
 

 

 

 

 

SUUNNITTELUTYÖPAJA 
 

 

Yleinen kuvaus 

 

Suunnittelutyöpajan tarkoitus on suunnitella kokeiluja edellisessä työpajassa 

valituille ideoille. Suunnitelmat dokumentoidaan ja niiden pohjalta kirjoitetaan 

yhteenveto, joka toimitetaan oppilaitoksen johdolle jatkotoimenpiteitä varten. 

Fläpeille tehdyt suunnitelmat jäävät oppilaitokseen, jossa ne on hyvä kiinnittää 

näkyvään paikkaan, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua niihin. 

  

Työskentely tapahtuu pienryhmissä. Jokainen ryhmä tuottaa yhden suunnitelman. 

Ensin pohditaan, mitä kokeilu tarkoittaa käytännössä eli miten se esimerkiksi näkyy 

oppilaitoksen arjessa, miten opiskelijat hyötyvät siitä, millaista tukea se tarvitsee 

onnistuakseen. Seuraavaksi mietitään, miten kokeilu saadaan aikaan eli mitkä ovat 

kokeilun eri vaiheet ja miten ne etenevät. Lopuksi ryhmät esittävät suunnitelmansa 

toisilleen, minkä jälkeen työpaja päätetään keskusteluun siitä, mitä suunnitelmista 

seuraa käytännössä. Osallistujien joukosta on tärkeää löytää muutosagentteja, jotka 

sitoutuvat viemään yhdessä sovittuja asioita eteenpäin oppilaitoksessa. 

 

 

Kesto: n. 90-120 minuuttia 

 

 

Huom! Vähintään puolet suunnittelutyöpajaan osallistuvista tulisi olla samoja 

henkilöitä, jotka olivat mukana ideatyöpajassa. On vaikeaa motivoida ihmisiä 

suunnittelemaan kokeiluja ideoille, joihin he eivät ole itse päässeet millään tavalla 

vaikuttamaan. On luonnollista, että osallistujia tulee ja menee prosessin aikana, 

mutta olisi tärkeää, että edes osa edelliseen työryhmään osallistuneista pystyisi 

esittelemään siellä kehitettyjä ideoita uusille ryhmäläisille.  

 

 

Osallistujat: Opiskelijoita 10-30, henkilöstöä 2-5 (esim. opinto-ohjaaja, 

asuntolaohjaaja, opettaja, kuraattori, opiskeluhyvinvoinnin ammattilaiset, 

opiskelijakuntakoordinaattori) 

 

 



 

 

 

 

On erittäin suositeltavaa, että koulutuspäällikkö tai muu päättävä taho tulee itse 

paikalle osallistumaan työpajaan tai vähintään loppuvaiheessa kuuntelemaan kun 

ryhmät esittelevät suunnitelmiaan. Näin johto pääsee kuulemaan viestin suoraan 

opiskelijoilta itseltään ja annetaan työskentelylle uskottavuutta, mikä motivoi 

osallistujia ja edesauttaa toiminnan eteenpäin viemistä.  

 

Tarvikkeet:  

 

- Sopiva luokkahuone/yhteinen tila, jossa tuoleja pystyy vapaasti siirtämään ja 

johon mahtuu useampi pienryhmä työskentelemään samaan aikaan 

- Fläppejä ja A3-papereita kirjoittamista varten 

- Askarteluvälineitä (tusseja, teippiä, sakset) 

- Suunnittelutyöpajan ohjeet/materiaalit printattuna osallistujille 

- Ideatyöpajassa tuotetut TOP3 ideaa kirjoitettuna suurilla kirjaimilla erillisille 

lapuille 

 

 

Työpajan esivalmistelut 

 

Ennen suunnittelutyöpajaa on tärkeää varmistaa, että oppilaitoksen johto on 

tietoinen siitä, millaisia ideoita ideatyöpajaan osallistuneet valitsivat jatkotyöstämistä 

varten. Johdon tulisi olla alustavasti sitoutunut kehittämään kyseisistä ideoista 

uudenlaista toimintaa. Paras tapa välttää ylimääräistä työskentelyä ja turhautumista 

on varmistaa etukäteen esimerkiksi toimipisteen koulutuspäälliköltä, että 

ideatyöpajassa valitut TOP3-ideaa ovat heidän näkökulmastaan oikeansuuntaisia 

eikä niiden toteuttamiselle ole olemassa esteitä. Ei ole järkevää käyttää aikaa 

suunnittelemaan sellaista toimintaa, jota ei lähtökohtaisesti haluta tai voida viedä 

eteenpäin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Työpajan eteneminen ja aikataulutus 

 

Ideatyöpaja etenee seuraavalla tavalla:  

 

1) Edellisen työpajan kertaus (15 

min) 

2) Suunnitellaan uutta yhdessä osa 1: mitä kokeilu tarkoittaa käytännössä?

(30 min) 

3) Suunnitellaan uutta yhdessä osa 2: miten kokeilu saadaan aikaan? (20 

min) 

4) Suunnitelmien esittely 

(30min) 

5) Purku (10 

min) 

 

 

1. Edellisen työpajan kertaus 

 

 

Heti alkuun pitää kerrata #kampusrauhaa-toimintakonseptin perusasiat:  

 

- Kaikki sisällöt tulevat osallistujilta itseltään, koska he ovat oman arkensa 

asiantuntijoita ja vetäjät ovat lähinnä mukana mahdollistajina 

- Tavoite on yhdessä keksiä kokeiluja, joilla oppilaitoksen arjesta saadaan 

mielekkäämpää 

 

Ensimmäinen haaste on saada uudet osallistujat innostumaan siitä, mitä edellisessä 

työpajassa tehtiin. Edelliseen työpajaan osallistuneet opiskelijat esittelevät siellä 

valitut TOP3-ideaa (tai minkä verran niitä ikinä valittiin) niille, jotka ovat vasta tässä 

vaiheessa tulleeet mukaan. Tarkoitus on paitsi muistuttaa, mitä yhdessä tehtiin viime 

kerralla niin synnyttää siitä keskustelua eli kuulla uusien osallistujien ajatuksia.  

 

On mahdollista, että ideatyöpajan jälkeen osa ideoista on sen tyyppisiä, että 

oppilaitoksen johto ei syystä tai toisesta halua lähteä edistämään niitä tai opiskelijat 

eivät ole itse esittämästään ajatuksesta enää innostuneita. Tässä tapauksessa täytyy 

yhdessä keksiä mikä voisi olla sopiva vaihtoehto. Olisiko esimerkiksi joku edellisen 

työpajan “hylätyistä” (eli jota ei valittu TOP3-ideaksi) niin hyvä, että sille voidaan 

lähteä suunnittelemaan kokeilua? 

 

 



 

 

 

 

Suunnitelman pohjaksi tarvitaan käytännössä vaan kuvaava nimi. Esimerkiksi 

“opiskelijoiden DJ-nurkkaus” antaa riittävän selkeän idean siitä, mitä tavoitellaan. 

Jos mahdollista niin edellisessä työpajassa ajatuksen keksineet opiskelijat pääsevät 

itse kertomaan, mikä heillä oli ajatuksena, muuten sen kertovat henkilöstö tai vetäjät. 

 

 

2. Suunnitellaan uutta yhdessä osa I: mitä kokeilu tarkoittaa käytännössä? 

 

Jakaudutaan ryhmiin niin, että jokaisella ryhmällä on yksi idea. Opiskelijoille on 

hyvä antaa mahdollisuus itse valita, minkä idean parissa he haluavat työskennellä. 

Ryhmien pitäisi olla suurinpiirtein samankokoisia, joten vetäjät tasaavat lopuksi 

opiskelijoita ryhmien kesken.  

 

Henkilöstön tehtävä on toimia ryhmissä kirjureina ja auttaa ryhmäläisiä 

jäsentämään ajatuksiaan. Jokaista ryhmää kohtaan on hyvä olla vähintään 1 

henkilöstöön kuuluva, joka auttaa opiskelijoita keskittymään ja pitää huolen siitä, 

että ryhmän ajatukset saadaan siirrettyä paperille.  

 

Työskentelen tavoitteena on avata, mitä kokeilu tarkoittaa käytännössä vastaamalla 

esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Miten se näkyy oppilaitoksen arjessa? 

- Miten opiskelijat hyötyvät siitä? 

- Millaista tukea se tarvitsee onnistuakseen? 

 

Työskentelyn tueksi ryhmille jaetaan A4-paperit, jotka ovat otsikoitu “Arki”, “Hyöty” 

ja “Tuki”. Lisäksi jokainen ryhmä saa “Pulma”-paperin, johon he voivat koota 

erilaisia ongelmia tai haasteita, joita tulee mieleen. Tarkoitus on kirjata ongelmat 

erilliselle paperille jotta ne eivät liikaa hidastaisi tai pysäyttäisi työskentelyä. Lopuksi 

ryhmä koostaa suunnitelman erilliselle A3-paperille.  

 

 

3. Suunnitellaan uutta yhdessä osa II: miten kokeilu saadaan aikaan? 

 

Tämä työskentelyvaihe on kaikista haastavin. Tehtävä on miettiä, kuka tekee mitä 

missä vaiheessa ja miksi. Ryhmille jaetaan A3-paperi, jossa on portaikko. 

Portaikkoon on tarkoitus kuvata, miten kokeilu saadaan käyntiin eli miten se etenee 

ja millaisista askeleista se koostuu.  

 

 



 

 

 

 

Henkilöstön rooli kirjurina korostuu, koska opiskelijat eivät välttämättä osaa heti 

sanoa, miten kokeilu kannattaa käynnistää oppilaitoksessa. Osa opiskelijoista on 

hyvä keksimään ideoita mutta ei välttämättä osaa hahmottaa, miten niistä saadaan 

uutta toimintaa.  

 

4. Suunnitelmien esittely 

 

Jokainen ryhmä valmistautuu esittelemään oman suunnitelmansa. Koska 

suunnitelma on yhteinen ja kaikki ovat osallistuneet sen tekemiseen, jokaisen tulisi 

myös osallistua sen esittelyyn. Kannattaa varata tarpeeksi aikaa, että ryhmät 

pääsevät antamaan palautetta ja kommentoimaan toistensa suunnitelmia.  

 

5. Purku 

 

Lopuksi keskustellaan siitä, mitä suunnitelmista seuraa käytännössä. 

Suunnittelutyöpajassa tuotetut suunnitelmat dokumentoidaan ja niiden pohjalta 

kirjoitetaan raportti, joka viedään oppilaitoksen johdolle. Oppilaitoksen johdon tulisi 

jo tässä vaiheessa olla suurinpiirtein kartalla siitä, mitä suunnittelutyöpajassa 

tullaan tekemään. Nyt oppilaitoksen sisällä pitää lähteä miettimään, miten 

suunnitelmat muutetaan kokeiluiksi. Oppilaitoksen johdon on syytä keskustella 

työpajoihin osallistuneen henkilöstön kanssa ja miettiä, kuka sitoutuu tekemään mitä 

ja miten se  

resurssoidaan. Jokaisesta oppilaitoksesta tulisi löytyä joku taho (ryhmä, pari, tai 

yksittäinen työntekijä) joka toimii muutosagenttina ja jolle annetaan mandaatti viedä 

sovittuja asioita eteenpäin.  

 

 

Huom! Dokumentointi 

 

Suunnitelmat on hyvä jättää näkyviin sellaiseen paikkaan, jossa ne ovat kaikkien 

oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien nähtävissä. Kun pienryhmät 

esittelevät suunnitelmiaan toisilleen niin työpajan vetäjien olisi hyvä tehdä tästä 

yksityiskohtaiset muistiinpanot, koska se helpottaa raportin kirjoittamista 

myöhemmin.  

 

 


