksi jokainen työryhmä esittelee omat kolme ideaansa. 

Ryhmissä tuotetut paperit kiinnitetään seinälle kaikkien nähtäväksi, jotta voidaan 

siirtää äänestämiseen. Esitysten aikana jommankumman vetäjistä tulisi tehdä 

mahdollisimman paljon muistiinpanoja osallistujien ideoista, koska se helpottaa 

raportointia. 

 

 

4. Parhaiden ideoiden valinta 

 

 

Kaikille osallistujille voidaan antaa esimerkiksi kolme äänestyslippua. Kun kaikki 

ryhmät ovat esitelleet omat ideansa, osallistujat käyvät ryhmittäin äänestämässä 

parhaaksi katsomiaan ideoita. Osalla ryhmistä voi olla päällekkäisiä tai toisiinsa 

luontevasti kytkeytyviä ideoita, joita voidaan yhdistellä siinä vaiheessa kun äänet 

lasketaan. Jos esimerkiksi yksi ryhmä on esittänyt, että opiskelijoille tarjotaan 

yhdenvertainen aamupala ja toinen ryhmä on pyytänyt aamukahvia, niin työpajan 

osallistujien kanssa voidaan yhdessä päättää, että näiden ideoiden saamat äänet 

yhdistetään.  

 

Tavoitteena on, että lopuksi syntyy kolme osallistujien itsensä tuottamaa ideaa, joilla 

oppilaitoksen arjesta tehdään mielekkäämpi. Ideat ovat tulleet suoraan osallistujilta 

 



 

 

 

 

itseltään ja ne perustuvat heidän arkeensa. Osallistujat ovat itse keksineet ideoita ja 

valinneet niistä parhaat, joita lähdetään viemään eteenpäin.  

 

 

5. Purku 

 

 

 Kun TOP3 ideaa on valittu, voidaan niistä käydä loppukeskustelu sijoittamalla ne 

“Arvo-Helppous”-koordinaatistoon. Tavoitteena on saada osallistujat arvioimaan 

heidän keksimänsä ideoiden keskinäistä tärkeysjärjestystä ja toteuttamisen 

vaikeutta. Osallistujat pitää saada kriittisesti miettimään, miten ideat saadaan 

tuotua oppilaitoksen arkeen. Vetäjä sijoittaa idean xy-koordinaatistoon keskustelun 

perusteella. 

 

Ennen työpajan päättymistä on tärkeää keskustella yhdessä siitä, mitä tehdään 

seuraavaksi. Jos työpaja on mennyt hyvin niin osallistujat ovat keksineet hyviä ideoita 

joiden perusteella voidaan kirjoittaa raportti, joka viedään oppilaitoksen johdolle 

hyväksyntää varten. Työpajan tulisi johtaa uudenlaiseen toimintaan ja arjen 

parantamiseen - pelkkä ideointi ja suunnittelu eivät itsessään riitä. Sen takia on 

tärkeää tunnistaa henkilöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan viemään ajatuksia 

eteenpäin tai tukemaan niiden toteutumista.  

 

 Lopuksi kannattaa tuoda esiin, että tästä jatketaan seuraavalla kerralla ja tässä 

välissä käydään näitä asioita läpi johdon kanssa. Ideatyöpajan jälkeen pidetään 

suunnittelutyöpaja, jossa mietitään mitä ideat ovat käytännössä ja miten ne saadaan 

aikaan. Osallistujien on tärkeää tietää, etteivät heidän ideansa jää kansioon 

lojumaan vaan niillä muutetaan arkea.  

 


