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1 Johdanto

T ämä opetusmenetelmäopas on koottu EU-
rahoitteisessa Jätehuoltoalan koulutus-

vienti – WastED -hankkeessa, jonka toteuttajina 
ovat olleet Turun ammattikorkeakoulu, Suo-
men ympäristöopisto Sykli sekä Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu. Lisäksi yhteistyötahoina 
projektissa on ollut alan organisaatioita Virosta 
ja Latviasta. Hankkeen päätavoitteena on ollut 
kehittää innovaatiopedagogiikan pohjalta jäte-
huollon koulutuspaketti. Lisätietoja hankkeesta 
löytyy osoitteesta www.wasted.fi ja innovaatio-
pedagogiikasta mm. Turun ammattikorkeakou-
lun julkaisuista osoitteessa loki.turkuamk.fi.

Tavoitteena aktiivinen ja työelämälähtöinen 
oppiminen -julkaisu on käytännön opas, johon 
on koottu opiskelijalähtöisiä ja innovaatiopeda-
gogiikan mukaisia opetusmenetelmiä. Oppaan 
tarkoituksena on antaa menetelmiä opetuksen, 
koulutuksen ja oppimisprosessin elävöittämi-
seen sekä monipuolistamiseen erityyppisissä 
opetustilanteissa. Oppaan koonnissa on pyritty 
havainnollisuuteen sekä yksinkertaisuuteen, 
eikä sen käyttö vaadi aikaisempaa kokemusta 
kouluttamisesta tai opettamisesta. Oppaan ta-
voitteena on laskea kynnystä käyttää erilaisia 
opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä opetuksen 
tai koulutuksen tukena. 

Oppaaseen kootut opetusmenetelmät noudatta-
vat innovaatiopedagogiikan mukaista ajatusta 
oppimisesta. Innovaatiopedagogiikassa koros-
tuvat aktiivinen oppiminen, vuorovaikutteisuus 
sekä teoreettisen tiedon soveltaminen ja oppimi-
sen kokemusperäisyys. Yhteisöllinen oppiminen 
sekä ongelmanratkaisu ja tiedon prosessointi 
ovat tärkeässä roolissa. Opetuksella ja oppimi-
sella pyritään kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, 
jossa kaikki työelämässä vaadittavat taidot ke-
hittyvät. (Lappalainen ym. 2012)

Suurin osa oppaassa esitellyistä opetusme-
netelmistä on testattu WastED-hankkeessa  
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja 
hankkeen yhteistyötahojen kanssa. Testausten 
pohjalta oppaaseen on koottu kokemuksia ja 
vinkkejä eri menetelmiin liittyen. Testausten 
avulla saatiin koottua käytännön kokemuksia 
opetusmenetelmistä sekä selvitettyä niiden hyviä 
puolia ja niihin kohdistuvia haasteita. Testausten 
tulokset on koottu opetusmenetelmien ohjeis-
tuksien perään Kokemukset-väliotsikoiden alle 
kunkin opetusmenetelmän positiivisista puolista 
sekä haasteista kertovan taulukon oheen. Pää-
asiassa opetusmenetelmät on koottu sähköisistä 
lähteistä, muutamia opetusmenetelmiä on jatko-
kehitetty eri lähteiden pohjalta ja jotkut niistä 
ovat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
itsensä kehittelemiä.
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1.1 Opetusmenetelmien ryhmittely

Oppaassa opetusmenetelmät on ryhmitelty kuu-
teen eri ryhmään niiden toteutustavan mukaan.

Keskustelut oppimisen tukena -luvussa avataan 
keskustelun suomia mahdollisuuksia oppimisti-
lanteissa. Luvussa on myös esitelty erilaisia me-
netelmiä, joilla keskustelua voidaan aktivoida 
ja suunnata.

Ideointiin perustuvat opetusmenetelmät -luvussa 
on esitelty opetusmenetelmiä, jotka sopivat en-
nen kaikkea ongelmanratkaisun ja uusien ideoi-
den kehittämisen välineiksi. 

Argumentaatioon perustuvat opetusmenetelmät 
-luvussa on käsitelty menetelmiä, jotka tähtää-
vät näkökulmien, faktojen ja asiantuntijatiedon 
jakamiseen ja prosessointiin. Argumentaatioon 
perustuvilla menetelmillä pyritään saavuttamaan 
käsitellystä aiheesta monipuolinen ja syventävä 
kuva.

Työpajatyyppiset syventävät opetusmenetelmät 
-lukuun on koottu ideoinnin, ongelmanratkai-
sun ja kehittämisen menetelmiä, joilla tähdätään 
prosessoituun tietoon ja valmiisiin ratkaisueh-
dotuksiin.

Tiedon ja toimintatapojen kartuttamisen ope-
tusmenetelmät -luvussa pääpaino on syvällisen 
tiedon ja asiantuntijuuden kasvattamisessa, joita 
luvun opetusmenetelmät tukevat.

Muut opetusmenetelmät -luvun alle on nimensä 
mukaisesti koottu menetelmiä, jotka eivät ole 
sopineet muiden ryhmien alle.

Osio 1.4 koostuu kokoomataulukosta, joka hel-
pottaa eri opetusmenetelmien vertailua sekä so-
pivan opetusmenetelmän valintaa. Opetusmene-
telmän lyhyen kuvauksen lisäksi taulukossa on 
esitetty opetusmenetelmän vaatima ajankäyttö 
ja työtapa, suositeltu ryhmäkoko, opetusmene-
telmän vaativuus sekä sillä saavutetun tiedon 
syvällisyyden taso.

1.2  Vinkkejä opetusmenetelmien  
 käyttöön 

Opetusmenetelmiä toteutettaessa kannattaa 
huomioida ainakin seuraavia opetusmenetel-
mien testausten pohjalta esiin tulleita asioita:
Tutustu valitsemaasi opetusmenetelmään ja 
suunnittele sen toteutus huolella. Mieti myös 
tavoitteet ja arviointi.

• Anna ryhmällesi selkeä ja tarkka ohjeistus 
opetustavasta sekä varmista, että kaikki ovat 
ymmärtäneet ohjeet.

• Kerro ryhmälle myös oppimistilanteen tavoit-
teet.

• Seuraa työskentelyä oppimistilanteen aikana 
ja anna tarvittaessa tukea.

• Varaa aikaa tulosten läpikäymiseen ja niiden 
pohdintaan.

• Kokeile rohkeasti erilaisia opetusmenetelmiä 
ja ole innovatiivinen!
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1.3 Tehtävien arviointi 

Oppimista voidaan arvioida ja siitä rakentavaa 
palautetta voidaan antaa muun muassa seuraa-
villa tavoilla:

• Kouluttaja arvioi tuotoksen ja antaa palaut-
teen.

• Opiskelijat arvioivat toistensa tuotokset ver-
taisarviointina. Ohjaaja antaa suullisen tai 
kirjallisen palautteen.

• Ohjaaja tai toiset opiskelijat antavat väli-
palautetta, jonka avulla opiskelija kehittää 
työtään. Ohjaaja arvostelee valmiin koko-
naisuuden.

• Itsearviointi sekä ohjaajan ja muiden opiske-
lijoiden palaute.

• Ulkoinen arviointi, jonka tekee esimerkiksi 
työelämän edustaja. Ulkoista arviointia voi-
daan hyödyntää etenkin, jos koulutuksessa 
toteutetaan projektityö ulkopuoliselle taholle, 
kuten yritykselle.
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1.4  Opetusmenetelmien yhteenveto 

Opetusmenetelmä Kuvaus Ajankäyttö ja 
työtapa*

Ryhmäkoko Vaativuus Tiedon taso Sivu

Keskustelut oppimisen tukena
• Keskusteluiden avulla jaetaan näkökulmia ja ajatuksia
• Oppimisen tueksi erilaisissa tilanteissa
• Voidaan yhdistää muihin menetelmiin esim. tehtävää purettaessa

Tilannekuvat Keskustelua tuetaan kuvin 
ja videoin.

Nopea
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä tai 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 12

Väite- ja 
kysymyskortit

Keskustelu herätetään 
erilaisten väitteiden ja 
kysymysten avulla.

Nopea
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä tai 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 13

Puhepiiri – Circle Ohjattua keskustelua 
valitusta aiheesta

Nopea
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä tai 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 16

Ideointiin perustuvat opetusmenetelmät
• Uusien ideoiden kehittämisen ja ongelman ratkaisun opetusmenetelmät
• Näkökulmien esilletuominen ja ongelman ratkaisu

Aivoriihi – 
Brainstorming

Uusien innovaatioiden ja 
ideoiden kehittelyn väline

Vaatii aikaa
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä 
tai 1–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 18

Käänteinen 
aivoriihi 
– Reverse 
Brainstorming

Uusia ideoita negatiivisen 
ajattelun kautta

Vaatii aikaa
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä 
tai 1–5 hengen 
pienryhmissä

Vaativa Kohtalainen 20

Ideointipuu –  
Idea tree 

Kevyen ideoinnin 
ja näkökulmien 
esilletuomisen väline

Kohtalaisen 
nopea
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä 
tai 1–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 21

8X8-
opetusmenetelmät

Näkökulmien, ajatusten 
ja ideoiden kehittelyyn ja 
löytämiseen

Vaatii aikaa 
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä 
tai 1–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 23

Argumentaatioon perustuvat opetusmenetelmät
• Syvällisen tiedon ja näkökulmien jakaminen
• Eri näkökulmien ja perusteluiden esilletuominen
• Asiantuntijatiedon kokoaminen ja jakaminen

Väittely Vastakkainasettelun kautta 
aiheen monipuoliseen 
tutustumiseen

Vaatii aikaa
Kontaktikerralla, 
ennakkotehtävä

Sopii monen-
kokoisille 
ryhmille

Kohtalainen Syvällinen 26
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Opetusmenetelmä Kuvaus Ajankäyttö ja 
työtapa*

Ryhmäkoko Vaativuus Tiedon taso Sivu

Paneelikeskustelu Jaetaan tietoa ja ajatuksia 
perustellen

Vaatii aikaa
Kontaktikerralla, 
ennakkotehtävä

Sopii monen-
kokoisille 
ryhmille

Kohtalainen Syvällinen 30

Joko Tai Tiedon välitys valintojen 
ja mielipiteiden 
argumentoinnin avulla

Nopea
Kontaktikerralla 
tai verkossa

Koko ryhmä tai 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 32

Työpajatyyppiset syventävät opetusmenetelmät
• Tiedon jakaminen, lisääminen sekä syventäminen
• Tiedon prosessointi

Työpaja Asiantuntijuuden 
hyödyntämisen ja tiedon 
jakamisen väline

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Syvällinen 35

Learning Café Ajatusten kehittämisen 
ja uusien tietojen esille 
tuominen

Kohtalaisen 
nopea
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Syvällinen 37

Kuusi hattua Ongelman ratkaisun, 
kehittämisen ja ideoinnin 
monipuolinen väline

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

5–15 hengen 
pienryhmissä

Vaativa Kohtalainen 41

Think-Pair-Share Tiedon kartuttamisen 
opetusmenetelmä, jossa 
edetään yksilötyöstä 
ryhmätyöhön 

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Syvällinen 45

Palapeli – Jigsaw Asiantuntijuuden 
jakaminen omassa 
ryhmässä

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Syvällinen 46

Kehittyvä 
esitelmä

Kootaan tietoa aiheesta 
kierrättämällä aihetta 
pienryhmissä 

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Syvällinen 49

Kuvakäsikirjoitus 
– Storyboard

Aiheen tai prosessin 
visuaalinen 
hahmottaminen

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

1–6 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 
/ Syvällinen

51

Laajat työpaja-
menetelmät

Työelämän ja opiskelun 
yhteen liittäminen

Vaatii aikaa
Etätehtävä ja 
kontaktikerta

Sopii monen-
kokoisille 
ryhmille

Kohtalainen 
/ Vaativa

Kohtalainen 
/ Syvällinen

53
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Opetusmenetelmä Kuvaus Ajankäyttö ja 
työtapa*

Ryhmäkoko Vaativuus Tiedon taso Sivu

Tiedon ja toimintatapojen kartuttamisen opetusmenetelmät
• Syvällisen tiedon kartuttaminen ja asiantuntijuuden kasvattaminen

Mentorointi

Opiskelija-
mentorointi

Asiantuntijuutta tietyltä 
alalta tai työtehtävästä

Asiantuntijuutta tietystä 
työtehtävästä

Vaatii aikaa
Etätehtävä

Vaatii aikaa
Etätehtävä

1–5 hengen 
pienryhmissä

1–5 hengen 
pienryhmissä

Vaativa

Vaativa

Syvällinen

Syvällinen

54

55

Benchmarking Parhaiden käytäntöjen ja 
esimerkkien kerääminen

Vaatii aikaa
Etätehtävä

1–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 56

Asiantuntija-
kartoitus

Vastauksia ja näkemyksiä 
asiantuntijuutta vaativiin 
kysymyksiin

Vaatii aikaa
Etätehtävä

1–5 hengen 
pienryhmissä

Vaativa Syvällinen 57

Vertaishaastattelu Tiedon kartuttaminen 
keskustelun avulla

Vaatii aikaa
Kontaktikerta 
tai etätehtävä

2–5 hengen 
pienryhmissä

Kohtalainen Kohtalainen 
/ Syvällinen

59

Kysymyspatteristo Tiedon kartuttaminen 
ennakkoon annettujen 
kysymysten avulla

Kohtalaisen 
nopea
Etätehtävä

1–5 hengen 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 
/ Syvällinen

60

Ekskursio 
ja virtuaali-
ekskursio

Tutustuminen valittuun 
kohteeseen ja sen 
toimintaan

Vaatii aikaa Sopii monen-
kokoisille 
ryhmille

Kohtalainen Kohtalainen 61

Muut opetusmenetelmät

SWOT-analyysi Nelikenttä, jossa 
arvioidaan ja kehitetään 
aihetta

Nopea
Kontaktikerta 
tai etätehtävä

Yksilö-
tehtävänä tai 
2–5 hengen 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 64

Tapaus X Tarinallinen 
opetusmenetelmä, jossa 
pohditaan erilaisia 
todellisia ja fiktiivisiä 
tapauksia

Nopea
Kontaktikerta

2–5 hengen 
pienryhmissä

Helppo Kohtalainen 66

Koira syö koiraa Toimintaketjujen ja 
elinkaaren hahmottaminen

Vaatii aikaa
Kontaktikerralla 
tai verkossa

5–10 hengen 
ryhmä

Kohtalainen Kohtalainen 68

*Etätehtävät voidaan purkaa joko kontaktikerralla tai esimerkiksi verkossa.
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2 Keskustelut 
 oppimisen tukena

Keskustelu on hyvä tapa jakaa tietoa ja löytää 
uusia näkökulmia asioihin. Tasapuolisen, 

eteenpäin pyrkivän keskustelun osallistujat oppi-
vat toisiltaan ja jakavat henkilökohtaista asian-

tuntijuuttaan toisilleen. Joissain tapauksissa voi 
olla hyvä, että tulevaa keskustelua alustetaan, 
jotta keskusteluun osallistujilla on syvällisempi 
ymmärrys aiheesta.

ALUSTUS VOIDAAN TOTEUTTAA YKSINKERTAISIMMILLAAN ESIMERKIKSI 
SEURAAVILLA TAVOILLA:

Ohjaajan alustus:
• Ohjaaja esittelee aiheen taustoja, jonka jälkeen keskustelu aloitetaan.

Opiskelijan alustus:
• Opiskelija tai opiskelijoista koottu pienryhmä perehtyy ennakkoon aiheeseen ja  

esittelee yhteenvedon muulle ryhmälle.

Artikkeli tai videoklippi tms. keskustelun herättäjänä:
• Opiskelijat lukevat artikkelin tai katsovat videoklipin alustuksena keskustelulle.
• Opiskelijoille voidaan antaa valmiita kysymyksiä pohdinnan tueksi.
• Materiaali ja kysymykset voidaan antaa myös ennakkotehtävänä.

Näiden perinteisten keskustelualustusten lisäksi on monia muita hyviä menetelmiä 
herättää ja ylläpitää keskustelua. Eri menetelmiä on esitelty alaluvuissa 2.1–2.3.
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2.1 Tilannekuvat 

Tilannekuvat ovat ongelmanratkaisuun perus-
tuva opetusmenetelmä. Ohjaaja etsii tai tekee 
erilaisia tilannekuvia, joista osassa asiat ovat 
oikein ja osassa on virheitä. Opiskelijat poh-
tivat kuvia pienryhmissä ja pyrkivät etsimään 

kuvien virheet sekä niihin parannusehdotuksia.  
Vastaukset käydään läpi keskustelun avulla 
koko ryhmän kanssa. Ohjaaja tukee keskuste-
lua kysymyksin ja käy läpi oikeat vastaukset.
(Paavola 2013.)

ESIMERKKI

Kuvia työturvallisuuteen liittyen: arvioidaan työturvallisuuden taso sekä pohditaan 
kehitysehdotuksia.

1. Ohjaaja hakee valmiiksi työturvallisuuteen liittyviä kuvia.

2. Kontaktikerralla ohjaaja näyttää ryhmälle kuvan, jonka jälkeen käydään läpi 
työturvallisuuden taso ja kehitysehdotukset kuvan tilanteessa. Keskustelua voidaan 
käydä myös virtuaalisesti, jolloin ohjaaja laittaa kuvan keskustelualustalle, johon 
opiskelijat kommentoivat kuvaa.
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ESIMERKKIKORTTEJA

2.2 Väite- ja kysymyskortit

2.2.1 Väitekortit

Väitekorttien tavoitteena on helpottaa keskus-
telun herättämistä sekä ohjata keskustelua ha-
luttuun suuntaan. Ohjaajan tehtävänä on valita 
keskusteltava aihe ja valmistella siihen liittyviä 
väitteitä korteille. Vaihtoehtoisesti ohjaaja antaa 

Jätteenpoltto 
ratkaisee  
jäteongelman

Tuottajavastuulla 
on suuri merkitys 
jätehuollossa

Kompostointi 
on paras tapa 
käsitellä biojäte

 
VÄITEKORTIT-OPETUSMENETELMÄ ETENEE SEURAAVASTI: 

1. Kirjataan erilaisia väitteitä aiheeseen liittyen.

2. Keskustelun aluksi nostetaan väitekortti, joka luetaan ääneen. (Opiskelijat nostavat 
joko ”samaa mieltä” tai ”eri mieltä” -kortin.)

• Kaikki tai osa opiskelijoista perustelevat mielipiteensä.

• Käydään keskustelua väitteen pohjalta.

3. Kun keskustelu hiljenee, nostetaan uusi väitekortti. (Lavonen & Meisalo et al.)

opiskelijoille ennakkotehtäväksi kehittää väit-
teitä annetusta aiheesta. Väitekorttien avulla 
voidaan myös testata, mitä opiskelijat tietävät 
uudesta aiheesta.
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2.2.2 Kysymyskortit / ”Trivial Pursuit”

Kysymyskortit-opetusmenetelmässä valittua ai-
hetta käsitellään leikkimielisen visailun kautta. 
Opetusmenetelmä on hauska ja se on helppo 

toteuttaa. Kysymykset ja vastaukset herättävät 
myös keskustelua.

KYSYMYSKORTIT

1. Ohjaaja valitse peliin kurssin mukaisen aiheen kuten EU:n jätelainsäädäntö, 
kierrättäminen, oman organisaation jätehuoltosuunnitelma tms.

2. Ohjaaja tai opiskelijat kokoavat kysymyksiä valitusta aiheesta tai annetuista 
materiaaleista Trivial Pursuit -pelin henkeen. Kysymysten kokoamiseen on varattava 
tarpeeksi aikaa ja se voidaan antaa opiskelijoille etätehtäväksi. Kysymykset 
toteutetaan pienille paperilapuille.

3. Aloitetaan visailu. Jokainen vuorollaan nostaa kysymyksen ja lukee sen. Muut 
yrittävät vastata. Kysymyksistä ja vastauksista keskustellaan visailun lomassa. 
Ohjaaja voi tarvittaessa antaa vinkkejä tai korjata virheellisiä käsityksiä.

Peliä voidaan pelata joko pienryhmissä tai yh-
dessä koko ryhmän kanssa. Kysymyskortteja 
käytettäessä on hyvä myös sopia, lasketaanko 
pisteet. 

Kokemukset:
• Opetusmenetelmä on hauska ja helppo.
• Oppiminen Kysymyskortit-menetelmän 

kautta on mielenkiintoista ja se sopii myös 
hyvin keskustelun avaajaksi.

• Jos opiskelijat kokoavat itse kysymykset, on 
siihen varattava riittävästi aikaa.

Plussat Miinukset/haasteet
Peli on rento,  
mielenkiintoinen,  
helppo ja hauska

Eri ihmiset kokoavat 
erityyppisiä kysymyksiä

Mukava tapa oppia

Herättää keskustelua

Monia oppimistyylejä 
tukeva (lukeminen, 
puhuminen, kuuntele-
minen…)

Ajankäyttö  
(kysymysten  
kokoaminen vie aikaa)

Hiljaisemmat opis-
kelijat voivat jäädä 
taka-alalle

Osallistujat eivät ole 
kiinnostuneita aiheesta
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ESIMERKKI

Aihe: EU:n ja oman maan jätelainsäädäntö

Visailu järjestetään alustuksena kurssille ja se tutustuttaa kaikki ryhmäläiset aiheeseen.

1. Opiskelijat tutustuvat etätehtävänä EU:n ja oman maan jätelainsäädäntöön. He 
kokoavat aiheesta viisi kysymystä. Kysymykset toimitetaan ohjaajalle esimerkiksi 
sähköpostitse sovittuun ajankohtaan mennessä.

2. Ennen kontaktikertaa ohjaaja käy läpi opiskelijoiden laatimat kysymykset ja tekee 
niistä kysymyskortteja. (Tulostetaan monta kysymystä A4-paperille ja leikataan 
saksilla suikaleille kysymykset.)

3. Kontaktikerralla visaillaan leikkimielisesti kunkin nostaessa vuorollaan pakasta 
kysymyksen. Visailun lomassa aiheesta myös keskustellaan.
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2.3 Puhepiiri – Circle

Puhepiiri on keskustelurinki, jossa kohtaami-
nen, toisten kuuntelu, dialogi ja konsensuksen 
hakeminen yhdistyvät (Verso). Puhepiirin perus-
ajatuksena on, että jokainen vastaa esitettyyn 
kysymykseen tai kertoo näkökantansa keskey-
tyksettä. Koska puhujan kerrontaa ei saa kes-
keyttää, myös toisen puheenvuoroa koskevat 
kommentit tulee esittää vasta omalla vuorollaan. 
Jotta kommentit pysyvät mielessä, on opiskeli-

joilla hyvä olla muistiinpanovälineet mukana. 
(Kielikeskus; Verso.)

Ohjaajan tehtävänä puhepiirissä on valita aihe, 
valmistella alustus sekä koota kysymyksiä, jotka 
käydään puhepiirissä läpi. Alustuksena voidaan 
käyttää myös opiskelijan alustusta tai ennakko-
tehtävää, jossa opiskelijat tutustuvat annettuun 
materiaaliin tai aiheeseen.

PUHEPIIRI-OPETUSMENETELMÄ ETENEE SEURAAVASTI:

1. Puhepiirissä ryhmä istuutuu tiiviiseen rinkiin. 

2. Ohjaaja kertoo puhepiirin idean ja tavoitteen sekä pitää alustuspuheenvuoron 
keskusteltavasta aiheesta. 

3. Tämän jälkeen ohjaaja antaa puheenvuoron vasemmanpuoleiselle henkilölle. 
Merkkinä puheenvuorosta voidaan kierrättää jotain esinettä, kuten kiveä tai 
pehmoeläintä. 

4. Jokainen osallistuja saa puhua aiheesta niin kauan kuin hänellä on esine hallussaan. 
Jos osallistujalla ei ole asiaan mitään sanottavaa tai lisättävää, voi hän antaa 
puheenvuoron suoraan seuraavalle puhujalle. (Kielikeskus; Verso.)

Kun kierros on käyty, esittää ohjaaja uuden alus-
tuksen tai kysymyksen ja laittaa esineen uudel-
leen kiertämään. (Kielikeskus; Verso.) Uudella 
kierroksella puheenvuoron voi aloittaa joku 
muu ringistä tai ohjaaja voi laittaa puheenvuo-
ron kiertämään eri suuntaan.

Tärkeää on muistaa, että kun joku puhuu, muut 
kuuntelevat ja tähän ohjaajan onkin kiinnitettävä 
huomiota. Jos ringissä puhutaan puheenvuoron 
pitäjän päälle tai kuiskitaan, tulee ohjaajan puut-
tua asiaan. Lopussa voidaan varata aikaa vapaalle 
keskustelulle, mutta puhepiirin aikana tulee nou-
dattaa sille annettuja sääntöjä. (Kielikeskus.)
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Kokemukset:
• Jos aihe on hankala, kannattaa teetättää 

ennakkotehtävä, jossa opiskelijat kokoavat 
tietoa aiheesta tai tutustuvat ohjaajan valit-
semaan materiaaliin.

• Sopii erityisesti asiantuntijoista koostuvalle 
ryhmälle.

Plussat Miinukset/haasteet
Ongelmiin löytyy rat-
kaisuja keskustellessa

Joustava ajatuksen 
käsittely

Voi kehittyä pitkälle  
ja monipuoliseksi

Koko ryhmää  
opettava

Sopii myös etätyös-
kentelyyn internetissä

Tiedon puute aiheesta 
→ mahdollinen 
ennakkotehtävä

Äänekkäät vs.  
hiljaiset → 
ohjaaja kannustaa 
myös hiljaisia  
ottamaan osaa  
puhepiiriin

ESIMERKKI

Opiskelijat perehtyvät joko itsenäisesti tai pienryhmissä valitsemansa yrityksen  
jätehuoltosuunnitelmaan ennakkoon.

• Ohjaaja pitää alustuksen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen merkityksestä. 
 – Opiskelijat kertovat lyhyesti yrityksestä, jonka jätehuoltosuunnitelmaan  

ovat perehtyneet.
 – Opiskelijat kertovat lyhyesti yrityksen toimialueen jätehuoltojärjestelmästä 

(kuinka jätehuolto on järjestetty, jätehuoltomääräyksien erikoisuudet jne.).

• Seuraavilla kierroksilla käydään läpi jätehuoltosuunnitelmaa osa-alueittain.  
Jokainen opiskelija kertoo omasta jätehuoltosuunnitelmastaan.

 – Jätelajit
 – Jätemäärät
 – Jätepisteet
 – Negatiiviset huomiot ja kehityskohteet
 – Positiiviset huomiot

• Opiskelijoille annetaan lopuksi kirjallinen tehtävä, jossa heidän tulee kehittää 
valitsemansa yrityksen jätehuoltosuunnitelmaa. Kehitystyössään opiskelijat  
voivat hyödyntää puhepiirissä esille tulleita huomioita ja toimintamenetelmiä.
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3 Ideointiin  
perustuvat  
opetusmenetelmät

Erilaisilla ideointimenetelmillä on yhteinen 
päämäärä: löytää uusia ajatuksia, ideoita ja 

näkökulmia pohdittavaan aiheeseen. Tarkoituk-
sena on löytää ratkaisu ongelmaan tai kehittää 
uusia menetelmiä jonkin asian tekemiseen tai 
toimintaan. 

3.1 Aivoriihi – Brainstorming

Aivoriihen tarkoituksena on tuottaa suuri määrä 
uusia ja innovatiivisia ideoita, joista voidaan 
valita parhaimmisto toteutukseen. Aivoriihi 

sopii erityisesti ongelmanratkaisun välineeksi. 
(Innokylä 2013.) Aivoriihessä lennokkaat ja 
villit ideat ovat toivottuja ja ideointivaiheessa 
negatiivinen arviointi tai tyrmäys on kiellettyä: 
”On jo kokeiltu”, ”Ei toimi” -tyyppiset kom-
mentit eivät sovi ideointivaiheeseen. Kaikki esille 
tulevat ideat kirjataan ylös, sillä niitä voidaan 
jatkojalostaa myöhemmin realistisempaan muo-
toon. (Innokylä 2013a; Lavonen & Meisalo et 
al.; MindTools.com 2013a.) Aiheeksi aivoriiheen 
sopii lähes mikä vain yksittäinen asia tai osa 
laajemmasta asiakokonaisuudesta. 
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AIVORIIHEN VAIHEET

1. Aivoriihen esittely:
• Vetäjä kertaa osallistujille aivoriihen toimintaperiaatteen ja perussäännöt. Alussa 

voidaan myös pitää lyhyt kokeilukierros, jos aivoriihi ei ole tuttu osallistujille.

2. Ongelman asettelu ja rajaus:
• Aivoriihessä käsiteltävän aiheen mukaan asetetaan ja rajataan ongelma, johon 

ideoinnissa lähde tään kehittelemään ratkaisuja. Varmistetaan, että ideoinnin aihe 
on kaikille osallistujille selvä.

3. Ideointivaihe:
• Ideointivaiheessa ideoidaan vapaasti erilaisia ideoita. Ideoita ei tarvitse perustella 

eikä niitä saa arvostella. Myönteinen kommentointi on sallittua. 
• Ideointivaiheen toteuttamiseksi on monta eri tapaa: 

 – Ryhmässä tai pienryhmissä niin, että yksi on kirjuri ja muut kertovat ideoitaan.
 – Yksilötyönä, jonka jälkeen kootaan ideat ryhmässä tai pienryhmissä.
 – Opiskelijat kirjaavat ideat post-it -lapulle ja laittavat seinälle.
 – Hyödynnetään etätyövälineitä, kuten keskustelupalstaa oppimisalustassa tai 

Internetissä.

4. Arviointi- ja valintavaihe:
• Arvioidaan kriittisesti esille tulleita ajatuksia.
• Valitaan sopivimmat toteutettavaksi tai jatkokehitykseen. (Innokylä 2013a; 

MindTools.com 2013a.)

ESIMERKKIAIHEITA

Miten kuntalaisten kierrätysaktiivisuutta saataisiin nostettua?

Jätteenkeräyksen optimointi kaupunkialueella/haja-asutusalueella.
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3.2 Käänteinen aivoriihi – 
      Reverse Brainstorming

Negatiivisen aivoriihen toimintaperiaate on 
sama kuin aivoriihessä, mutta ideoinnin aihe 
käännetään päinvastaiseksi. Esimerkiksi ”Miten 
ratkaisen tämän ongelman?” onkin ”Miten ai-

heutan tai pahennan tätä ongelmaa?” tai ”Miten 
saavutan nämä tulokset?” on ”Miten saavutan 
juuri vastakkaiset tulokset?”

KÄÄNTEISEN AIVORIIHEN TOTEUTUS ON SEURAAVANLAINEN:

1. Asetettu ongelma muotoillaan selkeäksi kysymykseksi ja käännetään päinvastaiseksi.

2. Ideointivaihe: Ideointivaiheessa tavallisen aivoriihen tapaan innovoidaan uusia 
ideoita päinvastai seksi käännetyn aiheen ratkaisemiseksi. 

3. Ideoita kehitellään ja niistä valitaan par haat.

4. Lopuksi kehitetyt ideat käännetään päinvastaiseksi, jol loin ne ratkaisevat 
alkuperäisen ongelman. (Karreinen 2012; MindTools.com 2013b.)

ESIMERKKIAIHEITA

Miten järjestän toimivan jätehuollon paikassa X? → 
Miten jätehuolto ei ainakaan toimi paikassa X?

Miten lisään asiakastyytyväisyyttä? → 
Miten teen asiakkaat entistä tyytymättömämmiksi?
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3.3 Ideointipuu –  
 Idea tree

Ideointipuun tavoitteena ja tarkoituksena on 
visualisoida ja jäsentää ajattelua ideoinnin yh-
teydessä. Tämä jo ideointivaiheessa tehtävä la-
jittelu ja jäsentely auttavat hahmottamaan asian 
eri puolia ja näkökulmia. (CDE.) 

Ideointipuu toimii parhaiten, kun myös ideointi 
tehdään puun muotoon. Puussa on useampia ok-
sia, joten samalla voidaan ideoida eri aiheita tai 
samaa aihetta eri näkökulmista. Jokainen aivo-

riiheen osallistuva kirjoittaa ideansa esimerkiksi 
post-it -lapulle ja laittaa sen oksalle, johon se 
hänen mielestään kuuluu. Kun jokainen on kir-
joittanut ideansa, käydään esille tulleet ideat yh-
dessä läpi. (CDE.) Työskentely voidaan tehdä 
myös pienryhmissä, jolloin ideointi tapahtuu 
ryhmässä omaa puuta täyttäen. Kuvissa 1 & 2 
on ideointipuut WastED-hankkeen opiskelija-
projektista sekä yhteistyötahojen kanssa toteu-
tetusta pilotoinnista.

KUVA 2. Sähköinen ideointipuu.KUVA 1. Ideointipuu.
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Kokemukset:
• Aihetta ja alaotsikoita valittaessa tulee kiin-

nittää huomiota ryhmän osaamiseen.
 – Jos ideointipuuta käytetään alustuksena, 

kannattaa valita helpompia näkökulmia.
• Valmiiksi annetut näkökulmat ja kysymyk-

set (”oksat”) auttavat hahmottamaan aihetta 
paremmin ja ohjaavat ajattelun mahdollisiin 
ongelmakohtiin.

• Tehtävänannossa kannattaa myös kertoa, että 
jotkin esille nousevat asiat voivat sopia usealle 
”oksalle”.

• Tarvitsee ”muut ajatukset” -oksan, jotta aihe 
ei rajaudu liikaa.

• Eri oksia on hyvä olla kuvaamassa eriväriset 
post it -laput tai kynät, jolloin kuva säilyy 
selkeämpänä.

• Jos ryhmä on passiivinen, ohjaajan on hyvä 
varautua ajatuksia johdattelevilla lisäkysy-
myksillä.

• Pohdintaan ja purkuun kannattaa varata rei-
lusti aikaa, esimerkiksi 20+20min.

Plussat Miinukset/haasteet
Nopea, helppo ja  
selkeä tapa kerätä 
ideoita

Leikkisyys ja  
visuaalisuus

Paljastaa ryhmän 
osaamisen

Kokonaiskuvan  
hahmottuminen

Herättää keskustelua 
ryhmässä

Yksilön vapaus  
ideoida yhdistyy 
ryhmästä saatuihin 
mielipiteisiin

Voidaan käyttää lähes 
kaikessa ideoinnissa

Passiivinen ryhmä

Asian pohtiminen  
jää pinnalliseksi

Näkökulmat tai  
kysymykset voivat 
rajata ajattelua

Vetäytyvien ja  
hiljaisten ihmisten  
ajatusten esille  
saaminen

Teoreettisen tiedon 
puute

ESIMERKKI

Pääaihe:
Kierrätyksen lisääminen – Miten eri toimijat voivat vaikuttaa kierrätyksen 
lisääntymiseen?

Oksat:
Kuluttaja, yritykset, jätehuoltoyhtiö, koulutus, neuvonta jne.
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3.4 8X8-opetusmenetelmä

8X8-opetusmenetelmä on ajatuskarttaa muistut-
tava, mutta kurinalaisempi ideointitapa.  Erona 
ajatuskarttaan on, että ajatuskartassa näkökul-
mien tai alaotsikoiden määrää ei ole rajattu, kun 
taas tässä opetusmenetelmässä näkökulmia tai 
alaotsikoita saa olla vain kahdeksan. 8X8-ope-
tusmenetelmän tavoitteena on löytää pääaihee-
seen, kuten ideoitavaan aiheeseen, kehityskoh-
teeseen tai ratkaistavaan ongelmaan, oleellisesti 
liittyvät asiat, mahdollisuudet ja haasteet. Ku-
vassa 3 on mallikuva 8x8-opetustavasta.

KUVA 3. 8x8-opetusmenetelmän tuotos.

8X8-OPETUSMENETELMÄN ETENEMINEN

1. Määritellään pääaihe eli ideoitava aihe tai ratkaistava ongelma.

2. Kirjataan sen ympärille kahdeksan siihen kiinteästi liittyvää aihetta, näkökulmaa 
tai osa-aluetta.

3. Jokaisen alaotsikon tai näkökulman alle ideoidaan kahdeksan niihin vaikuttavaa 
tekijää, ongelman ratkaisevaa asiaa tai muita kehittämisajatuksia. (Lavonen & 
Meisalo & al. B; Tervakari & Silius 2005, 5–6.)
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Kokemukset:
• Käytettävissä oleva aika kannattaa aikatau-

luttaa hyvin, esimerkki aikataulutus:
 – Ruudukon täyttö ja pienryhmäkeskustelu 

30–40 min.
 – Ryhmäkeskustelu ja taulukon purku  

20–30 min.

KUVIO 1. Mallikuva 8X8-opetustavasta.

• Jos ohjaaja ei ole valmistellut alaotsikoita 
valmiiksi, tulee niiden luontiin varata aikaa.
 – Ohjaaja voi myös laatia osan alaotsikoista 

valmiiksi ja jättää osan opiskelijoiden laa-
dittavaksi.

• Hyvä ryhmäkoko pienryhmille on n. 3–4 
henkilöä. 

Näkökulma 1: 
8 ideaa

Näkökulma 2: 
8 ideaa

Näkökulma 3: 
8 ideaa

Näkökulma 8: 
8 ideaa

ONGELMA  
TAI

IDEOITAVA ASIA

Näkökulma 4: 
8 ideaa

Näkökulma 7: 
8 ideaa

Näkökulma 6: 
8 ideaa

Näkökulma 5: 
8 ideaa
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ESIMERKKI 1

Ideoitava asia:
Ekotehokkuuden lisääminen omassa toiminnassa

Näkökulmat:
Harrastukset, asuminen, työ/opiskelu, ostokset, liikkuminen, matkailu, ruoka, muu. 

ESIMERKKI 2

Pohdittava asia:
Maan X jätehuollon nykytila ja tulevaisuus: Kuinka saavuttaa optimaalinen jätehuolto 
maahan X? 

Näkökulmat:
Mitä muutoksia tai tekoja tavoitteeseen pääseminen vaatii seuraavilta: valtakunnalliset 
toimijat, yksityiset toimijat, kunnalliset toimijat, alueelliset toimijat, kolmas sektori, 
kuluttajat, koulutussektori, lainsäädäntö?

Plussat Miinukset/haasteet
Esityksen helppous

Helppo tehdä variaatioita, helppo ymmärtää

Paljon pohdittavaa

Ryhmässä mielipiteitä enemmän

Monitahoinen

Erilaiset näkökannat tulevat esille

Suuren käsitteen pilkkominen helpottaa sen  
tarkastelua

Soveltuu erilaisille ryhmille

Löytää uusia kehitysmenetelmiä

Riittävästi alakohtia (ei rajaa ajattelua)

Täysin eri mielipiteet

Termien avaaminen

Kaikkiin kohtiin ei välttämättä saa  
tarpeeksi asiaa

Vaatii jälkikeskustelun / tehtävän purun

Ajan puute

Sekavuus, kaaos vapaamuotoisesta esityksestä

Helppojen ja tuttujen ratkaisuiden toistuminen 
ilman innovaatiota

Ajankäytön rajallisuus

Ryhmällä ei riittävästi tietoa asiasta
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4 Argumentaatioon 
perustuvat 

 opetusmenetelmät

Argumentoinnin tavoitteena on vaikuttaa 
puheella kuulijoihin sekä heidän mielipi-

teisiinsä ja uskomuksiinsa. Argumentointitai-
toa tarvitaan muun muassa tietoa välittävissä 
esityksissä, vaikuttamiseen pyrkivissä puheen-
vuoroissa sekä päätöksentekoon liittyvissä kes-
kusteluissa. Argumentoinnilla voidaan tiedon 
jakamisen lisäksi löytää ratkaisuja ongelmiin. 
(Kielikeskus, 2013.)

4.1 Väittely

Väittely koostuu seuraavista elementeistä:

• Vastakkain on vähintään kaksi näkökulmaa.
• Molemmat osapuolet perustelevat oman kan-

tansa tosiasioihin nojautuen.
• Esitetään vastaväitteitä ja perusteluita.
• Tavoitteena on päästä yhteiseen lopputulok-

seen. (Heikkilä & Rönkkö 2006.)
• Tärkeää on muistaa, että väittely ei ole kiiste-

lyä vaan käytettyjen argumenttien tulee olla 
perusteltuja ja perustua faktatietoihin. (Heik-
kilä & Rönkkö 2006.)

KUVA 4. Väittelyä opetusmenetelmänä testattiin 
opiskelijaprojektissa.
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VÄITTELYTAPAHTUMA VOI EDETÄ ESIMERKIKSI SEURAAVALLA TAVALLA:

1. Valitaan aihe, väittelijät molempiin näkökantoihin sekä puheenjohtaja
    Väittelijöiden määrä voi vaihdella yhdestä opiskelijasta useampaan. Oleellista 

on, että ryhmät ovat tasapainossa keskenään, esimerkiksi, jos vastassa on 
asiantuntija, voi vastapuolella olla suurempi ryhmä. 

2. Perustelujen koonti
    Pienryhmät saavat keskustella omasta näkökannastaan sekä koota ja kehittää 

erilaisia perusteluja. Tämä kohta voidaan toteuttaa myös etätehtävänä, jolloin 
kontaktikerralla ei kulu aikaa tiedonhankintaan ja argumenttien kokoamiseen.

3. Puheenvuorot
    Kun molemmat ryhmät ovat valmiita tai aika on loppunut (valmistautumiseen 

voidaan asettaa myös aikaraja), pitävät molemmat ryhmät pienen puheen, jossa 
kertovat kantansa. On myös tärkeää muistuttaa ryhmäläisiä, että puhetta ei saa 
keskeyttää vaan keskustelu käydään myöhemmin. Puheeseen voi asettaa myös 
aikarajan, esimerkiksi 1 minuutti.

4. Väittely
    Kun molemmat ryhmät ovat pitäneet puheensa, pyritään keskustelun avulla 

ja argumenteilla pääsemään yhteiseen lopputulokseen. Puheenjohtaja tukee 
väittelyä ja huomauttaa tarvittaessa asiattomista kommenteista tai liian pitkistä 
puheista. Lopuksi käydään yhdessä läpi mihin lopputulokseen päästiin ja miltä 
argumentointi tuntui ja mitä harjoituksesta oppi. Tyypillisesti väittelyn kesto on 
10–20 minuuttia. (Heikkilä & Rönkkö 2006.)
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Kokemukset: 
• Väittely koettiin mielenkiintoisena tavaksi, 

jonka avulla on mahdollista oppia ja päivit-
tää tietoja ja näkökantoja.

• Väittelyä suunniteltaessa on tärkeä miettiä, 
miten myös hiljaisemmat opiskelijat saadaan 
mukaan keskusteluun.

• Omatoiminen perehtyminen aiheeseen on 
väittelyn vahvuus.

• Väittely antaa yleisölle monipuolisen kuvan 
valitusta aihekokonaisuudesta.

• Väittelyn videoiminen ja katsominen jälkikä-
teen saattaisi olla mielenkiintoista. Videolta 

myös väittelijät saavat kokonaiskuvan ai-
heesta ja voivat oppia omasta esiintymises-
tään.

• Puheenjohtajan merkityksen korostaminen 
keskustelun tukijana ja tasapainottajana on 
tärkeää.

• 2–3 henkilöä/näkökanta pidettiin sopivana.
• Aikaa kahteen väittelyyn kului n. 1,5 h sisäl-

täen loppukeskustelun.
• Vaatii ennakkotehtävän, jossa väittelyyn 

osallistujat keräävät faktatietoja aiheesta ja 
omasta näkökannastaan.

Plussat Miinukset/haasteet
Kuulee uusia näkökantoja → oppiminen

Faktatiedon jakaminen

Opettaa myös kuulijaa

Verbaaliset ja sosiaaliset taidot

Argumentaatiotaitojen hiominen

Voi tuoda esille uusia ja erilaisia näkökulmia

Videoneuvottelulaitteiden avulla voidaan  
järjestää myös etätehtävänä

Liian syrjäänvetäytyvä tai aktiivinen jäsen

Liian laaja aihe → jää pintapuoliseksi

Ei voida käyttää suoraan suurille ryhmille

Väittelyn ajautuminen riitelyksi (kouluttajalla ja 
puheenjohtajalla tärkeä rooli!)
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ESIMERKKIAIHEITA

Yksittäisellä kuluttajalla ei ole  
vaikutusvaltaa ympäristöasioihin.

Kuluttajat voivat energiaa säästämällä 
vaikuttaa ympäristöhaittoihin.

Jätteenpoltto vs. kierrättäminen.

Kierrättäminen vs. jätteen  
loppusijoittaminen.

Jätteenlajittelulaitoksessa lajiteltu  
jäte on helpompi hyödyntää kuin  
syntypaikkalajiteltu jäte.
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4.2 Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu eroaa väittelystä siten, että pa-
neelikeskustelun tavoitteena ei ole löytää kon-
sensusta aiheesta, vaan keskustelun avulla jakaa 
tietoa, tuoda esille eri näkökantoja ja mielipiteitä 
sekä löytää kehityskohteita ja -ehdotuksia. (Jy-
väskylän yliopisto.)

Jotta keskustelua syntyisi ja paneelikeskustelu 
toimisi hyvin, osallistujien on hyvä edustaa eri 
näkökulmia. Jos joukkueita tai osallistujia ei 
saada luonnostaan eri näkökulmien edustajista, 
voidaan joukkueille tai osallistujille määrätä 
roolileikkityyppisesti näkökulmat tai roolit, esi-
merkiksi ympäristöviranomainen ja poliittinen 
päättäjä.

Panelistien tai paneelijoukkueiden lisäksi opetus-
menetelmä vaatii puheenjohtajan. Puheenjohta-
jan tehtävänä on: 

• Laatia kysymyksiä eri aihekokonaisuuksia 
varten, joita voidaan tarvittaessa esittää joko 
panelisteille tai yleisölle.

• Pitää paneelin aluksi alustuksen, jossa hän 
kertoo valitusta aiheesta, miksi kyseinen aihe 
valittiin.

• Esitellä panelistit ja heidän taustansa.
• Seurata keskustelun etenemistä ja viedä sitä 

tarvittaessa eteenpäin.
• Koota yhteenveto paneelista. (Jyväskylän yli-

opisto; Kepa ry.)

Keskustelu paneelissa voi olla vapaamuotoista, 
jolloin puheenjohtajan ei tarvitse jakaa puheen-
vuoroja, vaan hän vain seuraa, että jokainen 
osallistuja saa sanoa kantansa. Jos keskustelu ei 
kuitenkaan etene tasapainoisesti, puheenjohtaja 
voi jakaa puheenvuorot panelisteille. (Jyväskylän 
yliopisto.)

Puheenjohtajan alustuksen jälkeen panelistit 
voivat pitää lyhyet aloituspuheenvuorot, mutta 
tämä ei ole välttämätöntä. Aloituspuheenvuo-
ron ei ole tarkoitus olla pitkä monologi, vaan 
ajatuksena on esittää mielipide lyhyesti ja yti-
mekkäästi. Puheenvuoroille voidaan sopia jokin 
enimmäiskesto, jota puheenjohtaja seuraa esi-
merkiksi tiimalasilla tai kellolla. Yleisesti ottaen 
paneelikeskustelussa on tärkeää, että paneelin 
jäsenet kertovat selkeästi perustellen omat aja-
tuksensa ja kuuntelevat sekä arvostavat muiden 
mielipiteitä. (Jyväskylän yliopisto; Kepa ry.)

Keskustelua voidaan elävöittää pyytämällä 
panelisteja esittämään mielipiteensä äänestä-
mällä, nousemalla seisomaan, piirtämällä tai 
asettumalla kuvitellulle mielipidejanalle. Myös 
yleisön esittämiä kysymyksiä voidaan ottaa joko 
kirjallisina vastaan (puheenjohtajalle, joka valit-
see esitettävät kysymykset) tai suullisesti. (Kepa 
ry.) Vaihtoehtoisesti paneelikeskustelun aikana 
ei oteta yleisökysymyksiä vastaan, vaan keskus-
telun jälkeen pidetään yleisövaihe, jossa yleisö 
voi esittää kommentteja ja kysymyksiä aiheeseen 
liittyen. (Jyväskylän yliopisto.) 
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Lopuksi puheenjohtaja kokoaa käydyn keskus-
telun ja esittää tulokset. (Kepa ry; Jyväskylän 
yliopisto.) Koulutustilaisuudessa voidaan pohtia 
yhdessä käytyä paneelikeskustelua ja sen tuloksia.

Panelistit on hyvä asettaa puolikaaren muotoon 
yleisön eteen, jolloin heillä on mahdollisuus kat-
sekontaktiin toistensa kanssa (kuva 2). Katse-
kontakti edistää ja helpottaa keskustelua. (Kepa 
ry.) Paneelikeskusteluun ei kannata kutsua pu-
heenjohtajan lisäksi 2–6 henkilöä enempää osal-
listujia, sillä suuremmalla määrällä keskustelu ei 
välttämättä ole enää tasapainoista ja keskustelu 
venyy. (Jyväskylän yliopisto.) KUVIO 2. Esimerkki paneelikeskustelun 

järjestelyistä.

ESIMERKKI 1
Aihe: Kuinka saavutamme EU:n jätehuollolle asettamat tavoitteet?

Paneeliin osallistujille voidaan antaa roolit, joihin he samaistuvat  
(ympäristöviranomainen, kuluttaja, jätehuoltoyritys, jätteitä tuottava yritys, jne.).

ESIMERKKI 2
Aihe: Jätehuollon järjestäminen omassa kunnassa/maassa.

Järjestetään paneelikeskustelu, johon panelisteiksi kutsutaan alueen jätehuolto-organ-
isaatioiden edustajia sekä jätehuollosta vastaavia ympäristöaktiiveja sekä poliitikkoja.
Paneelikeskustelusta järjestetään avoin tilaisuus, josta tiedotetaan esimerkiksi paikallis-
medioiden kautta. Ryhmäläisten lisäksi myös muilla paikallisilla asukkailla ja toimijoilla 
on näin mahdollisuus kuulla aiheesta asiantuntijoiden ja päättäjien suunnalta. 

Ryhmäläiset suunnittelevat paneelikeskusteluun teemat ja tukikysymyksiä, valitsevat  
joukostaan puheenjohtajan sekä jakavat muut tilaisuuteen liittyvät tehtävät.

Panelistit

PJ:t

KATSOMO
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4.3 Joko Tai

”Joko Tai” -opetusmenetelmä on yksinkertainen 
ja se sopiikin toteutettavaksi monenlaisiin ym-
päristöihin ja isoille joukoille. Opetusmenetel-
mässä verrataan kahta täysin vastakkaista tai 
ainoastaan rinnasteista aihetta. Opiskelijoiden 
tehtävänä on valita mielipiteensä sekä perustella 
se kysyttäessä. (Kauppinen 2013.)

Opetusmenetelmä alkaa aiheparien valitsemi-
sella. Aiheparien tulee erota toisistaan, esimer-
kiksi vesivoima–ydinvoima, kompostointi–jät-
teenpoltto, kangaskassi–kauppakori, jne. Niiden 
ei kuitenkaan tarvitse olla kärjistetysti vastak-
kaisia, hyvä–paha, vaan ne voivat olla myös rin-
nasteisia, kuten muodistaminen – materiaalien 
uusiokäyttö. (Kauppinen 2013.)

Toteutukseen käytettävässä tilassa tulee pystyä 
liikkumaan vapaasti. Tilan vastakkaisille puo-
lille määritellään ns. maalialueet, jotka edustavat 
kutakin vaihtoehtoa (kuvio 3). Ohjaaja luettelee 
aiheparit yksitellen, jonka jälkeen osallistujat va-
litsevat puolensa. Valinnan jälkeen ohjaaja kysyy 
satunnaisotannalla opiskelijoilta perusteluita, 
miksi hän valitsi kyseisen puolen. Tarkoituksena ei 
ole luokitella vastauksia oikeisiin ja vääriin, vaan 
koota ajatuksia valintojen takaa. Sopiva aihepa-
rien määrä vaihtelee tilanteen ja menetelmään 
käytettävän ajan mukaan. (Kauppinen 2013.)

Opetusmenetelmästä on olemassa muunnelma, 
joka sopii pienemmille ryhmille, koska on al-
kuperäistä ”Joko Tai” -opetusmenetelmää mo-

nimutkaisempi. Vastakkaisten puolien sijaan 
työskentelytilaan muodostetaan jana, jonka 
päädyt ilmaisevat vaihtoehtoja jyrkimmillään. 
Keskelle janaa määritellään myös neutraalialue. 
Tässä muunnoksessa vaihtoehtojen tulee olla 
kärjistettyjä ja jyrkästikin vastakkaiset. Vaihto-
ehtojen annon jälkeen kukin osallistuja valitsee 
paikkansa janalla mielipiteensä mukaan. Kun 
kaikki ovat janalla, ohjaaja kysyy osallistujilta 
satunnaisotannalla: ”Miksi seisot juuri tässä 
kohtaa?” (Kauppinen 2013.)

KUVIO 3. Määritellään vastaparit – opiskelijat 
valitsevat mielipiteensä – keskustellaan (Kaup-
pinen 2013).

AIHE 1

AIHE 2
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ESIMERKKIAIHEET 

JÄTEHUOLTO ON
HYVÄLLÄ TASOLLA

JÄTEHUOLTOA TULISI 
TEHOSTAA

JA VALVOA TIUKEMMIN
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5 Työpajatyyppiset 
syventävät  
opetusmenetelmät

Työpajamenetelmissä painotetaan tiedon-
vaihtoa ja keruuta. Niiden avulla voidaan 

käydä läpi laaja aihealue ja ne mahdollistavat 
paneutumisen läpikäytävän aiheen eri näkökul-
miin ja osa-alueisiin.

KUVA 5. Aloitetaan ryhmätyöt!
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TYÖPAJA ETENEE ESIMERKIKSI SEURAAVASTI:

1. Jaetaan läpikäytävä pääaihe näkökulmiin, teemoihin tai osa-aiheisiin.

2. Jaetaan ryhmä pienryhmiin, joilla jokaisella on eri näkökulma tai aihe, joka liittyy 
suurempaan kokonaisuuteen, jota on tarkoitus käsitellä. 

3. Käydään läpi pienryhmien tavoitteet ja annetaan ryhmille aikaa pohtia ja miettiä 
näkökulmaansa tai aihettaan. Ryhmille voi myös antaa mahdollisuuden käyttää 
esimerkiksi kirjallisia ja sähköisiä lähteitä hyväkseen. 

4. Pienryhmät kokoavat aiheestaan sovitun mittaisen esityksen, jonka avulla muut 
ryhmäläiset saavat kattavasti tietoa pienryhmän näkökulmasta tai aiheesta.

5. Kun ryhmät ovat valmiit tai sovittu aika on kulunut, käydään tulokset yhdessä 
läpi. Jokainen pienryhmä esittelee kokoamansa esityksen, aiheet nivotaan yhteen 
aihekokonaisuudeksi ja aihekokonaisuudesta käydään keskustelua.

5.1 Työpaja

Työpaja on yhteistoiminnallinen opetusmene-
telmä, jossa opiskelijat työskentelevät keskenään 
pienryhmissä (University of Exeter). Työpajojen 
toteutustapoja on monia ja tässä on esitetty yksi 
niistä.
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ESIMERKKI

Aihealue: Jätehuolto → Teemat: Lainsäädäntö, teknologiat sekä vastuut ja roolit

1. Jaetaan ryhmä kolmeen pienryhmään, joista jokaiselle annetaan yksi yllä luetelluista 
teemoista.

2. Pienryhmille annetaan aikaa kerätä tietoa omasta teemastaan. Apuna saa käyttää 
sähköisiä lähteitä.

3. Pienryhmät esittelevät tuotoksensa toisilleen. Esitysten jälkeen vedetään eri teemat 
yhteen jätehuollon kokonaisuudeksi. 

Työpajan ryhmätyöt voidaan valmistella myös 
etätyönä ohjaajan antamien ohjeiden perusteella, 
jolloin kontaktikerralla tuotoksien esittelyyn 
ja yhteiseen keskusteluun jää enemmän aikaa. 
Etätehtävän avulla ryhmillä on myös paremmin 
aikaa koota tietoa ja töitään.

KUVIO 4. Työpaja.

AIHE A

AIHE B

AIHE C

Y
H

T
E

E
N

V
E

T
O
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5.2 Learning Café 

Oppimiskahvila on yksinkertainen opetusme-
netelmä, jossa keskitytään ongelmien tai kysy-
mysten ratkaisuun. Ohjaaja on pohtinut oppi-
miskahvilan tavoitteet ja aiheen sekä koonnut 
kysymyksiä, teemoja ja näkökulmia ennakkoon. 
(Innokylä 2013b.) 

KUVIO 5. Esimerkkikuva Learning Café -opetustavasta.

TEEMA
1

PJ

PJ

PJ

B
B

B A

A
A

C
C

C

TEEMA
2

TEEMA
3

Teemat 1, 2 ja 3 kuvaavat pöytiä, joihin on va-
littu käsiteltävät aiheet.

Jokaisessa pöydässä on puheenjohtaja (PJ), joka 
pysyy pöydässään kaikkien kierrosten ajan. 

Puheenjohtajan tehtävänä on lyhyesti esitellä 
aihe pienryhmälle, osallistua ideointiin ja koota 
ajatuksia.

Pienryhmät A, B ja C vaihtavat pöytiä ja pohtivat 
teemoja yhdessä puheenjohtajien kanssa alussa 
määritellyn ajan.
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PROSESSI ETENEE SEURAAVASTI (kuvio 5):

1. Tilaan järjestetään yhtä monta pöytää kuin valittuja näkökulmia/teemoja on. 
Jokaisessa pöydässä on suurehko paperi, tusseja ja post it -lappuja. Pöydällä on myös 
paperi, jossa pöydän teema lukee.

2. Ohjaaja selostaa oppimiskahvilan tarkoituksen, pääaiheen, tavoitteet ja ohjeistaa 
ryhmän. 
• Tavoitteena on saada uusia ideoita, ajatuksia, näkökulmia ja ehdotuksia sekä 

tuoda faktatietoa esille valitun aiheen osalta eri näkökulmista katsellen.

3. Jokaiseen pöytään valitaan puheenjohtaja ja loppuryhmä jaetaan yhtä moneen 
pienryhmään kuin mitä teemoja tai näkökulmia on.
• Puheenjohtajat ja pienryhmät asettuvat pöytiin. Puheenjohtaja esittelee pöydän 

teeman ja pienryhmä alkaa pohtia sekä ideoida aihetta. Ohjaaja kiertelee pöytien 
ympärillä ja auttaa tarvittaessa keskustelun käyntiin.

4. Pienryhmät vaihtavat pöytää, kun pöytää kohden varattu aika on kulunut. 
Puheenjohtaja jää alkuperäiseen pöytäänsä ja esittelee seuraavalle ryhmälle pöydän 
teeman sekä edellisen ryhmän ajatukset.

5. Lopuksi saadut ajatukset puretaan yhdessä keskustellen puheenjohtajien esitellessä 
lyhyesti pöytänsä ideat ja ajatukset. (Innokylä 2013b.)
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Kokemukset:
• Vaatii moderaattorin ja pöytien puheenjoh-

tajat
 – Pöytien puheenjohtajilla on tärkeä rooli 

tiedon kokoamisessa loogiseen muotoon 
ja edellisten ryhmien tiedon jakamisessa, 
jotta seuraava ryhmä pystyy jatkamaan 
jouhevasti ideointia ilman suoria päällek-
käisyyksiä.

 – Ohjaaja voi toimia moderaattorina. Mode-
raattori esittelee tehtävän ja kertoo, kun on 
aika vaihtaa pöytää. 

Plussat Miinukset/haasteet
Teoria kietoutuu yhteen käytännön kanssa

Aihe käsitellään laajasti ja syvällisesti

Tehokasta ryhmätyöskentelyä

Oppiminen muilta opiskelijoilta

Sopii kaikille kohderyhmille

Visuaalisuus

Liikaa informaatiota

Kilpailuhenkisyys

Pienryhmien kiinnostuksen katoaminen tai  
väsymys, jos paljon pöytiä

Ilman pöydän puheenjohtajaa ajatusten ja  
ideoiden koonti hankalaa

Keskustelu muusta kuin aiheesta  
(puheenjohtajan vastuu pitää ryhmä aiheessa!)

• Muistiinpanoissa on hyvä kiinnittää huo-
miota visuaalisuuteen, kuten värien käyttöön. 
Tämä selkeyttää lopputulosta.

• Sopiva pienryhmän koko on 3–4 henkilöä.
• Testauksessa 4 pöytää, joista jokaisessa oltiin 

20 min, joka oli sopiva aika. Lopuksi oli yh-
teinen purkutilaisuus.
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ESIMERKKI

Oppimiskahvila-opetusmenetelmä vedetään tilaisuudessa, jossa on koolla 16 ihmistä  
organisaation X työntekijöistä ja johtoportaasta. Oppimiskahvilaan on varattu 80 minuuttia.

Jätehuollon parantaminen organisaatiossa X, pöytien aiheet:
 – jätteensynnyn ehkäisy, 
 – kierrätyksen tehostaminen ja
 – työntekijöiden ja johdon tietoisuuden ja innostuksen lisääminen.

TOTEUTUS

1. Tilaan järjestetään kolme pöytää, joista jokaisessa on suurehkoa paperia, tusseja ja 
post it -lappuja. Pöydällä on myös paperi, jossa pöydän teema lukee.

2. Ohjaaja selostaa oppimiskahvilan tarkoituksen, tavoitteet ja ohjeistaa ryhmää.
 – Tarkoituksena kehittää organisaation jätehuoltoa ja työntekijät sekä johto halutaan 

ottaa kehitysvaiheeseen mukaan.
 – Tavoitteena on saada uusia ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia jätehuollon 

parantamiseksi. Tavoitteena on myös saada työntekijät ja johtoporras innokkaasti 
mukaan jätehuollon parantamiseen.

3. Jokaiseen pöytään valitaan puheenjohtaja, loput 13 henkilöä jaetaan kolmeen 
pienryhmään.
 – Puheenjohtajat ja pienryhmät asettuvat pöytiin. Puheenjohtaja esittelee pöydän 

teeman ja pienryhmä alkaa pohtia sekä ideoida aihetta. Ohjaaja kiertelee pöytien 
ympärillä ja auttaa tarvittaessa keskustelun käyntiin.

4. Kierrokseen menee siirtymisineen noin 50 minuuttia
 – Ensimmäiseen pöytään on varattu aikaa 15 minuuttia, jonka jälkeen pienryhmät 

vaihtavat pöytiä.
 – Toiseen ja kolmanteen pöytään on varattu aikaa 5 minuutta pöydän 

puheenjohtajan alustukseen ja 15 minuuttia ryhmän ideointiin.

5. Lopuksi kierrosten anti puretaan yhdessä keskustellen puheenjohtajien esitellessä 
lyhyesti pöytänsä ideat ja ajatukset. Ohjaaja ohjaa purkutilaisuuden, johon on varattu 
aikaa noin 30 minuuttia. 
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5.3 Kuusi hattua

Kuusi hattua -opetusmenetelmä on Edward de 
Bonon kehittämä opetusmenetelmä, jonka ta-
voitteena on tehostaa ryhmätyöskentelyä, mutta 
sitä voi käyttää myös yksin oman päätöksen-
teon tukena. Tavoitteena on tuoda esille aiheesta 
erilaisia näkökulmia ja suunnata huomio eri 
kohteisiin. Hattutekniikka auttaa ajattelemaan 
monipuolisesti ja laajentamaan näkemystä. (In-
nokylä 2013d.)

Kuusi hattua -opetusmenetelmässä erivärisillä 
hatuilla kuvataan erilaisia ajattelumenetelmiä. 
Ryhmäläinen pyrkii omaksumaan hatun mu-
kaisen ajattelutavan ja astuu hatun tuomaan 
rooliin. Erilaisten mielipiteiden ja ideoiden tuo-
minen esille on yleensä helpompaa roolihahmon 
kautta. Hattujen ajattelutavat on koottu tauluk-
koon 1. (Hämäläinen 1, 3.)

TAULUKKO 1. Kuusi hattua -opetusmenetelmän näkökulmat (Hämäläinen 1–2, Innokylä 2013d).

Väri Ajattelutapa Apu kysymyksiä

Valkoinen Neutraali
Objektiiviset faktat

Mitä tietoa on?
Mitä tietoa tarvitaan?

Punainen Tunteet, intuitio, aavistukset
Voi kertoa mielipiteet ilman perustetta

Miltä asia tuntuu?

Musta Kriittisyys ja varovaisuus
Pyrkii tunnistamaan suunnitelman riskit ja ongelmat
Ei tunneperäisiä argumentteja

Mitkä ovat ehdotuksen  
plussat ja miinukset?
Mitä tulee ottaa huomioon?

Keltainen Positiivinen ja rakentava asenne
Miettii ratkaisun etuja ja hyötyjä
Ei tunneperäisiä argumentteja

Mitkä ovat hyödyt ja edut? 
Kuinka päästään  
tavoitteisiin?

Vihreä Aivoriihi-hattu
Luova ja kekseliäs
Ehdottaa uusia ideoita ja mahdollisuuksia

Mitä muita vaihtoehtoja, 
ideoita ja ajatuksia on?
Voidaanko asia tehdä toisin?

Sininen Tavallisesti ryhmänjohtaja
Tarkkailee ja suunnittelee ryhmän toimintaa
Tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä

Miten lähestymme asiaa?
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Hatut voivat olla todellisia tai kuvitteellisia. Eri 
värejä ja ajattelumenetelmiä voidaan kuvata esi-
merkiksi värillisten paperien, huivien tai tussien 
avulla. Näin nähdään, mitkä ajattelutavat ovat 
kulloinkin käytössä ja pystytään seuraamaan, jos 
joku on lukkiutunut tiettyyn rooliin. (Hämäläi-
nen, 3; Innokylä 2013d.)

Hattujen käytölle ei ole tiettyä järjestystä, mutta 
esimerkiksi ongelman ratkaisussa hatut voivat 
vaihtua seuraavassa järjestyksessä:
1. Valkoinen: Hankitaan tietoa ongelmasta  

tai aiheesta
2. Vihreä: Aivoriihi – uusien ideoiden  

hankkiminen
3. Keltainen ja musta: Arvioidaan eri  

vaihtoehtoja
4. Punainen: Mille vaihtoehdot tuntuvat?
5. Sininen: Miten edetään? (Hämäläinen, 3.)

Kuusi hattua -opetusmenetelmä voidaan toteut-
taa monin eri tavoin:
• Hattuja kierrätetään ryhmäläiseltä toiselle ja 

jokainen saa vuorollaan esittää ajatuksena. 
Yksi toimii kirjurina, joka kirjaa kaikki ideat 
ja kommentit ylös.

• Ryhmäläiset saavat ringin keskeltä itse valita 
hatun, jonka mukaisen ajatuksen he haluavat 
esittää.

Opetusmenetelmä toteutetaan verkossa ja esi-
merkiksi eri viikoilla on eriväriset hatut. Ryh-
mäläisten tulee osallistua verkkokeskusteluun 
ja viikon hatunväri ohjaa keskustelua.

Hattuja voidaan kierrättää ryhmässä eritavoilla:
1. Koko ryhmä käyttää samanväristä hattua 

samaan aikaan (rinnakkainen ajattelu).
2. Jokaisella on erivärinen hattu.
3. Sekalaisesti (osalla on samanvärinen ja 

osalla erivärinen hattu). (Innokylä 2013d.)

Kokemukset:
• Hattujen on hyvä olla fyysisiä, sillä se helpot-

taa näkökulmien seuraamista (paperi, hattu, 
pehmolelu, pallo).

• Aikaa kannattaa varata runsaasti: kokeilussa 
aikaa varattiin n. 2 tuntia. Vaihtoehtoisesti 
hatuille tulee rajata tietty käyttöaika, esim. 
10 min per hattu.

• Kannattaa käydä läpi ennakkoon hattujen 
järjestys, jotta työskentely olisi tehokasta.

• Kaikkia hattuja ei ole välttämätöntä käyttää. 
• Ohjaajan on oleellista tehdä valinta vapaan 

keskustelun ja puheenvuorojen välillä. Pu-
heenvuorot voivat rajoittaa keskustelua, 
mutta toisaalta pitävät etenemisen loogisena 
ja selkeänä.

Plussat Miinukset/haasteet
Jokaisen mielipide ja 
ajatus kuullaan

Hatut toivat lisäväriä 
mielipiteisiin

Looginen eteneminen

Liian laaja ja  
tuntematon aihe tai 
epäselvä tehtävä

Hatut menevät  
sekaisin (eivät enää ole 
näkökulmien antajia)
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ESIMERKKI 1

Tapahtuman X ideointi, esimerkiksi kierrätyspäivät: Tavoitteena on ideoida ja keksiä 
erilaisia tapahtumassa järjestettäviä tempauksia, esityksiä ja ohjelmaa. Myös villit 
ideat ovat tervetulleita.

1. Ohjaaja esittelee aiheen, jota on tarkoitus kuusi hattua -opetusmenetelmän avulla 
pohtia, sekä kertoo asetetut tavoitteet. Ohjaaja antaa ohjeistuksen ja esittelee 
käytettävät hatut.

2. Valitaan kirjuri, joka kirjaa kaikki esille tulleet ideat ja kommentit.

3. Ryhmäläiset asettuvat ympyrään niin, että jokainen näkee ja kuulee toisensa.

4. Hatut kierrätetään ryhmäläisillä yksi väri kerrallaan niin, että kaikilla on 
mahdollisuus osallistua.

 – Valkoinen hattu aloittaa: Mitkä ovat järjestettävän tapahtuman realiteetit? 
Tapahtuma paikka ja aika…

 – Punainen hattu: Mitä tuntemuksia, ennakkoajatuksia tms. tapahtuma herättää? 
Viherpiipertäjien tapahtuma, rento päivä…

 – Vihreä hattu: Vapaata ja villiä ideointia. Mitä kaikkea tapahtumassa voisikaan 
olla? Konsertit, taidepajat… Vihreän hatun kierrokseen käytetään enemmän 
aikaa kuin muihin kierroksiin.

 – Musta hattu: Ideoiden ja tapahtuman kriittistä arviointia.  
Kaikki ihmiset eivät pidä liian kovaa soivasta musiikista, sateinen sää…

 – Keltainen hattu: Positiivinen lähestyminen ideoita ja tapahtumaa kohden. Mikä 
on hyvää? Saadaan ihmiset innostumaan, taidepajat on hyvä tapa…

5. Käydään läpi kirjurin muistiinpanojen avulla saadut ideat ja huomiot. Esimerkiksi 
tapahtumaa suunnittelevat ihmiset analysoivat saadut tulokset ja hyödyntävät niitä 
tapahtuman järjestämisessä.
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ESIMERKKI 2

Työturvallisuus: Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuvat organisaationsa työturvallisu-
uteen. Kontaktikerralla käydään läpi esille tulleet huomiot Kuusi hattua -opetusmene-
telmän avulla:

Opiskelijat asettuvat ympyrään niin, että jokainen näkee ja kuulee toisensa. Hatut 
laitetaan kiertoon esimerkiksi seuraavassa järjestyksessä:

1. Valkoinen: Opiskelijat esittelevät sekä positiiviset että negatiiviset huomiot 
organisaation työturvallisuuteen liittyen.

2. Vihreä: Aivoriihi, miten ilmenneisiin epäkohtiin voitaisiin puuttua? 

3. Keltainen ja musta: Arvioidaan aivoriihessä saatujen ehdotusten 
toteutusmahdollisuudet ja järkevyys

4. Punainen: Miltä eri vaihtoehdot tuntuvat?

5. Sininen: Tehdään yhteenveto aiheesta sekä toteutusehdotus työturvallisuuden 
parantamiseksi.
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1. THINK. Ohjaaja esittää kysymyksen perustuen luennoituun aiheeseen tai 
pohjustaakseen tulevaa aihetta tai esittää pohjustuksen sisältäen tehtävän. Jokainen 
oppilas pohtii vastausta hetken itsekseen. 

KUVIO 6. Think – itsenäinen työskentely.

2. PAIR. Jakaudutaan 2–3 henkilön pienryhmiin. Oppilaat jakavat pienryhmän kanssa 
ajatuksensa ja jatkavat pohdintaa yhdessä sekä jalostavat vastausta eteenpäin. 

KUVIO 7. Pair – pienryhmätyöskentely.

3. SHARE. Muutama tai kaikki ryhmät kertovat vastauksensa. Keskustellaan koko 
ryhmän kesken aiheesta. (Serc at Carleton College.)

KUVIO 8. Share – ryhmätyöskentely.

5.4 Think-Pair-Share

Think-Pair-Share on kolmivaiheinen yhteistoi-
minnallinen opetusmenetelmä. Think-Pair-Sha-
ren tarkoituksena on tuottaa keskustelua vali-

tusta aiheesta. Koska opetusmenetelmä etenee 
kolmessa vaiheessa, se ”pakottaa” kaikki opis-
kelijat osallistumaan. (Serc at Carleton College.
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5.5 Palapeli – Jigsaw

Palapeli -opetusmenetelmä on ryhmätyöhön pe-
rustuva opetusmenetelmä, jossa tavoitteena on 
saada syvällisempi ymmärrys keskustelemalla 
ja kokoamalla tietoa aiheesta. Palapeli -opetus-
menetelmän etuna on, että kaikkien ryhmän jä-
senten on työskenneltävä aktiivisesti. (Innokylä 
2013e.)

Palapelin eteneminen on kuvattu taulukkoon 2. 
Opetusmenetelmä alkaa aiheen sekä näkökul-
mien tai osa-alueiden esittelyllä. Tämän jälkeen 
ryhmä jaetaan pienryhmiin, jotka toimivat jo-
kaisen oppijan ”kotiryhminä”. Kotiryhmässä 
opiskelijat jakavat annetut näkökulmat tai osa-
alueet keskenään. Kun jokaisella ryhmässä on 
oma osa-alue, eri pienryhmien saman osa-alueen 
valinneet oppijat muodostavat ”asiantuntijaryh-
män”. Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on, 

ESIMERKKI

Opettaja ottaa kaksi esimerkkiä vaarallisten jätteiden hallinnasta yrityksessä ja jakaa 
niistä monisteet opiskelijoille. 

• Think: opiskelijat perehtyvät tapauksiin, vertaavat niitä keskenään sekä pohtivat 
mahdollisia muutos- tai kehityskohteita.

• Pair: opiskelijat muodostavat pienryhmät, joissa keskustelevat tapauksista ja käyvät 
läpi kehityskohteitaan ja miettivät kuinka kehityskohteisiin voidaan vastata.

• Share: käydään molemmat esimerkit yhdessä koko ryhmän kanssa läpi.

että jokaisesta kotiryhmäläisestä tulee oman 
osa-alueensa asiantuntija. (Innokylä 2013e; 
Aronson 2013.)

Kun asiantuntijaryhmät ovat perehtyneet ai-
heeseensa riittävästi, joko annetusta materiaa-
lista tai hakeneet ryhmänä omatoimisesti tietoa 
siitä, he koostavat osa-alueestaan tietopaketin. 
Tämän jälkeen asiantuntijat palaavat kotiryh-
miinsä, jossa käsitellään asiakokonaisuus. Aluksi 
eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat omasta 
osa-alueestaan ja muut voivat esittää tarkenta-
via kysymyksiä. Tämän jälkeen kotiryhmässä 
pohditaan alussa asetettua tavoitetta ja kootaan 
jokaisen asiantuntijaryhmäläisen tuoma tieto yh-
deksi tavoitteita vastaavaksi kokonaisuudeksi. 
(Innokylä 2013e; Aronson 2013.)
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TAULUKKO 2. Kotiryhmät – asiantuntijaryhmät – kotiryhmät.

Kotiryhmät

Kokonaisuus
ABC

Kokonaisuus
ABC

Kokonaisuus
ABC

Asiantuntijaryhmät

Aihe
AAA

Aihe
BBB

Aihe
CCC

Kotiryhmät

Kokonaisuus
ABC

Kokonaisuus
ABC

Kokonaisuus
ABC
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ESIMERKKI 1

Pääaihe: Kotitalousjätteen hyödyntäminen

Asiantuntijaryhmien aiheet: 
 – Ryhmä A: Energiahyödyntäminen
 – Ryhmä B: Kierrätys
 – Ryhmä C: Kompostointi ja mädätys

Kun asiantuntijaryhmät ovat perehtyneet omaan hyödyntämistapaansa ja selvittäneet 
mitkä jakeet ovat siihen sopivia, palaavat ryhmäläiset kotiryhmiinsä ja kokoavat  
hyödyntämistavoista yhteenvedot. 

Eri hyödyntämismenetelmiä voidaan esimerkiksi vertailla keskenään ja voidaan pohtia, 
miten eri jätejakeita voidaan käsitellä usealla eri tavalla.

ESIMERKKI 2

Pääaihe: Jäteteknologiat

Asiantuntijaryhmien aiheet: Yksi jätelaatu per asiantuntijaryhmä.

Opiskelijat kokoavat asiantuntijaryhmissä tietoa kyseiseen jätelaatuun sopivista ja  
toimivista jäteteknologioista. Lopuksi asiantuntijat palaavat kotiryhmiinsä ja kokoavat 
eri jätelaaduille sopivista jäteteknologioista yhteenvedon.
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5.6 Kehittyvä esitelmä 

Kehittyvä esitelmä on samantyyppinen opetus-
menetelmä kuin palapeli. Erona on se, että kehit-
tyvässä esitelmässä pienryhmät pysyvät samoina 
ja aiheet kiertävät ryhmillä. 

Normaalissa ryhmätyössä kukin pienryhmä 
tutustuu tiiviisti vain omaan aihealueeseensa, 

jonka ryhmätehtävästä riippuen joko esittää 
lyhyesti muille pienryhmille tai palauttaa kou-
luttajalle tarkastettavaksi. Kehittyvässä esitel-
mässä jokainen pienryhmä saa tutustua kaikkiin 
käsiteltäviin aiheisiin syvemmin. (Rajala 2013.)

KEHITTYVÄ ESITELMÄ ETENEE SEURAAVASTI (TAULUKKO 3):

1. Ohjaaja valitsee esimerkiksi kolme ryhmätöissä käsiteltävää aihetta.

2. Ryhmä jaetaan kolmeen pienryhmään, joista kullekin annetaan yksi aiheista.

3. Pienryhmät kokoavat taustatietoa ja lähdemateriaalia annettuun aiheeseen liittyen. 
Tässä vaiheessa ei valmistella visuaalista esitystä.

4. Seuraavassa vaiheessa pienryhmien aiheet kierrätetään niin, että kukin ryhmä saa 
heille uuden aiheen. Nyt pienryhmät valmistelevat edellisen pienryhmän kokoamien 
materiaalien pohjalta visuaalisen esityksen aiheesta.

5. Viimeisessä vaihdossa pienryhmät vaihtavat jälleen uuteen aiheeseen. Jokainen 
pienryhmä tutustuu edellisten pienryhmien kokoamaan materiaaliin ja esitykseen. 
Pienryhmät valmistautuvat esittämään aiheen materiaalin ja esityksen pohjalta.

6. Kontaktikerralla kukin pienryhmä esittelee nykyisen aiheensa ja aiheista 
keskustellaan. (Rajala 2013.)

Vaiheet 2–5 voidaan toteuttaa etätehtävänä.
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TAULUKKO 3. Havainnollistava kuva kehittyvästä esitelmästä (mukaillen Rajala 2013).

Tehtävä Pienryhmä 1 Pienryhmä 2 Pienryhmä 3

Taustatiedon ja lähdemateriaalin  
kokoaminen Aihe A Aihe B Aihe C

Visuaalisen esitysmateriaalin  
valmistelu Aihe C Aihe A Aihe B

Esityksen pitäminen Aihe B Aihe C Aihe A

ESIMERKKI

Pääaihe: Jätehuollon toimijat – tehtävät ja vastuut

Aihe A: EU:n tasolla 
Aihe B: Kansallisella tasolla
Aihe C: Paikallisella tasolla

Opiskelijat jaetaan pienryhmiin, ja he aloittavat työskentelyn oman aiheensa kanssa. 
Kun sovittu aika on kulunut, vaihdetaan aiheita taulukon 3 mukaisesti. Esitysten jälkeen 
voidaan tehdä myös koonti siitä, miten eri tasojen toimijat liittyvät toisiinsa, jolloin 
opiskelijat hahmottavat myös kokonaiskuvan.
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5.7 Kuvakäsikirjoitus –  
 Storyboard

Kuvakäsikirjoituksella voi konkreettisesti ku-
vata jotakin prosessia tai tapahtumaa. Se myös 
auttaa hahmotta maan ja arvioimaan prosessin 
eri vaiheita. Tarkoituksena on kuvata prosessi tai 
tapahtuma sekä löytää esimerkiksi mahdollisia 
kehityskohteita. Kuvakäsikirjoituksen avulla on 
myös helppo vertailla eri prosessivaihtoehtoja 
keskenään. (Innokylä 2013f.)

Kuvakäsikirjoituksessa sarjakuvamaisesti ku-
vataan prosessin tai tapahtuman vaiheet. Ku-
vakäsikirjoitukseen voi myös liittää erilaisia 
tapahtumavaihtoehtoja. Vaiheita ja kuvien ta-
pahtumia voi myös kommentoida esimerkiksi 
kuvien alle. Kuvakäsikirjoitus voidaan laatia 
esimerkiksi paperille piirtäen tai tietokoneella 
valmista internetin kuvamateriaa lia hyödyntäen. 
(Innokylä 2013f.)
 

KUVA 6. Storyboard -opetus-
menetelmän kokoaminen.
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Kokemukset:
• Sopiva ryhmäkoko on 3–4 henkeä. 
• Aikaa on varattava tarpeeksi kuvakäsikirjoi-

tuksen toteuttamiseen ja läpikäymiseen. Ku-
vakäsikirjoitus voidaan koota pienryhmissä 
etätehtävänä. Kuvakäsikirjoitusten purku ja 
esittely toteutetaan kontaktikerralla.

• Opetusmenetelmä voidaan toteuttaa joko 
piirtämällä, tietokoneella, hyödyntämällä leh-
tiä, internetin kuvapankkeja yms. Piirtotaito 
ei siis ole keskiössä.

Plussat Miinukset/haasteet
Toimii myös  
kielitaidottomalle

Visuaalisuus

Luova

Helppo todentaa

Mahdollistaa  
kehittämisen

Yksinkertaistamisen 
haasteet (Kuvaa pitää yk-
sinkertaistaa, mutta miten 
paljon, jotta tulos on 
edelleen ymmärrettävä.)

Aukeaako kuvakäsikir-
joitus muille? → Purku ja 
esittely ovat oleellisessa 
osassa

ESIMERKKIAIHEITA

1. Aihe 1: Tietyn jätejakeen käsittelyn kuvaus ja mahdollisten prosessin 
kehityskohteiden löytäminen

2. Aihe 2: Työturvallisuus: kuvataan työprosessi ja pyritään tunnistamaan  
vaaranpaikat

3. Aihe 3: Erilaisten tuotteiden elinkaarien mallintaminen.
 – Yksinkertaistettu mallinnus pienryhmissä
 – Tavoitteena hahmottaa elinkaaren laajuus sekä löytää ympäristöä  

kuormittavat pisteet
 – Elinkaarien vertailumahdollisuus, jos pienryhmillä on eri tuotteet
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5.8 Laajat työpajamenetelmät

Turun ammattikorkeakoulu on integroinut 
opetukseen erilaisia työpajamenetelmiä, joilla 
pyritään sitomaan opiskelua, tutkimustoimin-
taa sekä työelämäyhteistyötä tiiviisti yhteen. 
Työpajat on kehitetty tukemaan Turun ammat-
tikorkeakoulun innovaatiopedagogisia tavoit-
teita. Työpajamenetelmiä ovat muiden muassa 
projektipaja, tutkimuspaja, eksperttipaja sekä 
kansainvälinen tutkimuspaja.

Työpajamenetelmät on esitelty alla lyhyesti. Lisä-
tietoa Turun ammattikorkeakoulu työpajamene-
telmistä löytyy julkaisusta Yrittäjyyden jäljillä, 
työelämän poluilla – innovaatiopedagogiikka ja 
yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa (Lap-
palainen, Lehto & Penttilä toim.), joka on ladat-
tavissa osoitteesta http://julkaisut.turkuamkfi/
isbn9789522162908.pdf

5.8.1 Projektipaja

Turun ammattikorkeakoulun projektipaja jär-
jestetään kaikille ensimmäisen vuoden opiske-
lijoille. Opiskelijoista kootaan monialaisia pro-
jektiryhmiä, joista jokainen saa hoitaakseen oma 
projektin. Projektipajassa opiskelijat opettelevat 
projektin suunnittelua ja läpiviemistä sekä ko-
koavat projektisuunnitelman ja -raportin. 

Projektipajan tavoitteena on tutustuttaa uudet 
opiskelijat tutkivaan työotteeseen sekä toimi-
miseen monialaisessa ryhmässä. Projektipajan 
toivotaan myös olevan alkusysäys opiskelijoiden 
verkostoitumiselle.

5.8.2 Tutkimuspaja ja kansainvälinen    
   tutkimuspaja

Tutkimuspajassa opiskelija suorittaa opintojaan 
kooten samalla tietoa tutkimus- ja kehitystoi-
minnan tarpeisiin. Tutkimuspajassa opiskelijat 
toimivat pienryhmissä osaprojektien parissa. 
Säännöllisesti järjestetään yhteisiä tapaamisia, 
joissa ovat mukana esimerkiksi pajaa ohjaava 
opettaja sekä työn tilaajan edustaja. Tutkimus-
paja tukee opiskelijoiden työelämätaitoja sekä 
tiimityöskentelytaitoja. 

5.8.3 Eksperttipaja

Eksperttipajassa tiedon hankinta perustuu asian-
tuntijahaastatteluihin. Eksperttipajan toteutta-
minen vaatii vain vähän tai ei ollenkaan kontak-
tikertoja opettajaohjaajan kanssa. Eksperttipaja 
tukee opiskelijan vuorovaikutustaitojen kehit-
tymistä sekä ajantasaisen tiedon saavuttamista. 
Eksperttipaja muistuttaa tässä oppaassa esiteltyä 
asiantuntijakartoitusta.
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6 Tiedon ja  
toimintatapojen 
kartuttamisen 
opetusmenetelmät

6.1 Mentorointi

Mentorointi on vanha kehittymisen ja kehittämi-
sen tapa, jossa kokenut oman alansa asiantun-
tija jakaa omia tietojaan ja taitojaan sekä asen-
teitaan aloittelijalle eli niin sanotulle kisällille. 
Mentoroinnin avulla on mahdollisuus kehittää 
niin ammatillista kuin henkilökohtaista osaa-
mista sekä erilaisiin ympäristöihin ja toiminta-
tapoihin sopeutumista. Mentorointi tukee myös 
aktiivista, osallistuvaa ja käytännönläheistä toi-
mintatapaa. (Salminen & Suhonen 2008; Ope-
tushallitus 2012.)

 

• 
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MENTOROINNIN VAIHEET

1. Mentorin valinta:

• Mentorin valinta tehdään mentoroinnille asetettujen tavoitteiden pohjalta. Valitun 
mentorin tulee myös olla valmis jakamaan osaamistaan ja taitojaan kärsivällisesti.

2. Mentorointiprosessin suunnittelu:

• Yhdessä valitun mentorin kanssa käydään läpi mentoroinnin tavoitteet ja 
toiminta-ajatus. Mentorin kanssa sovitaan myös aikataulut ja muut käytännön 
järjestelyt.

3. Mentorointi:

• Mentori jakaa tietojaan ja taitojaan kisällille sovittujen tavoitteiden ja 
prosessisuunnitelman pohjalta. Kisälli voi esimerkiksi osallistua mentorin 
työtehtäviin ja opetella niiden tekemistä mentorin opastuksella.

4. Arviointi ja palautteen anto:

• Mentoriprosessin lopussa arvioidaan mentoroinnin onnistumista sekä annetaan 
palautetta. Mentori antaa palautetta kisällille ja päinvastoin. Kisällille voidaan 
myös laatia esimerkiksi jatkosuunnitelma kehitysprosessin jatkamiseksi. (Salminen 
& Suhonen 2008, Opetushallitus 2012.)

6.1.1 Opiskelijamentorointi

Opiskelijamentoroinnissa tarkoituksena on tu-
tustuttaa opiskelija esimerkiksi työntekijän, tut-
kijan tai johtajan työnkuvaan. Mentori auttaa 
ja ohjaa mentoroitavaa sekä käy tämän kanssa 
keskusteluja. Opiskelijamentorointi sopii erityi-
sesti tilanteisiin, jossa opiskelijan halutaan tutus-
tuvan ammattilaisen tai asiantuntijan työhön. 
Mentoroitava saa muun muassa yhteyden alansa 

asiantuntijaan, tietoa omasta toimialastaan sekä 
kontaktin työelämään. (Itä-Suomen yliopisto.)
Opiskelijamentoroinnista voidaan laatia kirjalli-
nen raportti tai muunlainen esitys, jossa käydään 
läpi omia kokemuksia ja oppimista. Erilaiset ko-
kemukset ja oma oppiminen voidaan jakaa myös 
ryhmässä keskustellen.
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6.2 Benchmarking

Benchmarking eli vertailuanalyysi on toiminnan 
kehittämiseen tarkoitettu työkalu, ja sen tarkoi-
tuksena on verrata omaa toimintaa parhaaseen 
vastaavaan käytäntöön. Vertailuanalyysi auttaa 
tunnistamaan:

• Mitä ja miten tehdään?
• Miten muut sen tekevät?
• Miten hyvin asia tehdään verrattuna referens-

seihin?
• Miten omaa toimintaa voidaan parantaa? 

(Management Analysis & Development 
2013.)

Yritysten välisen vertailuanalyysin lisäksi vertai-
luanalyysiä voidaan hyödyntää opetusmenetel-
mänä, jolloin opiskelijat vertailevat esimerkiksi 
eri maiden jätehuollon käytäntöjä ja pyrkivät 
löytämään parhaat ratkaisut.

ESIMERKKI 1
Jaetaan ryhmä pienryhmiin ja annetaan jokaiselle ryhmälle maa, jonka jätehuolto-
järjestelmään ryhmä tutustuu. Kun pienryhmät ovat keränneet tietoa eri maiden jäte-
huoltojärjestelmistä, verrataan näitä keskenään ja pohditaan niiden eroavaisuuksia.

ESIMERKKI 2
Opiskelijat vertailevat tietyn tyyppisten toimijoiden, esimerkiksi koulujen, jätehuolto- 
suunnitelmia keskenään ja pyrkivät löytämään parhaat käytännöt. Lopuksi tehdään 
joko todelliselle tai fiktiiviselle saman alan toimijalle jätehuoltosuunnitelma.

Kun vertailuanalyysiprosessi aloitetaan, ensim-
mäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on määritellä 
vertailuanalyysin tavoitteet. Kun tavoitteet, esi-
merkiksi tietyn prosessin kehittäminen, on mää-
ritelty, valitaan vertailun kohteet. Kohteet voivat 
olla joko saman alan yrityksiä tai miltä tahansa 
toimialalta, riippuen mitä halutaan vertailla. 
Toimialasta riippumattoman vertailuanalyysin 
toteutuksessa ei ole tarkoitus tehdä kokonais-
valtaista vertailua vaan löytää parhaat käytän-
nöt niistä toiminnan osista, joita voidaan ver-
rata keskenään.  (Lahden ammattikorkeakoulu 
2013.) 

Vertailuanalyysi voidaan toteuttaa työpajatyyp-
pisesti, vierailemalla valitussa organisaatiossa 
tai keräämällä erilaisista käytännöistä tietoa 
eri lähteistä, kuten internetistä, artikkeleista ja 
kirjoista. Jos analyysi toteutetaan vierailemalla 
toisessa yrityksessä, on oleellista valmistautua 
muun muassa valmistelemalla ennakkoon esi-
tettäviä kysymyksiä.
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kemmat yksityiskohdat ja syvällisempi tieto sel-
vitetään asiantuntijakartoituksen avulla.

Asiantuntijakartoitus on kevennetty versio 
Delfoi-menetelmästä. Delfoi-menetelmän pe-
rustana on asiantuntijoille kohdistettu kysely/
haastattelututkimus. Tyypillisesti tietoa kerätään 
2–3 kysely- ja/tai haastattelukierroksen avulla, 
joiden tuloksista kootaan yhteenveto. Tutki-
muksen osallistuvat asiantuntijat tulee säilyttää 
anonyymeinä. Tavoitteena on koota hypoteeseja, 
väitteitä ja erilaisia ennustuksia tulevaisuudesta 
toiminnan suunnittelun tueksi. (Innokylä 2013g; 
Jyväskylän yliopisto.)

6.3 Asiantuntijakartoitus

Asiantuntijakartoituksessa tavoitteena on ke-
rätä tarvittavaa tietoa asiantuntijoilta kyselyn 
tai haastatteluiden avulla, ja se sopii erityisesti 
syvällisen tiedon hankkimiseen. Asiantuntijakar-
toitusta voidaan käyttää apuna esimerkiksi kehi-
tys- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Kartoituksen 
laajuus voidaan määrittää käytettävissä olevien 
resurssien mukaan.

Opetusmenetelmä on mahdollista yhdistää esi-
merkiksi tavalliseen ryhmätehtävään, jolloin 
opiskelijat aluksi hakevat ja kokoavat yleistä 
tietoa internetistä sekä kirjallisuudesta ja tar-

ASIANTUNTIJAKARTOITUS ETENEE SEURAAVASTI:

1. Rajataan selvitettävä aihealue, kuten ratkaistava ongelma. Kirjataan ylös, millaista 
tietoa aiheesta halutaan asiantuntijoilta saada ja mihin kysymyksiin halutaan 
vastaukset.

2. Laaditaan haastattelu tai kysely esille nousseiden tarpeiden mukaan.

3. Valitaan asiantuntijat, joilta tietoja halutaan kerätä. Kaikki eivät välttämättä vastaa 
kyselyyn tai haastattelupyyntöön, joten asiantuntijoita kannattaa valita tarpeeksi.

4. Otetaan yhteyttä valittuihin asiantuntijoihin ja esitellään heille aihe sekä 
kartoituksen tarkoitus. Samalla lähetetään myös kysely tai haastattelupyyntö.

5. Saadut vastaukset puretaan ja analysoidaan.

6. Tulosten pohjalta kootaan selvitys ja haetaan ratkaisua esimerkiksi tutkittavaan 
ongelmaan. 
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Kokemukset:
• Asiantuntijakartoitus tukee aktiivista ja oma-

aloitteista oppimista sekä kehittää viestintä-
taitoja.

• Asiantuntijakartoituksen toteutukseen on 
varattava tarpeeksi aikaa, jotta asiantuntijat 
ehtivät vastaamaan kyselyyn ja haastattelut 
ehditään sopia sekä toteuttaa.

• Asiantuntijakartoituksen tulokset ovat pit-
kälti kiinni sitä toteuttavan ryhmän innosta 
ja aktiivisuudesta, mikä voidaan lukea myös 
opetusmenetelmän positiiviseksi piirteeksi.

Plussat Miinukset/haasteet

Yleisesti saatavilla 
olevien tietojen  
syventäminen

Kontaktin  
syntyminen  
asiantuntijaan

Mahdollisuus  
tehdä tarkentavia 
kysymyksiä

Huonosti laaditut  
kysymykset tai  
epäselvät vastaukset

Asiantuntijaan ei  
saa kontaktia tai  
kysymyksiin ei saa  
vastauksia.
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6.4 Vertaishaastattelu

Vertaishaastattelu on kehittämiseen tarkoitettu 
opetusmenetelmä ja sopii hyvin aineistonkeruu-
menetelmäksi. Vertaishaastattelussa haastatte-
luun osallistuvat henkilöt käyvät keskustelua 
annettujen teemojen ja haastattelurungon poh-
jalta. Tavoitteena on tuoda esille erilaisia näkö-
kulmia sekä esimerkiksi kehittämisehdotuksia. 
(SOSTE.)

Keskusteluun osallistuu 2–4 henkilöä ja vain 
haastatteluun osallistuvat ovat paikalla. Kes-
kustelu dokumentoidaan esimerkiksi muistiin-
panojen, videoinnin tai äänitallenteen avulla 
ja dokumentoinnin toteuttavat haastatteluun 
osallistuvat henkilöt ennalta sovitulla tavalla. 
Tilassa ei ole mukana siis erikseen haastattelijaa 
tai muita ulkopuolisia. (SOSTE.)

PROSESSI ETENEE SEURAAVASTI:

1. Valitaan haastattelun teema ja laaditaan haastattelurunko. Valitaan myös sopiva ja 
luonteva dokumentointitapa.

2. Vertaishaastatteluun osallistuvat käyvät läpi ohjaajan kanssa vertaishaastattelun 
idean sekä suunnitellun haastattelurungon. Samalla käydään läpi dokumentointitapa.

3. Järjestetään vertaishaastattelutilaisuus. Ohjaajan on hyvä olla tavoitettavissa 
haastattelun aikana.

4. Puretaan ja analysoidaan tulokset. (SOSTE.)

Vertaishaastattelua voidaan hyödyntää myös 
osana Palapeli-opetusmenetelmää, jolloin kou-
luttaja voi toimia ohjaajana ja asiantuntijaryh-

mät käyvät läpi keräämänsä tiedon vertaishaas-
tattelun avulla. 
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OPETUSMENETELMÄ ETENEE SEURAAVASTI:

1. Kouluttaja valmistelee opetettavaan aiheeseen liittyvän kysymyspatteriston, jonka 
hän lähettää ennakkoon ryhmäläisille. Kysymyspatteriston palautukseen määrätään 
palautuspäivä.

2. Ryhmäläiset hakevat vastaukset annettuihin kysymyksiin valitsemiaan 
tiedonhakumenetelmiä käyttäen. Ohjaaja voi osoittaa myös tiettyjä videoita/muita 
lähteitä, joista vastaukset kysymyksiin löytyvät.

3. Ryhmäläisten vastaukset käydään läpi yhdessä keskustellen kontaktikerralla tai 
esimerkiksi virtuaalisesti. (Rajala 2013.)

ESIMERKKI

Opiskelijat voivat hyödyntää vertaishaastattelua osana tiedon jakamista esimerkiksi 
seuraavasti:

• Pienryhmät valitsevat työnsä aiheen ja jakavat sen osiin. Jokainen ryhmäläinen 
perehtyy aiheeseen omatoimisesti.

• Yksi ryhmäläisistä toimii ohjaajana ja loput osallistuvat vertaishaastatteluun. Ohjaaja 
laatii haastattelurungon aiheeseen ja työntavoitteisiin perustuen.

• Ryhmäläiset hyödyntävät vertaishaastattelua ja dokumentoivat jakamansa tiedon.
• Ryhmä purkaa ja analysoi saadut tulokset.

6.5 Kysymyspatteristo

Kysymyspatteristo voidaan toteuttaa ennakko-
tehtävänä, jolloin kontaktikertaan mennessä 
kaikilla kurssiin osallistuvilla on hallussaan ky-
symyspatteriston mukaista perustietoa aiheesta. 

Tällöin varsinaisella kontaktikerralla ei tarvitse 
käydä läpi perusasioita luentomaisesti, vaan voi-
daan keskustella ja pohtia yhdessä esimerkiksi 
kysymyspatteriston vastauksia. (Rajala 2013.) 
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6.6 Ekskursio ja 
      virtuaaliekskursio

Ekskursion tavoitteena on tutustuttaa opiskeli-
jat johonkin kohteeseen ja sen toimintaan (Hel-
singin yliopisto). Ekskursio voidaan toteuttaa 

monin eri tavoin kuten yritysvierailuna (kuva 7)  
tai tutustumalla virtuaalisesti erilaisten tehtaiden 
tai energiantuotantomuotojen toimintaan.
 

KUVA 7. Ekskursio Ekokaarinan kierrätyskeskukseen kesällä 2013.



62

EKSKURSION TOTEUTUS (esimerkki)

1. Ohjaaja suunnittelee ekskursion tavoitteet ja ottaa yhteyttä valitsemaansa kohtee-
seen. Ohjaaja sopii vierailuajankohdan sekä ekskursion sisällön. On tärkeää, että 
kohteessa ollaan tietoisia vierailulle asetetuista tavoitteista sekä ryhmän tasosta. 
Esimerkiksi asiantuntijoista koostuva ryhmä tarvitsee yleisesittelyn sijasta syvempää 
tietoa kohteesta.

2. Ohjaaja valmistelee ryhmäläisille tehtäviä ekskursioon liittyen, esimerkiksi:
 – Ennakkotehtävä, jossa tutustutaan kohteeseen liittyvään teoriatietoon.
 – Kysymyslomake, jonka opiskelijat täyttävät ekskursion aikana.
 – Ekskursiosta koostettava raportti, artikkeli tai esitys.
 – Keskustelu vierailusta seuraavalla kontaktikerralla/ verkossa.

3. Ohjaaja kertoo opiskelijoille ekskursiosta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä 
antaa siihen liittämänsä tehtävät.

4. Toteutetaan ekskursio sekä siihen liittyvät tehtävät.
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Ekskursion järjestäminen voi olla myös opis-
kelijalähtöistä. Opiskelijat voivat osallistua tai 
hoitaa kokonaan ekskursion suunnittelun ja 
järjestämisen.

Kokemukset:
• Hyvin järjestelty ekskursio tukee oppimista.
• Ekskursion järjestelyihin sekä siihen liitettä-

viin tehtävänantoihin kannattaa panostaa.

Plussat Miinukset/haasteet
Tiedonsaanti ja tilan-
teen näkeminen koh-
teessa paikanpäällä

Teoreettisen tiedon  
jalkauttaminen käy-
tännön ympäristöön

Ekskursio on mah-
dollista liittää monen-
laiseen oppimistilan-
teeseen

Esittelijän puheen 
kuuleminen/ ymmärtä-
minen

Ei esitellä välttämättä 
”koko totuutta”

ESIMERKKIKOHTEITA

Kaatopaikka, jätteenpolttolaitos, putkikeräilyn piirissä oleva asuinalue, jätehuoltoyritys, 
virtuaaliekskursiot moderneihin jätteenkäsittelylaitoksiin…
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7 Muita 
   opetusmenetelmiä

7.1 SWOT-analyysi
SWOT-analyysi sopii avuksi arvioinnin ja ver-
tailun, ideoinnin ja kehittelyn, oppimisen ja on-
gelmien tunnistamisen sekä projektien suunnit-
telun toteuttamiseen. Sillä voidaan analysoida 
niin kokonaisia suunnitelmia ja strategioita kuin 
yksittäisiä menetelmiä tai materiaaleja.

Analyysissä kohteen sisäiset vahvuudet (st-
rengths) ja heikkoudet (weaknesses) sekä ulkoi-

set mahdollisuudet (objectives) ja uhat (threaths) 
kootaan nelikentäksi. Nelikenttään koottujen 
ominaisuuksien pohjalta analysoidaan koh-
detta ja tehdään sen pohjalta johtopäätöksiä 
(taulukko 4). SWOT-analyysin etuna on sen 
yksinkertaisuus ja helppo toteutettavuus. (Ok-
opintokeskus; Innokylä 2013c.) Taulukkoon 5 
on otettu esimerkki jätealan kehittämishank-
keessa tehdystä SWOT-analyysistä. 

KUVA 8. SWOT-lomakkeen täyttö.
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TAULUKKO 4. SWOT-analyysi (Ok-opintokeskus).

Si
sä

is
et

Vahvuudet:

• organisaatiosta tai arvioitavasta ideasta 
lähtöisin

• mikä on hyvää?
• mikä toimii?
• missä on onnistuttu?

Heikkoudet:

• sisäiset ongelmat
• mikä estää suunnitelmia toteutumasta?
• mikä ei toimi hyvin? 

U
lk

oi
se

t Mahdollisuudet:

• ulkoapäin tuleva
• organisaation tai idean mahdollisuuksiin 

vaikuttavat

Uhat:

• ulkoapäin tuleva 
• lähitulevaisuuden ongelmat tai asiat,  

joita tulisi välttää

TAULUKKO 5. SWOT-analyysi: Case Jätealan kehittämishanke, julkisen sektorin näkemyksiä tulevai-
suudesta (Hietaranta, Hillgren, Kangas & Sundqvist 2011, 19).

Si
sä

is
et

Vahvuudet:

• lain asettama pakko
• monopoliasema
• jätehuollon valvoja

Heikkoudet:

• markkinoiden kypsyys
• toimintakentän kasvu 
• vaikeasti hyödynnettävä jäte
• tyytyminen tarjolla olevaan tekniikkaan

U
lk

oi
se

t

Mahdollisuudet:

• toiminnan intensiivisyyden kehittäminen
• jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen 

kehittäminen
• jätejakeiden entistä tarkempi lajittelu
• laitteiden automatisointi

Uhat:

• asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
• tekniikan kehittyminen ja automatisointi
• alan kansainvälistyminen ja paikallisuuden 

väheneminen
• jätehuollon täydellinen vapautuminen,  

vapaa kilpailu
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7.2 Tapaus X 

Tapaus X perustuu tarinallisuuteen. Tapaus 
X:ssä käydään läpi erilaisia tapauksia, jotka 
voivat olla todellisia tai fiktiivisiä. Opetusme-
netelmä sopii monenlaisiin tilanteisiin ja hyvin 
erilaisille ryhmille, mutta ryhmäkokoon tulee 
kiinnittää huomiota, jotta jokaisen jäsenen in-
tensiteetti ja panos säilyvät. Opetusmenetelmä 

sopii hyvin toteutettavaksi 2–5 henkilön pienryh-
missä. Tapaus X soveltuu erityisen hyvin tietyn 
aiheen ympärille muodostuneisiin tilaisuuksiin 
esim. seminaarit, koska tilaisuuteen saapuvilla 
on jo valmiiksi aiheeseen jokin näkökulma tai 
mielenkiinto. (Kauppinen 2013.)

TAPAUS X ETENEE SEURAAVASTI:

Valittu tapahtuma esitellään lyhyesti opiskelijoille. Tapauksen faktat käydään läpi mah-
dollisimman neutraalisti. Tapauksesta annetaan myös ”julkaisu” (kuvia, lehtileikkeitä, 
videota yms.), joissa on lisätietoa tapauksesta. Vaihtoehtoisesti ryhmät voivat itse etsiä 
tapaukseen liittyvät uutiset.

Ryhmälle annetaan aikaa keskustella aiheesta ja tarkoituksena on tuottaa tapauksesta 
kooste, josta selviää sovitut seikat, jotka voivat olla esimerkiksi:
• Mitä on tapahtunut?
• Miksi näin tapahtui / mistä tapaus johtui?
• Miten tapaus olisi voitu estää?
• Miten tapaus olisi voinut olla laajempi?
• Voidaanko tästä tapauksesta oppia jotain?
• Voidaanko vastaavia tapauksia estää tapahtumasta jatkossa?
• Voiko vastaavia tapauksia tulla lisää? 

Tapaus voi olla luonteeltaan negatiivinen tai positiivinen, mutta ryhmän tulisi pystyä 
tarkastelemaan sekä tapauksen negatiivisia että positiivisia puolia. Kooste voidaan 
tehdä myös etätehtävänä. 

Lopuksi ryhmät esittelevät koosteensa syventäen alussa annettuja tietoja sekä vastaten 
esitettyihin kysymyksiin. (Kauppinen 2013.)
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Tapaus X -opetusmenetelmä voidaan toteuttaa 
myös etätehtävänä, jolloin opiskelijat valmiste-
levat tapauksesta koosteen etätehtävänä esimer-
kiksi verkossa ja ainoastaan esittelyt toteutetaan 
kontaktikerralla.

Kokemukset:
• Tapaus X:llä on mahdollisuus oppia todelli-

sista tapauksista.
• Tositapauksen ja teoreettisen tiedon yhdistä-

minen.

Plussat Miinukset/haasteet
Ratkaistava  
keskustelemalla

Tositilanteen analyysi

Vahvistaa myös  
teoreettista tietoa

Huonosti valitut  
tapaukset

Tiedon riittävyys

ESIMERKKI

Aihe: Työturvallisuus

1. Ohjaaja valitsee jonkin tapahtuneen työtapaturmatilanteen, joka liittyy jätealan 
työturvallisuuteen. Suuri ryhmä jaetaan pienryhmiin, joista kukin saa oman 
tapauksensa.

2. Opiskelijat tutustuvat annettuun tapaukseen ja etsivät sen tueksi mm. uutisia ja 
artikkeleita. Ohjaaja voi myös kerätä tapahtumista valmiiksi materiaalia kuten kuvia 
ja raportteja, joita opiskelijoiden on tarkoitus hyödyntää.

3. Opiskelijat kokoavat pienryhmissä tapauksesta koosteen yllä annettujen ohjeiden 
pohjalta.

4. Tiedotteet esitellään muille ja pohditaan etenkin, miten kyseinen onnettomuus olisi 
voitu estää.
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7.3 Koira syö koiraa

Koira syö koiraa on mielenkiintoinen opetusme-
netelmä, joka tarjoaa viihdyttävän tavan tutus-
tua tuotteen elinkaareen ja sen varrella tehtyihin 
ratkaisuihin sekä niiden vaikutuksiin. Opetus-
menetelmässä erilaisten roolien avulla nähdään, 
miten eritavoilla mm. tehtaan omistaja, jätteen 
hävittäjä ja luonto arvottavat valitun tuotteen 
ominaisuudet ja materiaalit.

Koira syö koiraan -opetusmenetelmään liittyvä 
tarkempi ohjeistus ja materiaali löytyvät liit-
teestä 1.

Kokemukset:
• Koira syö koiraa koettiin hauskaksi ja mie-

lenkiintoiseksi opetustavaksi.
• Tehtävänantoon ja tarkkaan ohjeistukseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Plussat Miinukset/haasteet
Heijastaa todellisuutta

Mielenkiintoinen ja erilainen opetusmenetelmä

Tuo esiin eri näkökulmia ja jopa yllättäviä asioita

Voidaan kehittää esimerkiksi virtuaaliseksi  
tehtäväksi

Voidaan muokata eri tilanteisiin sopivaksi

Ohjeistuksen haasteet

Perustuu stereotypioihin

Vaatii heittäytymistä

Ryhmäkoko
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Liite

Koira syö koiraa -opetusmenetelmä

Tästä liitteestä löytyvät tarkemmat ohjeet Koira 
syö koiraa -opetusmenetelmän toteutukseen sekä 
toteutusta varten tulostettavat lomakkeet A–G. 
Opetusmenetelmän on luonut Joona Pelttari.

Koira syö koiraa -opetusmenetelmän tavoitteena 
on osoittaa kuinka ihmisen oman edun tavoit-
telu ei toimi yhteisössä ja luonnossa vaan kestä-
vin tulos saadaan ottamalla huomioon kaikkien 
mielipiteet. Opetusmenetelmä vaatii kykyä heit-
täytyä rooliin. 

Opetusmenetelmässä ryhmä jaetaan eri roolei-
hin. Pienryhmät miettivät rooliensa kautta tuot-
teen valmistusta ja elinkaarta. Tarkoituksena on 
miettiä, mikä on suotuisinta itselle, menetelmiä 
kaihtamatta ja omaa etua tavoitellen. Ideat voi-
vat olla erittäin omaperäisiä ja erilaisia, mutta 
mieluiten mahdollisimman tarkkoja, jotta niihin 
saadaan muiden mielipide. Eri roolien ideat pis-
teytetään ja niitä vertaillaan toisiinsa. 

Koira syö koiraa -opetusmenetelmän toteutus:
• Valitaan tuote tai palvelu kuten liha, puinen 

pöytä, lelu-auto, auto tai kirjastopalvelut. Esi-
merkiksi makkara.

• Valitaan roolit, joiden kanssa opetusmene-
telmä viedään läpi: Esimerkiksi tehtaanomis-
taja, tuotteen valmistaja, kuluttaja, jätteen 
hävittäjä (valtio, kunta), luonto ja eettisyys.

• Jaetaan ryhmä pienryhmiin (1–4 henkeä), 
joista jokainen saa yhden rooleista. Kuusi pien-
ryhmää, jotka saavat edellä mainitut roolit.

• Jokainen pienryhmä kehittää 1–2 ideaa siitä, 
miten he haluaisivat valitun tuotteen/ palvelun 
tuottaa tai millainen tämän palvelun/ tuotteen 
tulisi olla. Ideat saavat olla kärjistettyjä. Esi-
merkiksi Tehtaanomistaja: ” Haluan tuottaa 
makkaran mahdollisimman halvalla: Ulko-
mainen halpaliha ja lihankaltaisen valmisteet 
sekä paljon ”täyteaineita” ja säilöntäaineita.”

• Pienryhmien ideat käydään jokainen yksitel-
len läpi niin, että muut pienryhmät pisteyt-
tävät ne rooliensa mukaan. Ks. Lomakkeet 
A–G. Esimerkiksi: Kuluttaja antaa tehtaan-
omistajan ajatukselle -3, koska kuluttajat ha-
luavat suomalaista kokolihamakkaraa.

• Kunkin idean saamat pisteet lasketaan yhteen 
ja tutkitaan, mitkä niistä saivat eniten tai vä-
hiten pisteitä. Ideoita myös jatkokehitetään 
ja tehdään kompromisseja niin, että ne vas-
taisivat useampien roolien toiveita ja tarpeita.

Pisteytys:
3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen,  
0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä,  
-3 = en pidä ideasta
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ESIMERKKI 1

Tuote: Puinen pöytä

Kuluttajan idea: Tahtoisin, että pöytä kestäisi käyttöä, joten se tulisi lakata hyvin.

Tehtaan omistaja = 1(Lisäisi hiukan kustannuksia, jotka lisätään tuotteen hintaan)
Tuotteen valmistaja = -3 (Joutuu käsittelemään terveydelle vaarallisia aineita)
Jätteen hävittäjä = 1 (Lakkapintainen puu on vaikea hävittää)
Luonto = -2 (Luonnolle haitallisia kemikaaleja, toisaalta se kestää kauemmin)
Eettisyys = 1 (Tuote on lakattu, joten se ei ole ehkä parhain mahdollinen)
Yhteensä -2 pistettä

Seuraavaksi käsiteltäisiin esimerkiksi Tehtaan valmistajan idea puisesta pöydästä jne.
Lopuksi eri ideoita vertaillaan ja niitä voidaan kehitellä edelleen.

ESIMERKKI 2

Tuote: Lelu-auto

Luonto: Tahtoisin, että auto olisi tehty muovin sijaan puusta, koska puu on uusiutuva raaka-aine ja 
öljystä valmistettu muovi kuormittaa luontoa monin tavoin.

Tehtaan omistaja = -3 (Puiset autot ovat viime vuosituhatta, kukaan ei halua ostaa)
Tuotteen valmistaja ”duunari” = 3 (Puu on yleisesti vaarattomampaa käsitellä kuin muovi) 
Kuluttaja = -3 (En tahdo ostaa puista autoa)
Jätteen hävittäjä = 3 (Puu on helpommin hävitettävää)
Eettisyys = 3 (Puun käsittely on ihmiselle vaarattomampaa ja on uusiutuva luonnonvara) 

Yhteensä 3 pistettä. (Miten kuluttajat saataisiin innostumaan puisesta leluautosta?)
Seuraavaksi käsiteltäisiin esimerkiksi Tehtaan valmistajan idea leluautosta jne.
Lopuksi eri ideoita vertaillaan ja niitä voidaan kehitellä edelleen.
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Lomake A: Koira syö koiraa -opetusmenetelmän vetäjä

Opetusmenetelmän vetäjä kokoaa pienryhmien roolien pohjalta keksimät ideat (1–2 kpl) ja kirjaa ne ylös.
Vetäjä esittää yksitellen kunkin pienryhmän idean ja kirjaa pienryhmien antamat pisteet oheisen tau-
lukon tapaan. 

Lopuksi kunkin idean saamat pisteet lasketaan yhteen ja tutkitaan, mitkä niistä saivat eniten/vähiten 
pisteitä. Ideoita voi myös kehittää ja tehdä kompromisseja niin, että ne vastaisivat useampien roolien 
toiveita ja tarpeita.

Vinkki!

Ideat sekä niille annettavat pisteet kannattaa kirjata suoraa tietokoneelle, josta ne samanaikaisesti 
heijastetaan valkokankaalle. Tällöin kaikki ryhmäläiset pystyvät seuraamaan tilannetta ja pistelasku 
on helppoa.

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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Lomake B: Koira syö koiraa – Kierrättäjä

Sinä olet KIERRÄTTÄJÄ. Sinä olet valtio, kunta tai jätteenkäsittelyn vastaava. Se on sinun tehtäväsi 
huolehtia tuotteen jälkikäsittelystä ja kierrätyksestä niin, että se olisi mahdollisimman helppoa, saas-
teetonta ja edullisinta. Voit tinkiä yhdestä, jos saavutat toisella etua. Muista että media on jatkuvasti 
tarkkailemassa miten toimit, joten et voi olla täysin vastuuton.

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta



76

Lomake C: Koira syö koiraa – Kuluttaja

Sinä olet KULUTTAJA. Rahaa ei ole koskaan tarpeeksi ja toivoisit tavaran kestävän käyttöä. Valmistus-
maalla tai tavalla ei ole väliä kunhan siitä ei ole haittaa sinulle ja sen saisi mahdollisimman edullisesti 
lähimmästä supermarketista.

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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Lomake D: Koira syö koiraa – Luonto

Sinä olet LUONTO. Fauna ja flora sekä uusiutuvuus ovat sinulle tärkeitä. Elämään kuuluu syntymä ja 
kuolema, mutta kuka haluaisi valita sellutehtaan äänet rupikonnan kurnutuksen tilalle?

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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Lomake E: Koira syö koiraa – Tehtaan omistaja

Sinä olet TEHTAANOMISTAJA. Hipit pyörivät jaloissa kun pyrit saamaan kassavirrat kohdalleen ja 
tulos on ainoa asia, joka on tärkeää. Eläkkeelle, kaukana täältä, on enää muutama vuosi, joten turhaa 
tehdä minkäänlaisia pitkän tähtäimen päätöksiä.

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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Lomake F: Koira syö koiraa – Duunari

Sinä olet TUOTTEEN VALMISTAJA eli DUUNARI. Valmistat ja pakkaat tuotteita tehtaalla kahdeksasta 
neljään, jotta kannikan päällä on voita. Mieluisinta sinulle on kun työn tekeminen ei rasita fyysisesti 
eikä henkisesti ja siitä ei aiheudu mitään, joka haittaisi terveyttäsi tulevina vuosikymmeninä.

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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Lomake G: Koira syö koiraa – Eettisyys

Sinä olet EETTISYYS eli yleinen moraali ja järki. Tasapainottelen suojellen ihmistä ja luontoa yrittäen 
ajaa kaikkien hyvinvoinnin etua korkealla moraalilla. Ymmärrät että ihmisen täytyy tehdä töitä elan-
tonsa eteen ja eri tuotteita tarvitaan jotta täällä pystytään toimimaan, mutta kaikille kuuluu tasa-arvo, 
vapaus ja puhtaus.

Millä tavoin ja mistä materiaalista tuotteen/palvelun haluaisit valmistaa? Miten tuotetta/palvelua tulisi 
hyödyntää? Mieti valmiiksi kaksi ideaa, jotka olisivat sinun kannaltasi parhaita ilman, että annat muiden 
ryhmien olemassaolon vaikuttaa päätösprosessiisi. Ahnein voittakoon!

Idea 1:

Idea 2:

Kun kaikki ovat miettineet ideansa valmiiksi, sanoo ”tehtaanomistaja” yhden oman ajatuksensa ja muut 
paitsi hän pisteyttävät sen omaan taulukkoonsa. Tämän jälkeen pienen arviointiajan jälkeen vuorossa 
on ”tuotteen valmistaja” ja niin edelleen. Opetusmenetelmän vetäjä kirjaa pisteet ylös ja ne lopuksi 
lasketaan yhteen.

Arvostele muiden ideat oman roolisi ja näkökantasi mukaan. Merkitse pisteet kohdallesi ruudukkoon 
(merkitty tummentamalla).

Rooli ja IDEA Tehdas Tekijä Luonto Kuluttaja Kierrättäjä Eettisyys YHTEENSÄ
Tehtaan johtaja
”Tehtaan johtajan idea1”
”Tehtaan johtajan idea2”
Tekijä
Idea 1
Idea 2
Luonto
Idea 1
Idea 2
Kuluttaja
Idea 1
Idea 2
Kierrättäjä
Idea 1
Idea 2
Eettisyys
Idea 1
Idea 2

3 = pidän ideasta, 1 = idea on kelvollinen, 0= minulla ei ole väliä, -1 = idea ei ole hyvä, -3 = en pidä ideasta
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