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1. Johdanto

Muuttuva maailma vaatii muutoksia tuotanto- ja kulutustapoihin ja sitä myötä myös koulutukseen. Koska 
luonnonvarojen riittämättömyys on todellinen uhka, on siirryttävä hyödyntämään niitä resursseja, jotka 
ihmiskunnalla jo tällä hetkellä on käytössä. Käyttökelpoista materiaalia joutuu koko ajan hukkaan niin sanotussa 
lineaarisessa talousmallissa, jossa tuotteiden elinkaari kulkee kehdosta hautaan: tuote valmistetaan, sitä käytetään 
ja lopulta se hävitetään jätteenä. Lineaarisen talousmallin tilalle on astumassa kiertotalous, jossa nimensä 
mukaisesti materiaalit ja ravinteet kiertävät ja säilyttävät arvonsa. Materiaalit ja ravinteet saadaan kiertoon ja 
uudelleenkäyttöön, kun jo suunnittelussa otetaan huomioon, mitä tuotteelle tapahtuu sen tullessa elinkaarensa 
loppupäähän.

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii muutoksia niin yksittäiseltä kuluttajalta kuin yhteiskunnalta ja yrityksiltäkin. 
Koulutuksen merkitys korostuu kiertotalouteen siirryttäessä, sillä kiertotalouden asiantuntijat kehittyvät juuri 
tänään eri oppilaitoksissa ympäri maailmaa. Kiertotaloutta ei voi sitoa yhteen ammattiin tai tieteenalaan, sillä sen 
onnistuminen vaatii vuoropuhelua erilaisten toimijoiden välillä. Se on yhteiskuntaa läpileikkaava talousmalli, jota 
tarvitaan niin insinööri-, muotoilu-, sote- kuin liiketalouden aloillakin. Kiertotalouden opetuksen tulisi siten myös 
olla poikkitieteellistä ja koskea eri koulutusaloja. 

Kiertotaloutta voi erinomaisesti opettaa perinteisestä luokkaopetuksesta poikkeavalla tavalla. Tässä oppaassa 
esitellään kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen. Menetelmät voi ottaa käyttöön kuka vain kiertotalouden 
opetuksesta ja oppimisesta innostunut. Menetelmiä yhdistää monialaisuus, projektimaisuus ja työelämälähtöisyys. 
Opiskelijat pääsevät haastamaan itsensä ratkomalla työelämästä tulevia toimeksiantoja. Samalla he kehittävät 
ymmärrystään kiertotaloudesta. 

Kiertotalous ei ole pelkästään materiaalien kiertoa, vaan myös tiedot ja taidot kiertävät. Monialaisissa projekteissa 
opiskelijat oppivat hyödyntämään jaettua asiantuntijuutta: he tuovat omaa osaamistaan muiden käyttöön ja 
hyödyntävät muiden tietoa ongelmanratkaisussa. 

Opas on tuotettu osana Sitran rahoittamaa #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden 
moduuliopintojen edistämiseksi -hanketta. Hanke on osa suurempaa Sitran hankekokonaisuutta, jossa 
kehitetään kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille. Näitä hankkeita on ympäri Suomea. Tämän hankkeen 
päätoteuttajien, Turun ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun, 
kiertotalousopetuksessa jo useamman vuoden käytössä olevat opetusmenetelmät on kuvattu tässä oppaassa. 
Oppaan menetelmät on testattu kumppanikorkeakouluissa eli Savonia-ammattikorkeakoulussa, Oulun ammatti-
korkeakoulussa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa. 
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Työkalupakkiin oppaan loppuun on koottu kaikkien mukana olleiden ammattikorkeakoulujen kehittämiä työkaluja 
menetelmien toteuttamiseen. Oppaassa esitellään ensin kaikkia menetelmiä kuvaavia yhteisiä asioita, kuten 
toimeksiannon hankkimista, projektivaihetta ja arviointia. Omaan tilanteeseen sopivan menetelmän valitsemisessa 
auttaa taulukko menetelmien eroista ja yhtäläisyyksistä. Tärkeintä jokaisessa menetelmässä on opiskelijan 
oppiminen ja projektityöskentely. Oppaan ohjeita voi vapaasti soveltaa omaan tarkoitukseen sopivaksi. 

Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin 
ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

2. Sanasto ja käyttöohjeet

Oppaan kolme opetusmenetelmää on koottu loppuun. Älä suotta kuitenkaan hyppää heti sinne! Kaikkia menetelmiä 
koskevat yleiset ohjeet on koottu lukuihin 3–8, joten tutustu ensin niihin ja valitse sen jälkeen sinulle sopivin 
menetelmä. Työkalupakkiin on koottu muun muassa raportointipohjia, esitysohjeita ja ryhmäytymisleikkejä. 

Sanasto

ohjaaja = opettaja tai muu opiskelijoiden kanssa työskentelevä

väliesitys = projektin keskivaiheilla järjestettävä tilaisuus, jossa esitellään ohjaajalle ja toimeksiantajalle projektin 
senhetkiset tulokset

loppuesitys = projektin päättävä tilaisuus, jossa esitellään ohjaajalle ja toimeksiantajalle tulokset

geneeriset taidot = yleiset, työelämässä hyödyksi olevat taidot

opiskelijatuutori = kokeneempi opiskelija, joka kannustaa, kyselee, kuuntelee ja on projektitiimin tukena

osasuorituspisteet = opintopisteet, jotka opiskelija saa suorittaessaan vain tietyn osan projektista

vertaiskehittäminen = toisilta oppiminen, oman toiminnan vertailu; benchmarking

mentori = henkilö, joka kannustaa ja auttaa opiskelijoita

projekti = opiskelijat toteuttavat projektin, joka alkaa toimeksiannolla (haasteella/ongelmalla) ja päättyy 
ratkaisuun, joka esitetään toimeksiantajalle



#6

3. Kiertotalouden opetus ja oppimistavoitteet

Tämän oppaan menetelmät voi ottaa käyttöön kuka tahansa opiskelijoiden kanssa työskentelevä taustasta 
riippumatta. Menetelmät on kehitetty korkeakouluille, mutta niitä voi käyttää myös toisen asteen koulutuksessa.  
Menetelmät ovat universaaleja ja perustuvat projekteihin, mutta jotta opiskelijat saadaan työskentelemään 
näkökulmanaan kiertotalous, on heillä hyvä olla jonkinlainen ymmärrys kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista 
jo ennalta. Opiskelijat voivat ennakkotehtävänään tutustua eri kiertotaloudesta oleviin materiaaleihin, ja tehtävä 
voidaan purkaa yhdessä ohjaajan kanssa keskustellen ennen projektin alkua. 

Menetelmien käyttö ei edellytä ohjaajalta kokemusta kiertotalouden opettamisesta. Aiheeseen voi tutustua 
esimerkiksi seuraavien linkkien avulla. 

Avoimet nettikurssit:

Avoin kurssialusta ja MOOC-tarjoaja, edX: ilmaisia kursseja eri korkeakouluista ympäri maailman.

Ellen MacArthur -säätiön Higher Education Resources -materiaali sisältää videoita, tehtäviä ja julkaisuja kierto-
taloudesta.

Suomalaisten korkeakoulujen Kiertotalous-verkkokurssit www.campusonline.fi -portaalissa.

Kirjallinen materiaali:

Sitran suomenkieliset kiertotalousjulkaisut, esim. Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle.

Kiertotaloutta opetettaessa on tärkeää käydä läpi, miksi maapallolla on tarvetta uudenlaiselle resurssien käytölle ja 
kuluttamiselle. Suuri osa maailman resursseista on vähenemässä vauhdilla, ja väkimäärän kasvun myötä ongelma 
pahenee. Kiertotalous vaatii systeemistä muutosta toimiakseen. Ei riitä, että kierrätysaste kasvaa, jos tuotteita 
ei suunnitella jo valmistusvaiheessa pitkäikäisiksi ja korjattavaksi, uusiokäytettäviksi ja helposti kierrätettäviksi. 
Tärkeintä on se, että tuote säilyttää arvonsa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden perusteiden ja uusien 
liiketoimintamallien hallinta ovat tärkeitä osaamistavoitteita kiertotaloutta opetettaessa.

https://www.edx.org/course?search_query=circular+economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/universities/higher-education-resources
http://www.campusonline.fi
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-mahdollisuudet-suomelle/.
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Kiertotalouden osaamiskompetenssit

 � miksi kiertotaloutta tarvitaan: resurssien rajallisuus

 � mitä kiertotalous on: kiertotalouden peruskäsitteet, systeeminen muutos kiertotalousjärjestelmään

 � miten kiertotalous toimii: kiertotalous käytännössä, kiertotalouden liiketoimintamallit

Tämän oppaan kiertotalouden opettamisen menetelmät perustuvat kaikki projektimuotoiseen työskentelyyn. 
Oppiminen on yleensä tehokkainta, kun teoriaa sovelletaan käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Menetelmät 
ovat aiemmin olleet käytössä Turun, Tampereen ja Lahden ammattikorkeakouluissa, ja ne vaihtelevat lyhyistä, 
vuorokauden mittaisista innovointitapahtumista koko lukukauden kestäviin projekteihin. Erot ja yhtäläisyydet on 
koottu taulukoksi lukuun 4.

Oppimistavoitteiden tulee olla sekä kiertotalouden osaamisalueeseen liittyviä tiedollisia että projekteissa 
toimimiseen liittyviä taidollisia, geneerisiä tavoitteita. Oppimistavoitteita sovelletaan toteutuksen laajuuden ja 
käytettävän menetelmän mukaan. 

24h-innovaatioleirissä opiskelijoilla on 
vuorokausi aikaa tuottaa toimeksiantoon 
ratkaisu. Kiertotalouspolussa opiskelijat 

aloittavat projektin vuorokauden mittaisella 
BootCampilla, jonka jälkeen projektia 

työstetään koko lukukauden ajan. 
Tutkimuspajassa opiskelijat työskentelevät 
pienessä ryhmässä koko lukukauden ajan, 

tarvittaessa myös pidempään.
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Projekteissa toimimiseen liittyvät taidolliset, geneeriset 
tavoitteet:

Opiskelija tunnistaa yritysten kiertotalouden tarpeet ja osaa 
hakea niihin tietoa ja ratkaisuja. 

Opiskelija kehittää tiimityöskentelytaitojaan.

Opiskelija oppii verkostoitumaan ja ymmärtää sen tärkeyden.

Opiskelija osaa resursoida tehtävät toimenpiteet ja ottaa 
huomioon toimeksiantajan ja ohjaajan määrittelemät 
tavoitteet.

Opiskelija oppii lyhyen ja visuaalisen myyntipuheen teon ja 
vahvistaa esiintymistaitojaan.

Kiertotalouden osaamisalueeseen liittyvät tiedolliset 
oppimistavoitteet:

Opiskelija hallitsee kiertotalouden peruskäsitteet ja 
ymmärtää resurssien rajallisuuden.

Opiskelija osaa soveltaa kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Opiskelija osaa soveltaa systeemiajattelua ongelman-
ratkaisuun.

Opiskelija tuntee kiertotalouteen liittyviä taloudellisia ja 
hallinnollisia ohjauskeinoja.

Opiskelija oppii tunnistamaan toimialaan liittyviä teknis-
taloudellisia mahdollisuuksia ja rajoitteita.

Oppimistavoitteiden laadinnassa tulee muistaa se, että mitä asetetaan 
tavoitteeksi, sitä tulee myös arvioida. Toisin sanoen arviointikriteerien 
tulee liittyä asetettuihin oppimistavoitteisiin.  

4. Menetelmien erot ja yhtäläisyydet

Oppaan menetelmien erot ja yhtäläisyydet on esitetty alla olevassa taulukossa. Eroja on lähinnä prosessin 
kestossa ja opiskelijamäärässä. Jokaiseen menetelmään tarvitaan toimeksiantaja ja selkä toimeksianto. Ohjaajalta 
vaaditaan ketteryyttä ja valmennustaitoja, ja jokainen menetelmä vaatii suunnittelua etukäteen niin aikataulujen 
kuin resurssienkin suhteen. Siksi lukuihin 3–8 on koottu kaikkia menetelmiä koskevia yleisiä asioita. Eroihin on 
perehdytty menetelmien kuvausten kohdalla luvussa 9. 

Parasta on, jos menetelmät saadaan sovitettua osaksi kiertotalouden kurssia. Ellei menetelmän ohessa ole 
käynnissä kurssia, josta opiskelijat saavat oikeaa tietoa kiertotaloudesta, kannattaa varmistaa opiskelijoiden 
kiertotalousosaaminen ohjaamalla heitä alussa ottamaan selvää aiheesta esimerkiksi luvussa 3 esiteltyjen 
materiaalien kautta. Opiskelijoille voi myös järjestää tietoiskuja aiheesta. 
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Menetelmä  24h-innovaatioleiri 	   Kiertotalouspolku Tutkimuspaja

Opiskelijamäärä  30–60 opiskelijaa, max 7 
opiskelijaa/tiimi

30–60 monialaista opiskelijaa, 
3–7/tiimi 3–7 monialaista opiskelijaa

Opintopistemäärä  1–2 op/opiskelija 
3–15 op opiskelijan työmäärästä 
riippuen. Opintopistemäärä 
perustuu tuntiseurantaan. 

1–5 op tai enemmän opiskelijan 
työmäärästä riippuen. 
Opintopistemäärä perustuu 
tuntiseurantaan. 

Aika  24 tuntia yhdessä, kahdessa tai 
kolmessa osassa.

24h BootCamp +  
8h viikossa/lukukausi.

1–6 kk, voi alkaa missä vaiheessa 
vuotta vain.

Paikka ja 
toteutustapa 

Leiriä varten varataan paikka, 
jossa on tarpeeksi tilaa kaikkien 
osallistujien työskentelyyn. Jos 
leiri on useammassa osassa, 
varataan mielellään sama paikka 
jokaiselle tapaamiskerralle. 

24 tunnin mittainen BootCamp 
järjestetään riittävän suuressa 
tiimityöskentelyyn sopivassa 
tilassa.  Viikkotapaamiset ovat 
opetustiloissa. 

Ensimmäisellä kerralla ohjaaja 
järjestää tapaamispaikan. Jatkossa 
ryhmä sopii itse tapaamispaikat. 
Ohjaajan kanssa sovitaan 
säännölliset tapaamiset esim. 
viikoittain tai kahden viikon 
välein. 

Opettajien tai 
ohjaajien	määrä 

Ohjaajien määrä riippuu 
osallistujamäärästä. Yhdellä 
ohjaajalla on kaksi tiimiä 
ohjattavanaan. 

Muotoilun, liiketoiminnan ja 
tekniikan opettajia, 1 opettaja/ 
tiimi

Pajaa ohjaa yksi ohjaaja, jolla 
on tarvittaessa kokeneempi 
opiskelija apuna. 

Toimeksiantajan 
resursointi 

Toimeksiantaja antaa 
toimeksiannon ja tulee myös 
lopussa kuulemaan tulokset.

Toimeksiantaja tapaa opiskelijoita 
3–5 kertaa lukukauden aikana. 
Toimeksiantajan on hyvä olla 
opiskelijoiden tavoitettavissa 
koko Kiertotalouspolun ajan. 
Ryhmät sopivat itse tapaamiset 
toimeksiantajan kanssa.

Toimeksiantaja tapaa opiskelijoita 
1–5 kertaa pajan aikana. 
Toimeksiantajan on hyvä olla 
opiskelijoiden tavoitettavissa 
koko tutkimuspajan ajan. 

Toimeksiantojen 
määrä 

Jokaisella tiimillä voi olla 
oma toimeksianto, mutta 
vaihtoehtoisesti tiimit voivat 
työstää samaa toimeksiantoa 
kilpailevina tiimeinä.

Toimeksiantoja on 4–6. 
Opiskelijat saavat valita itselleen 
mieluisimmat toimeksiannot, 
mutta ohjaajat tekevät lopulliset 
valinnat.

Yhdellä tutkimuspajalla on 
yleensä yksi toimeksianto. 
Toimeksianto voi olla myös 
moniosainen, jolloin uusi 
tutkimuspaja kootaan, kun 
edellinen tutkimuspaja on saanut 
haasteen ratkottua.

Käytettävät työkalut
Innovointi ja ideoiden arviointi 
työkalut 10 ja 17, arviointityökalut 
12–14. Lisäksi muita työkaluja 
tarpeen mukaan.

Projektihallinnan työkalut 4–9, 
arviointityökalut 12–14. Lisäksi 
muita työkaluja tarpeen mukaan.

Projektihallinnan työkalut 4–9, 
arviointityökalut 12–14. Lisäksi 
muita työkaluja tarpeen mukaan. 
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5. Valmistautuminen

Projektin tiekartta ohjaajan näkökulmasta

Varaa resurssit

Mihin tahansa projektiin valmistautuminen alkaa jo lukuvuotta suunniteltaessa. Parhaimmillaan kiertotalouden 
projekti on jo suunniteltu osaksi kurssia, jolloin resursointi on helppoa. Ohjaaja varaa resurssit tarvittavilta 
vastuuhenkilöiltä ja aikatauluttaa projektin. Vastuuohjaajan lisäksi tarvitaan menetelmästä riippuen myös muita 
ohjaajia tai opiskelijatuutoreita avustamaan ohjaajaa, mikäli ryhmä on suuri. Toimeksiantajiin kannattaa olla 
yhteydessä aina kun mahdollista ja kertoa opiskelijaprojektien hyödyistä.

Muotoile toimeksianto

Projektin valmisteluvaiheessa kannattaa pitää yhteyttä toimeksiantajaan ja muotoilla toimeksianto valmiiksi ennen 
projektin alkua yhdessä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantaja ei välttämättä osaa tehdä selkeää muotoilua itse 
eikä arvioida, mitä kaikkea opiskelijoilta voi vaatia. Toimeksiantaja kannattaa perehdyttää myös edessä oleviin 
arviointeihin ja palautteenantoon sekä sopia yhteydenpidosta projektin aikana. Projektin valmistelussa on hyvä 
huomioida myös mahdollisten asiantuntijoiden tarve ja kysyä etukäteen, ovatko onnistumisen kannalta keskeiset 
asiantuntijat tavoitettavissa projektin aikana opiskelijoiden mahdollisille kysymyksille. 
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Markkinoi ajoissa

Projektin markkinointi pitää aloittaa hyvissä ajoin. Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää mahdollisimman montaa 
eri kanavaa, esimerkiksi oppilaitoksen intraa, mahdollisia infotelevisioita, ilmoitustauluja ja sosiaalista mediaa. 
Enemmän on enemmän eli mainostaa pitää usein, jotta viesti varmasti tavoittaa mahdollisimman monta. Parhaiten 
markkinointi tapahtuu opiskelijoiden kautta, kun projektiin osallistuneet kertovat hyvistä kokemuksistaan muille 
ja innostavat heitä mukaan. 

Uusien toimintatapojen ja opintojen aloittaminen vaatii aina aluksi enemmän työtä, jotta opiskelijat innostuvat 
ja kiinnostuvat. Kun opinnot ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, sana niistä kulkee suusta suuhun! Opiskelijoiden 
rekrytointia helpottaa myös projektien tuloksista tiedottaminen. Opintopisteitä enemmän saattaa houkuttaa 
hyvin menneestä projektista seurannut palkkio yritykseltä, patenttihakemus tai työllistyminen. Onnistuneet 
projektit auttavat saamaan myös hyviä toimeksiantoja. Jos menetelmää hyödynnetään kiinteänä osana kurssia, 
rekrytointiongelmaa tuskin syntyy, mutta opiskelijoiden motivaatioon on hyvä kiinnittää huomiota.

Mikäs tämä
kurssi on?
Onkohan Jere

tällä kurssilla?
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Varaa tilat ja tarvittavat välineet

Projektiin tarvittava välineistö ja tilat riippuvat projektin aiheesta, ja ne pitää huomioida jo projektin 
suunnittelussa. Yleensä hyvin pitkälle pääsee tietokoneella ja nettiyhteyksillä, mutta joskus, hankkeesta ja 
tavoitteista riippuen, voidaan tarvita esimerkiksi laboratoriolaitteita tai ammattityökaluja. Oppilaitoksessa tai 
ainakin yhteistyökumppaneilla on tällöin oltava tarvittavaa välineistöä. Projektin suunnittelussa on tarpeen 
pohtia, pitääkö toimintoja päästä testaamaan esimerkiksi toimeksiantajan tiloissa tai onko toimeksiantaja valmis 
maksamaan testaukseen tarvittavista materiaaleista. 

Mikäli projekti toteutetaan oppilaitoksen ulkopuolella (esim. 24h-innovaatioleiri), pitää tilat ja ruokailut varata 
etukäteen hyvissä ajoin. Myös oppilaitoksen tiloja n varattava opiskelijoiden käyttöön tai ainakin osoittaa paikkoja, 
missä opiskelijat mahtuvat työskentelemään yhdessä.

Perehdy arviointimenetelmiin

Ohjaajan on syytä perehtyä etukäteen käytettäviin arviointimenetelmiin ja projektin hallinnoinnin työkaluihin, joita 
opiskelijat käyttävät. Tämän oppaan lopussa olevassa työkalupakissa on valmiit pohjat niin projektinhallintaan kuin 
arviointiinkin. Kussakin menetelmässä käytetyt työkalut on mainittu erikseen menetelmien kohdalla. Ohjaajan on 
hyvä käydä projekti oman tiiminsä kanssa läpi ja huolehtia, että muutkin vastuuhenkilöt ovat tehtäviensä tasalla. 
Projektin kannalta keskeisiä rooleja käydään läpi luvussa 7. 

Projektin aikana tehtävät pakolliset toimenpiteet, kuten esitykset ja raportointi, kannattaa listata. Apuna voi käyt-
tää työkalupakissa olevaa taulukkoa hankkeen edistymisen seurannasta (työkalu 4).

Ohjaajan tueksi on koottu muistilista ja jokaisesta menetelmästä on annettu esimerkkiaikataulu (työkalu 1).

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-4.-hankkeen-edistymisen-seuranta.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-1.-tarkistuslista-ja-esimerkkiaikataulut.pdf
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Ohjaa valmennuksellisella otteella

Ohjaaja ohjaa esimerkillään. Hän ei anna valmiita vastauksia vaan pyrkii kysymysten avulla ohjaamaan opiskelijat 
oikeaan suuntaan. Taulukossa esimerkkejä valmennuksellisesti haastavista tilanteista, joita projektin aikana voi 
tulla vastaan.

Tilanne Vältä sanomasta Kysy esimerkiksi

Tiedät ratkaisun olevan teknisesti 
mahdoton toteuttaa.

”Ei tuota pysty toteuttamaan.” ”Miten selvitätte tekniset haasteet?”

Tiedät, että ryhmä ei ymmärrä 
lähtötuotteen  ominaisuuksia.

”Nyt kerron teille pintalaudan 
ominaisuuksista.”

”Miten otatte selvää tämän materiaalin 
ominaisuuksista?”

Opiskelijoiden valitsema idea ei ole kovin 
innovatiivinen.

”Tuossa ei ole mitään uutta.” ”Miettikää vielä, miten tämän voisi viedä 
vielä pidemmälle.”

Ryhmä ei ole miettinyt taloudellista puolta. ”No, miten on varmistettu, että tämä on  
taloudellisesti kannattavaa.”

”Mitenkäs kertoisitte tästä jollekin bisnes-
enkelille?”

Huomaat opiskelijoiden ymmärtäneen 
käsitteen X väärin.

”Ei X tarkoita sitä vaan…” ”Tarkistatteko vielä, miten X yleensä 
ymmärretään.”

Huomaat, että opiskelijat eivät ymmärrä 
raaka-aineen ominaisuuksia.

”Te ette nyt tajua, että…” ”Minkälaisia faktoja teidän pitää 
mielestänne tätä varten selvittää?”

Opiskelijaryhmässä on joku, joka dominoi. ”Ole, Kalle, välillä hiljaa.” ”Miten ryhmässänne varmistetaan, että 
kaikki tulevat kuulluksi? Kuka huolehtii, 
että niin tapahtuu?”

Huomaat, että tiimi ei ole sisäistänyt 
toimeksiantoa.

”Mutta toimeksiannossahan lukee, että…” ”Mikä teidän mielestänne toimeksiannossa 
on olennaista?”
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6. Toimeksianto

Toimeksiantaja

Kiertotalouden projektia ei ole ilman toimeksiantoa. Toimeksiantaja voi olla iso tai pieni yritys, yhdistys, hanke, 
kunta tai kaupunki, yhteisö tai yksityishenkilö. Yritys voi olla miltä tahansa toimialalta ja elinkaaren eri vaiheessa. 

Tärkeintä on toimeksianto, jolle on tarve. Aidot, työelämästä tulevat toimeksiannot motivoivat opiskelijoita. 
Toimeksianto liittyy kiertotalouteen ja sillä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta ennen kaikkea se on tärkeä 
yritykselle. Opiskelijoita motivoi, mikäli heidän työllään on todella merkitystä. Kaikesta huolimatta lopputulos ei 
ole aina yrityksen toimintaa mullistava.

Tarve voi olla

 � selvitykselle, tutkimukselle tai kartoitukselle

 � kehitystyölle ja testaukselle

 � innovoinnille ja nopealle kokeilulle

 � opinnäytetyön, gradun tai väitöskirjan tekijälle

 � palvelun- ja sisällöntuotannolle (esim. näkyvyyden 
lisääminen)

Opiskelijakin voi 
olla toimeksiantaja! 
Tutkimuspajana 
toteutettiin 
erään opiskelijan 
haave muuttaa 
pakettiautoon.

Mitenköhän voisin
kehittää kiertotaloutta 

yrityksessäni?

Opiskelijat saivat 
viimeksi hyviä tuloksia 
aikaan. Otanpa yhteyttä 

Olgaan!

Loistavaa! 
Kaipasinkin hyvää 

toimeksiantoa
opiskelijoille.

Hei Olga! Minulla 
olisi taas 

toimeksianto!
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Projektin kestosta riippuen toimeksiantajan olisi hyvä osallistua alku-, väli- ja loppukatselmuksiin ja oltava 
tavoitettavissa mahdollisia kysymyksiä varten koko projektin ajan. Toimeksiantaja arvioi projektin lopuksi myös 
projektin onnistumisen (työkalu 15).

Toimeksiantajan kanssa on tärkeää tehdä kirjallinen sopimus, jossa selviää muun muassa sopimuksen osapuolet 
sekä toteutusajankohta. On tarpeen myös sopia siitä, kenellä on oikeudet projektissa tuotettavaan aineistoon. 
Toimeksiantosopimuksessa voi hyödyntää työkalun 2 sopimuspohjaa.

Muistilista toimeksiantajalle

Hienoa! Tämähän vaikuttaa 
oikein hyvältä! Voitte 

ottaa yhteyttä vielä Tino 
Tietäjään. Annan hänen 

puhelinnumeronsa.

Tästä ei tule yhtään 
mitään! Hiljaa siellä 
takarivissä! Nyt minä 

määrään, mitä me teemme!

Toimeksiantaja:

 � jakaa kokemuksiaan, osaamistaan ja tietoaan

 � auttaa ja ohjaa

 � antaa vinkkejä

 � kuuntelee, kehuu, kannustaa ja kyselee

 � ymmärtää opiskelijoiden tuoreiden ajatusten 
merkityksen yritykselle

 � arvioi projektin lopuksi opiskelijoiden työtä

Toimeksiantaja ei:

�� anna valmiita vastauksia

�� arvostele liian kriittisesti

�� tee päätöksiä tiimien puolesta

�� vaihda toimeksiantoa kesken projektin!

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-15.-toimeksiantajan-arvio.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-2.-sopimus-toimeksiannosta.docx
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Toimeksiannon kriteerit

Toimeksiantojen suunnittelussa tulee muistaa, että opiskelijoille kannattaa antaa mieluummin konkreettinen 
lähestymistapa ideointiin kuin liian laaja tehtävä. Toimeksiantaja saa parhaimman tuloksen, kun opiskelijat 
tuottavat pieniä viilauksia toimintaan sen sijaan, että opiskelijat ratkaisisivat lyhyessä ajassa suuria ja laajoja 
ongelmia. 

Toimeksiantajan tehtävänä on avata ongelma tai haaste taustatietoineen, mutta ei missään nimessä antaa valmiita 
vastausvaihtoehtoja. Vaikka lähtökohtaisesti pyritään aina hyvään lopputulokseen, on lopputulos kuitenkin aina 
riippuvainen toimeksiannon lisäksi opiskelijoiden osaamisesta, asenteesta, tiimin rakenteesta ja dynamiikasta.

Toimeksiantaja saattaa tarvita ohjaajalta apua toimeksiannon muotoilussa. Muotoilussa voi käyttää lähtökohtana 
Sitran koostamia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Toimeksiannon tuloksena voi esimerkiksi olla ratkaisu 
tuotteiden tai materiaalien resurssitehokkuuteen, kierrätykseen, elinkaaren pidentämiseen tai palveluistamiseen.

Projektin toimeksiantona voi olla esimerkiksi:

 � tuote-elinkaaren pidentäminen

 � tuote palveluna

 � jakamisalustat

 � uusiutuvuus

 � resurssitehokkuus ja kierrätys

 � kiertotalouden riskien ja haasteiden kartoitus ja hallinta

 � kiertotalousstrategian kartoittaminen yrityksessä.

Sitra on koonnut  ja tuottanut runsaasti tietoa kiertotalouden 
liiketoimintamahdollisuuksista ja esittelee kiertotalouden viisi 
liiketoimintamallia. 

https://nyvuosiyrittajana.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kiertotalouden_liiketoimintamalleja_Sitra.pdf
https://nyvuosiyrittajana.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kiertotalouden_liiketoimintamalleja_Sitra.pdf
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Hyvä toimeksianto:

 � on selkeä ja yksinkertainen

 � sallii innovatiivisuuden eli tavoite on rajattu, mutta keinoja siihen pääsemiseksi ei

 � on tarpeellinen, mutta toimeksiantajan ydintoiminnot eivät saa olla riippuvaisia projektin onnistumisesta/
epäonnistumisesta

 � on riittävän haasteellinen mutta toteuttamiskelpoinen

 � mahdollistaa tiimin monialaisen osaamisen hyödyntämisen ja eritasoisten oppijoiden oppimisen

 � kertoo, miksi työtä tehdään ja kenelle se on tärkeää

 � tarjoaa riittävät lähtötiedot heti alussa.

Esimerkki mainoksesta on seuraavalla sivulla. Esimerkkejä erilaisista toimeksiannoista ja projekteista eri menetel-
millä toteutettuna on luvussa 9.

Toimeksianto muotoillaan valmiiksi eikä sitä muuteta enää toimeksiannon antamisen jälkeen. Lopputuloksesta 
ja sen halutusta muodosta (esim. ratkaisu, tuote tai selvitys) sovitaan ennen projektia. Tavoite voidaan pilkkoa 
saavutettavampiin paloihin. Ratkaisu on eri arvoketjun osapuolille taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävä.

Muista, että opiskelijat ovat vielä oppimassa. Lopullista ratkaisua 
tärkeämpää on opiskelijoiden matka ratkaisuun ja oppiminen matkan aikana. 



#18

Onko yrityksessäsi jokin ärsyttävä ongelma, mutta työntekijöillänne 
ei ole jokapäiväisiltä kiireiltään aikaa sen ratkaisemiseen? Etkö ole 
ehtinyt miettiä, mitä kiertotalous voisi yrityksessäsi olla? Tällaisessa 
tilanteessa ratkaisua ongelmaan kannattaa hakea opiskelija-
yritysyhteistyöprojektista.

Ammattikorkeakoulussa järjestetään kiertotalouden innovointipro-
jekteja, joiden ideana on paneutua monialaisen opiskelijatiimin 
kanssa yrityksen antamiin toimeksiantoihin. Tarve voi olla selvityk-
selle, tutkimukselle tai kartoitukselle, kehitystyölle ja testaukselle, 
innovoinnille ja nopealle pilotoinnille, opinnäytetyön, gradun tai 
väitöskirjan tekijälle tai vaikka palvelun- ja sisällöntuotannolle.

Tapahtuma on yritykselle taloudellisesti kevyt, mutta vaatii hieman 
resursseja henkilöstön ajankäytön kannalta. Tarvittaessa opiskelijat 
voivat olla tiiviissäkin yhteistyössä yrityksenne kanssa. Tämä tarjoaa 
yritykselle myös mahdollisuuden löytää tulevia osaajia yrityksen 
palvelukseen.

Autamme toimeksiannon muotoilemisessa, mutta etukäteen kannat-
taa jo miettiä selkeästi rajattua kiertotalouden ongelmiin paneutuvaa 
työtä. 

Jos kiinnostuit, niin täältä löytyy lisätietoa: 
www.koulunnettisivu.fi/hankenettisivu

Yhteyttä voit ottaa tähän.henkilöön@sähköpostitse.fi ja 
puh-3l1m17s3.
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7. Työskentelyvaihe

Tiimiytyminen

Ennen projektin aloitusta on mietittävä, muodostavatko opiskelijat tiiminsä itse vai määrääkö ohjaaja opiskelijat 
tiimeihin. Jos ohjaaja määrää tiimit, hänellä on parempi mahdollisuus muodostaa monialaisia tiimejä. Tiimien 
muodostuksessa voi hyödyntää myös erilaisia tiimirooleja. 

Tiimiytyminen on oleellinen ja tärkeä osa projektin onnistumista. Tiimiytymisharjoitusten avulla eri aloilta 
tulevat opiskelijat saadaan työskentelemään tehokkaasti yhdessä ja ymmärtämään monialaisuuden merkityksen 
kiertotalouden ongelmien ratkaisemisessa. Niin tiimiläisten kuin ohjaajankin tulee panostaa tiimityötaitoihin ja 
-johtamiseen. 

Hyväksi tiimipelaajaksi voi oppia! Tiimiytyminen vaatii ohjaajalta pelisilmää, sillä jossain tilanteessa toimii 
tiimiytyminen ”vaivihkaa” tekemisen kautta, kun taas jotkin tilanteet vaativat ohjattuja tiimiytymisharjoituksia. 
Tiimiytymisen ja tutustumisen apuna voi käyttää esimerkiksi työkalupakissa olevia leikkejä ja pelejä (työkalu 11).

Mitäs täällä tapahtuu? Kukaan 
ei  uskalla sanoa mitään. Ehkä 
tiimiytymistä auttaisi, jos he 

viettäisivät aikaa myös 
vapaa-ajalla.

Saatte muuten merkitä muutaman 
tunnin tuntipäiväkirjaan, jos 
vietätte aikaa yhdessä myös 

vapaa-ajalla! Tiimiytyminen on 
tärkeä osa projektia.

Lähtisikö joku illalla 
keilaamaan?

No mä ainakin
voin lähteä.

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-11.-leikkeja-ja-peleja-tiimiytymiseen.pdf
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Pelisäännöt

Projektin alussa kirjataan projektin tavoite, jotta se on kaikilla sama, myös toimeksiantajalla. Kun tavoite on kirjattu, 
laaditaan yhdessä tiimille pelisäännöt. Ryhmätyöskentelyn avuksi on koottu tehtävä ensimmäiselle ryhmän 
tapaamiskerralle (työkalu 3). Tiimin toiminnan varmistamiseksi tiimi sopii yhteisesti ainakin seuraavista asioista:

 � Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ryhmä voi kohdata projektin aikana?

 � Miten mahdolliset ristiriitatilanteet ratkotaan?

 � Kuinka hyvää me-henkeä, luottamusta ja ilmapiiriä edistetään ja ylläpidetään?

 � Miten tiedotetaan ja pidetään kaikki tiimiläiset ajantasalla?

 � Kuinka yhteisistä asioista päätetään?

 � Miten poissaolot korvataan? 

Mä en sit pysty 
opiskelemaan maanan-
taisin, tiistaisin, 
torstaisin enkä per-

jantaisin.

Mulle sopii vain
aamuisin klo 
6.00–9.00. 

Mä oon lähdössä
reissuun kahdeksi 

kuukaudeksi.
No mä teen

tämän projektin
sitten yksin!

Meidän kannattaa varmaan
tehdä yhteiset säännöt. 
Kirjataan tähän, miten 
mahdolliset poissaolot 

korvataan.

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-3.-ohjeita-opiskelijoille.pdf
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Roolit

Ohjaaja käy projektin alussa projektin tavoitteet läpi opiskelijoiden kanssa, selkeyttää projektin idean 
opiskelijoille ja huolehtii ryhmän tiimiytymisestä. Projektin aikana ohjaaja on taustalla, mutta pysyttelee 
kuitenkin perillä projektin etenemisestä, jotta osaa puuttua ajoissa mahdollisiin ongelmiin. (Katso lisää 
luvusta 5, Ohjaa valmennuksellisella otteella.)

Toimeksiantaja antaa projektille aiheen ja tavoitteen lisäksi tarvittavat lähtötiedot. Toimeksiantaja on 
tavoitettavissa lisäkysymyksiä varten projektin ajan ja arvioi lopuksi projektin onnistumisen. (Lisää 
toimeksiantajan roolista luvussa 6.)

Projektipäällikkö ohjaa ja valvoo tiimin työskentelyä huolehtien, että projekti etenee suunnitelmien mukaan, 
ja on tarvittaessa yhteydessä toimeksiantajaan ja ohjaajaan. Opiskelijat valitsevat projektipäällikön itse.

Jos projektitiimi jaetaan pienempiin tiimeihin, esimerkiksi markkinointi- tai viestintätiimiin, kunkin tiimin 
vastuuhenkilö huolehtii, että tiimi tekee mitä pitää, ja raportoi työskentelyn etenemisestä projektipäällikölle.

Opiskelijatuutori on kokeneempi opiskelija, joka kannustaa, kyselee ja kuuntelee ja on projektitiimin tukena.

Lisäksi tiimille voidaan valita esimerkiksi sihteeri, koordinaattori, esittelijä tai viimeistelijä. Vastuunkantoa 
ja projektin etenemistä parantaa yleensä se, mitä tarkemmin roolitukset ja vastuut on jaettu. Roolituksissa 
tulee huomioida myös opiskelijoiden erilaiset taustat, koulutusala, osaaminen ja oppimisen kehittyminen.

Koska monialaisissa opiskelijaryhmissä opiskelijat tulevat eri taustoilta 
ja ovat opintojensa eri vaiheessa, saattaa intensiivinen työskentely olla 
välillä haastavaa. Ongelmia ehkäistään, kun heti projektin alussa sovitaan, 
miten paljon pitää olla läsnä ja miten mahdolliset poissaolot korvataan.
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Projektin aloitus

Opiskelijat koostavat projektin alussa projektisuunnitelman, josta käy ilmi projektin aikataulu tärkeine 
päivämäärineen ja resursoinnit (ihmiset, koneet, tilat ja laitteet). Hyvänä apuna projektin aikatauluttamisessa 
toimivat Gantt-kaaviot, Excel ja erilaiset projektinhallinnan sähköiset työkalut. Projektisuunnitelmaan kirjataan 
lisäksi mahdolliset projektissa vastaan tulevat riskit ja keinot niihin varautumiseen. Projektisuunnitelman 
mallipohja on työkalupakissa (työkalu 5).

Ennen projektin alkua on hyvä laatia mahdollisimman yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mikä on opiskelijan 
osuus projektissa ja miten paljon opiskelija käyttää aikaansa projektiin. Opiskelijan ajankäyttöä suunnitellaan 
ja seurataan projektin tuntikirjanpitotyökalulla, johon opiskelija kirjaa projektiin käyttämänsä tunnit (työkalu 6). 
Työkalun avulla pystyy helposti seuraamaan opiskelijan projektiin käyttämää kokonaistuntimäärää. Kun vertaa 
kokonaistuntimäärää suunniteltuun tuntimäärään, voi puuttua ajoissa tilanteisiin, joissa opiskelijalle ei kerry 
tarpeeksi työtunteja.

Projektin opintopistemäärä suhteutuu opiskelijan käyttämään kokonaistuntimäärään niin, että 1 opintopiste 
vastaa noin 27 h opiskelijan työtä. Jos opintopisteitä saa 5, opiskelijan tulee käyttää noin 135 tuntia työtä sen 
saavuttamiseksi. 

Työkalupakkiin on koottu vinkkejä opiskelijoiden työn tueksi: innovointimenetelmiä ja apuja 
ideoiden arviointiin (työkalut 10 ja 17).

Ohjeet opiskelijan oman työn seuraamiseen

Oppimispäiväkirja 

Oppimispäiväkirjan (työkalu 7) tehtävänä on tukea opiskelijan oppimisprosessia 
projektin aikana. Siihen tallennetaan projektin aikana saadut kokemukset ja tehdyt 
havainnot. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa pääasiassa vain itselleen, mutta 
tietoja voidaan hyödyntää myös muussa projektin toiminnassa sekä opiskelijan 
opintosuoritusten myöntämisessä, esimerkiksi mahdollisten osasuorituspisteiden 
myöntämisen perusteena. 

Opiskelija käyttää oppimispäiväkirjaa myöhemmin oppimisraportin pohjana (työkalu 8). Projektin alkuvaiheessa 
opiskelija arvioi oppimispäiväkirjaan oman lähtötilanteensa (osaaminen, tavoitteet) suhteessa projektiin sekä 
hänelle annettuja tavoitteita ja rooliaan projektiin liittyen. Projektin aikana opiskelija voi täsmentää projektin 
tavoitteita. Opiskelija kirjaa oppimispäiväkirjaan myös projektiin liittyviä havaintojaan ja kehittämisehdotuksiaan. 

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-5.-projektisuunnitelmapohja.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-6.-projektin-tuntikirjanpito_eakr-2019_kokonaistyoajanseurantalomake.xlsx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-10.-innovointimenetelmia.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-17.-ideoiden-arviointimenetelma.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-7.-oppimispaivakirjaohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-8.-oppimisraporttiohje.pdf
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Oppimispäiväkirjan toteutus on vapaamuotoinen. Ajatuksia voi kirjoittaa joko sähköiseen muotoon tai paperille. 
Oppimispäiväkirjaa pitää täyttää säännöllisesti, mielellään päivittäin tai vähintään viikoittain. Sen muoto on täysin 
vapaa – se voi olla vaikkapa runoja, tarinoita tai sarjakuvia perinteisen raportoinnin sijaan.

Oppimisraportti

Kun projekti tai yksittäisen opiskelijan osuus projektissa päättyy, opiskelija laatii oppimisraportin (työkalu 8). 
Oppimisraportissa opiskelija pohtii projektin toimintaa, sisältöä ja projektiorganisaatiota oman oppimisensa 
näkökulmasta. Oppimisraportin kirjoitustyössä opiskelija hyödyntää tekemäänsä oppimispäiväkirjaa. 

Oppimisraportissa opiskelija kuvailee omaa suoritustaan projektissa ja pohtii omaa oppimistaan suhteessa 
projektin tavoitteisiin. Opiskelija kuvaa myös projektiin osallistuneen ryhmän yksittäisten jäsenten ja koko ryhmän 
vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi opiskelija arvioi, kuinka hyvin hänen mielestään projektin tehtävät onnistuivat 
ja miten tavoitteet saavutettiin. Opiskelijan tulee myös kertoa syitä sille, miksi projekti onnistui tai ei onnistunut 
ja antaa kehitysehdotuksia.

Oppimisraportti on vapaamuotoinen kirjoitelma, joka sisältää liitteinä projektin tuotokset, kuten julkaisut, nettisivut 
ja valmiit tuotteet. Oppimisraporttiin liitetään lisäksi toimeksiantajan arvio projektista. Erikseen voidaan myös sopia, 
että oppimisraporttiin liitetään opiskelijan laatima oppimispäiväkirja. Opiskelija toimittaa luottamuksellisen ja 
henkilökohtaisen oppimisraportin projektin ohjaajalle. Oppimisraporttia käytetään apuna opiskelijaa arvioitaessa. 

Tuntikirjanpito

Opiskelija täyttää tuntikirjanpitoa koko projektin ajan (työkalu 6). Projektiin käytetyt tunnit merkitään Excel-
pohjaiseen taulukkoon työvaihekohtaisesti mielellään päivittäin, vähintään viikoittain. Tuntimerkinnän yhteydessä 
ohjelma summaa senhetkisen kokonaistuntimäärän ja ilmoittaa, paljonko opiskelijalla on vielä tunteja käytettä-
vissä kyseiseen projektin työvaiheeseen. Ohjaaja seuraa tuntitoteumaa ja voi hyvissä ajoin puuttua esimerkiksi 
tilanteisiin, joissa opiskelija on osallistunut projektiin liian vähäisellä tai suurella panostuksella. Poikkeuksen 
havaittuaan ohjaaja selvittää syyt poikkeavaan tuntimäärään yhdessä opiskelijan kanssa.

Projektissa työskentelevälle opiskelijalle projektin tuntikirjanpito ja -suunnitelma sekä oppimistavoitteiden 
toteutumisen reflektointi tarjoavat konkreettisen työkalun projektille tehdyn työn seurantaan ja oppimistavoitteiden 
saavuttamiseen ja sitä kautta itsensä motivointiin. Tuntikirjanpitoa hyödynnetään arvioinnissa.

Oppimispäiväkirjaan on hyvä kirjoittaa opiskelijasta tärkeältä tuntuvien 
asioiden lisäksi myös hyvin pieniä ja vähäpätöiseltäkin tuntuvia projekti-
työhön liittyviä yksityiskohtia ja ajatuksia.

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-8.-oppimisraporttiohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-6.-projektin-tuntikirjanpito_eakr-2019_kokonaistyoajanseurantalomake.xlsx
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Haasteet

Haasteista ja ongelmatilanteista selviää parhaiten niihin etukäteen varautumalla. Huolellisella tiimiytymisellä 
ja yhteisten pelisääntöjen laatimisella ja noudattamisella voidaan kitkeä suurin osa ongelmista jo heti alussa. 
Yksi osa riskienhallintaa on etukäteen pohtia myös niitä ongelmia, joita tiimityöskentelyssä voi syntyä ja 
kirjata ylös toimintatavat, jotka otetaan käyttöön ongelmien ilmetessä. Haasteita ja ongelmatilanteita ei pidä 
kuitenkaan väistellä, vaan niihin tulee tarttua rohkeasti ratkaisukeskeisellä ajattelutavalla. Tiimioppiminen ja 
tiimityöskentelytaitojen opettelu on yksi tärkeä osa oppimisprosessia.

Ohjaajalla tulisi olla ammattitaitoa olla puuttumatta työskentelyyn silloin, kun se ei ole ehdottoman tärkeää. 
Ongelmatilanteissa ohjaajan läsnäoloa ja reagointia kuitenkin tarvitaan. Tiimiläisten ja ohjaajan suhde tulee 
olla niin luottamuksellinen, että vaikeistakin tilanteista pystytään puhumaan – eikä niistä rangaista esimerkiksi 
huonommalla arvosanalla. Opiskelijoilta voi kysyä suoraan, miten tiimillä menee. Ohjaajan ammattitaitoa on 
huomata myös ryhmän jäsenten sanattomat viestit. Ohjaaja voi myös pyytää yksittäisiä henkilöitä henkilökohtaiseen 
keskusteluun, mikäli huomaa, ettei tiimin dynamiikka toimi. 

Optimaalisessa tilanteessa tiimit pystyvät työskentelemään intensiivisesti ja yhdessä, kunhan koulun tarjoamat 
riittävät tilat tiimityöskentelyyn ovat kunnossa. Käytännössä intensiivinen yhdessä työskentely on usein 
haastavaa. Opiskelijoiden on osoitettava jo alusta pitäen sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin ja toimenpiteisiin. 
Verkon välityksellä tapahtuva yhteistyöskentely on välillä hyvä vaihtoehto, mikäli siitä on sovittu ryhmän kesken. 
Kasvokkain työskentelyn arvoa ei kuitenkaan kannata missään nimessä unohtaa.

Esimerkkejä ongelmista:

 � joku ei tee/osallistu, kuten on sovittu

 � toimeksiantajaa ei tavoiteta 

 � toimeksianto muuttuu kesken kaiken

 � projektipäällikkö ei hoida tehtäviään

 � viestit eivät kulje

 � ryhmäkoko on liian suuri

 � yhteistä aikaa ei ole

 � joku kokee henkilökohtaisen tragedian.

Mä oon tällä hetkellä 
Balilla! Mut teidän 

suunnitelmat vaikuttaa 
tosi hyviltä. Mun 

puolesta mennään niillä!
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Projektin lopetus

Projektin lopussa muistettava:

�� arvioinnit

�� loppuesitys/seminaari

�� mahdollinen artikkeli esim. koulun intraan

�� kiitokset toimeksiantajalle.

Projektista ja sen tuloksista kannattaa projektin loputtua viestiä esimerkiksi oppilaitoksen intranetissä tai sopivissa 
uutiskirjeissä. Artikkelin tai lyhyen uutisen kirjoitus voi mainiosti olla myös osa projektitiimin työtä. Loppu-
esitykseen voi kutsua yleisöä, mikäli se sopii toimeksiantajalle. Loppuesityksestä kerrotaan tarkemmin luvussa 8.

Projektista saattaa poikia myös muita projektiksi sopivia aiheita tai jatkoselvitystarpeita. Ohjaajan kannattaa siis 
kuulostella tarkasti, syntyykö tällaisia mahdollisuuksia ja pistää ne muistiin. Tämä helpottaa tulevien projektien 
suunnittelua. Toisinaan voi olla tarvetta jatkaa heti uudella projektilla. Tällöin uutta projektia voi jatkaa jo 
ensimmäisessä projektissa mukana olleiden opiskelijoiden kanssa tai rekrytoida mukaan myös uusia opiskelijoita.  

Toimeksiantaja saattaa hyvin menneen projektin seurauksena tarjota työpaikkaa tai työharjoittelua jollekin 
opiskelijalle. Ohjaajan kannattaa muistaa myös tiedustella tällaisista mahdollisuuksista toimeksiantajalta erikseen.

Hyvä me! Jes, me 
tehtiin se!

Kuulin, että sait
kesätyön tästä!
Hieno juttu!
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8. Arviointi

Arvioinnin perusteet

Projektityöskentelyssä opiskelija oppii teoreettista tietoa omaksumalla ja tekemällä. Tällaisen ei-mitattavissa 
olevan osaamisen arviointi voi olla hankalaa, ja siksi arviointia pitää tehdä jatkuvasti. Ennen projektia opiskelijoiden 
lähtötason osaaminen arvioidaan mahdollisimman tarkasti ja tasapuolisesti. Projektin aikana tapahtuvaa oppimista 
arvioidaan projektin päättyessä mutta myös projektin aikana.

Oppimisprosessin arvioinnissa arvioidaan sekä kiertotalouden osaamisen että innovaatiokompetenssien (kts. lisää 
kohdasta Innovaatiokompetenssit) kehittymistä. Arviointi koostuu sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnista 
että ohjaajan tekemästä arvioinnista. Arviointityökaluja on kattavasti työkalupaketissa.

Opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointi tiimin sisällä tehdään ennen ohjaajan kanssa käytävää, projektin päättävää 
arviointi- tai palautekeskustelua. Itse- ja vertaisarvioinnissa hyödynnetään innovaatiokompetenssien arviointiin 
soveltuvia työkaluja (työkalu 12). Myös ohjaaja voi omassa arvioinnissaan hyödyntää samaa työkalua. Lisäksi 
ohjaaja arvioi kiertotalouden oppimistavoitteiden saavuttamista kiertotalouden kompetensseja painottavan 
arviointikehikon avulla (työkalu 13).  

Arvioinnin muodostavat:

 � opiskelijan oma arvio lähtötasosta ja projektin aikana hankitusta osaamisesta sekä omat 
kokemukset ja tuntemukset (työkalut 6, 7 ja 8)

 � ohjaajan havainnot ja kokemukset (työkalu 12)

 � itse- ja vertaisarviointi (työkalu 12)

 � kiertotalouden kompetenssit (työkalu 13)

 � toimeksiantajan arvio (työkalu 15)

 � esityksen arviointi (työkalu 16)

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-13.-kiertotalouden-kompetensseja-painottava-arviointikehikko.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-6.-projektin-tuntikirjanpito_eakr-2019_kokonaistyoajanseurantalomake.xlsx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-7.-oppimispaivakirjaohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-8.-oppimisraporttiohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-13.-kiertotalouden-kompetensseja-painottava-arviointikehikko.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-15.-toimeksiantajan-arvio.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-16.-esityksen-arviointi.pdf
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Ohjaaja käy projektitiimin kanssa arviointikeskustelun projektin päätteeksi. Keskustelussa käydään läpi 
opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnit sekä ohjaajan ja toimeksiantajan arvioinnit. Lisäksi opiskelijoilta pyydetään 
palautetta oppimiskokonaisuudesta (työkalu 14).

Opiskelijoiden projektisuoritusten arvioinnin ja seurannan tueksi on kehitetty erilaisia työkaluja, kuten 
oppimispäiväkirja, tuntikirjanpito ja oppimisraportti. Nämä työkalut keskittyvät pääosin itse- ja vertaisarviointiin. 
Itsearviointityökalujen avulla opiskelija kykenee jäsentämään ja tarkastelemaan oppimaansa ja suoritustaan. 
Opiskelija oppii myös kertaamaan oppimaansa sekä motivoitumaan kohti hänelle asetettuja tavoitteita. 
Vertaisarviotaan laatiessaan opiskelija voi peilata omaa suoriutumistaan opiskelukavereidensa suoriutumiseen. 
Kun itse- ja vertaisarvioinnin tulokset yhdistetään ohjaajan havaintoihin ja kokemuksiin, arvioijan työtaakka 
helpottuu ja arvioinnista tulee tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi. 

Projektissa käytössä olevat arviointimenetelmät sekä arviointiperusteet annetaan opiskelijalle tiedoksi jo ennen 
projektia. Opiskelijan arviointimenetelmät ja -perusteet sisällytetään projektin yhteisiin ja yhdessä sovittaviin 
pelisääntöihin.

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-14.-oppimispalaute.docx
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Toimeksiantajan arvio projektista

Toimeksiantajalta saadaan yleensä rakentavaa palautetta ja hyviä kehitysideoita projektimuotoisen opetuksen 
kehittämiseen sekä arvokkaita näkemyksiä ja apua yksittäisen opiskelijan suorituksen arvioimiseen. Toimeksiantajalta 
kannattaa kysyä, kuinka hänen mielestään projekti on täyttänyt sille asetetut tavoitteet, miten hyvin yhteistyö eri 
osapuolten kanssa on toiminut ja millä tavoin toimeksiantaja voi hyödyntää tuloksia. Toimeksiantajalta on hyvä 
kysyä myös arviota yksittäisten opiskelijoiden suoriutumisesta ja osallisuudesta lopputulokseen.  

Toimeksiantajan arviointi on tärkeä osa opiskelijoiden oppimiskokemusta. Se kannattaa mainita jo toimeksiantajaa 
hankkiessa. Arvioinnin ja palautteen tueksi on palautelomake, jonka voi käydä toimeksiantajan kanssa myös 
keskustellen läpi (työkalu 15).

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-15.-toimeksiantajan-arvio.docx
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Loppuesityksen ohjeet ja arviointi

Projektin lopussa voidaan järjestää yhteinen loppuesitystilaisuus, jossa tiimi esittelee innovoinnin tuloksena 
syntyneen idean ohjaajalle ja muille opiskelijoille, mikäli loppumassa on useita projekteja yhtä aikaa. Paikalla 
voi olla myös toimeksiantajan edustaja. Kullekin ryhmälle varataan aikaa sekä esitykselle että ohjaajan ja 
toimeksiantajan palautteelle. Aikaa voi esitykseen ja kommentointiin olla yhteensä esimerkiksi 20 minuuttia. 
Tavoitteena on, että onnistuneen esityksen (työkalu 9) myötä idea välittyy kuulijoille omaperäisesti, selkeästi ja 
mieleenjäävästi. Esitystä kommentoivat ohjaaja ja toimeksiantaja sekä mahdolliset sidosryhmän jäsenet ja muut 
opiskelijat.

Tiimi arvioidaan myös esityksestään (työkalu 16). Siinä huomioidaan esityksen kuulijalähtöisyys, ymmärrettävyys, 
vakuuttavuus ja omaperäisyys sekä annetussa ajassa pysyminen.

Tuloksen arvioinnissa ohjaajalla ja/tai toimeksiantajalla huomion kohteena voi olla esimerkiksi 
seuraavat arviointikriteerit:

 � Idean tulevaisuusorientaatio: tulevaisuuden ennakointi, kiertotalouden ja megatrendien 
huomioiminen

 � Strategiat ja ohjelmat: valtakunnallisten visioiden ja strategioiden mukaisuus ja sopivuus erilaisten 
rahoituskanavien kriteereihin

 � Yrityksen liiketoiminta: olemassa olevat resurssit innovatiivisten ratkaisujen lähtökohtana

 � Tulokset ja vaikutukset: kannattavuus ja kilpailukyky, vastuullinen tuotantoprosessi, 
yhteiskuntavastuu

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-9.-esitysohjeet.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-16.-esityksen-arviointi.pdf
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Innovaatiokompetenssit

Tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat substanssiosaamisen lisäksi myös innovaatiokompetensseja, joilla tarkoi-
tetaan kykyä osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin. Monitahoiset ongelmat, joita opiskelijat työelämässä 
kohtaavat, vaativat innovaatioita sekä kehittävää ja uutta luovaa otetta työntekoon. 

Innovaatiokompetensseista kerrotaan lisää esimerkiksi julkaisussa Innovaatiokompetensseja mittaamassa, 
Räsänen 2014.

Innovaatiokompetenssit voidaan jakaa viiteen dimensioon:

1. Luovuus 

�� kyky olemassa olevien ideoiden, sääntöjen, toimintatapojen tai asiayhteyksien asettamien rajojen ulkopuolelle 
ulottuvaan ajatteluun

�� kyky luoda tai muokata tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja, ideoita, tuotteita, menetelmiä tai palveluja, 
riippumatta niiden mahdollisesta hyödyllisyydestä tai niiden tuottamasta lisäarvosta

2. Kriittinen ajattelu

�� kyky analysoida ja arvioida eri asioiden etuja ja haittapuolia, huomioiden niiden käyttötarkoitukseen liittyvät 
riskitekijät

3. Aloitteellisuus 

�� kyky tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimenpiteisiin positiivista muutosta edesauttavien toimenpiteiden 
käynnistämiseksi

�� kyky vaikuttaa ideoita luovien ja niitä toteuttavien henkilöiden toimintaan

4. Ryhmätyö 

�� kyky tehokkaaseen työskentelyyn yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa

5. Verkostoituminen

�� kyky hyödyntää oman ryhmän ulkopuolisia toimijoita

Innovaatiokompetenssien arviointiin on kehitetty työkalu, jonka avulla voidaan mitata työelämän kannalta 
keskeisten valmiuksien kehittymistä (työkalu 12). 

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164988.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164988.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
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9. Menetelmät

Kaiklle menetelmille yhteistä on muun muassa valmistautuminen, toimeksiantajan hankkiminen, projekti-
työskentelyn yleiset periaatteet ja arviointi. Kaikkiin menetelmiin soveltuvia asioita on kuvattu aikaisemmissa 
luvuissa. Menetelmien erityispiirteet on nostettu esiin seuraavissa kuvauksissa. 

Tässä luvussa esitellään kolme tähän oppaaseen valittua kiertotalouden 
oppimismenetelmää. Menetelmien eroja ja yhtäläisyyksiä on kuvattu 
taulukossa luvussa 3. 
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24h-innovaatioleiri

Tampereen ammattikorkeakoulussa käytössä olevassa 24h-innovaatioleirissä monialaiset opiskelijatiimit saavat 
työelämästä toimeksiannon jonkin kiertotalouteen liittyvän haasteen ratkaisemiseksi. Opiskelijatiimeillä on 
tukenaan ohjaajia, jotka yleensä ovat opettajia. 24h-innovaatioleiri voidaan toteuttaa itsenäisesti tai osana 
opintojaksoa. Sen valmistelu on aloitettava hyvissä ajoin, jotta vaadittava määrä ohjaajia saadaan kasaan. 
Valmistautumisesta kerrotaan lisää luvussa 5.

24 viittaa aikaan, joka opiskelijoilla on käytettävissään toimeksiannon vastaanottamiseen, analysointiin, 
mahdollisen sparrausluennon kuuntelemiseen, innovointiin, ratkaisun muotoilemiseen ja esitykseen. Ajan voi 
jakaa tarvittaessa eri päiville tilanteeseen sopivalla tavalla, esimerkiksi kahteen 12 tunnin (2x12 h) tai kolmeen 8 
tunnin (3x8 h) tapahtumaan. Esimerkkiaikataulu työkalussa 1. 

Menetelmä  24h-innovaatioleiri
Opiskelijamäärä  30–60 opiskelijaa, max 7 opiskelijaa/tiimi 

Opintopistemäärä  1–2 op/opiskelija 

Aika  24 tuntia yhdessä, kahdessa tai kolmessa osassa 

Paikka ja 
toteutustapa 

Leiriä varten varataan paikka, jossa on tarpeeksi tilaa kaikkien osallistujien työskentelyyn. Jos leiri 
on useammassa osassa, varataan mielellään sama paikka jokaiselle tapaamiskerralle. 

Opettajien määrä  Ohjaajien määrä riippuu osallistujamäärästä. Yhdellä ohjaajalla on kaksi tiimiä ohjattavanaan.

Toimeksiantajan 
resursointi 

Toimeksiantaja antaa toimeksiannon ja tulee myös lopussa kuulemaan tulokset. 

Toimeksiantojen 
määrä 

Jokaisella tiimillä voi olla oma toimeksianto, mutta vaihtoehtoisesti tiimit voivat työstää samaa 
toimeksiantoa kilpailevina tiimeinä.

Käytettävät  
työkalut

Innovointi- ja ideoiden arviointi -työkalut 10 ja 17. 

Arviointityökalut 12–16.

Lisäksi muita työkaluja tarpeen mukaan.

Toteutus

Innovaatioleiri järjestetään yhdessä isossa tilassa, jossa kaikkien tiimien ohjeistaminen ja leirin lopussa tapahtuva 
esitysten pitäminen on mahdollista. Työskentelyä helpottaa, jos käytössä on useita erillisiä tiimityötiloja, jotka 
antavat tiimeille työrauhan. Innovaatioleirin voi sovittaa osaksi muita opintojaksoja. Valmistelu on aloitettava jo 
edellisellä lukukaudella, jotta mukana olevat opintojaksot, resurssit ja arviointi saadaan sovittua. 

Innovaatioleiristä vastaa vastuuohjaaja, joka työskentelee yhdessä muiden ohjaajien kanssa. Yhdellä ohjaajalla on 
kaksi tiimiä ohjattavanaan. 

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-1.-tarkistuslista-ja-esimerkkiaikataulut.pdf
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Innovaatioleirin aluksi opiskelijoille annetaan täsmällinen aikataulu, jossa 24h-innovaatioleiri on tiivistettynä. 
Opiskelijat tutustuvat taustamateriaaliin jo ennen leiriä. 

Leiri alkaa tiimijaolla ja tiimiytymisellä. Toimeksiantojen jakamisen jälkeen opiskelijat ensin ideoivat kukin 
itsenäisesti ajatuksia toimeksiantoon liittyen. Tämän jälkeen tiimi valitsee ideoista yhtä monta jatkotyöstöön kuin 
tiimissä on jäseniä. Lopulta valitaan yksi idea, jota aletaan kehitellä eteenpäin. Tiimin lopullinen ratkaisu esitellään 
toimeksiantajalle, opettajille ja muille tiimeille ytimekkäällä esityksellä.

Muistilista leirin toteutukseen

Ennen 

 � Mieti toteutuskonsepti ja yhteistyötahot ja ole näihin mahdollisimman pian yhteydessä.
 � Muotoile toimeksianto ja rajaa aihe.
 � Määrittele tehtävän tekoon tarvittava lähtötaso ja kirjoita se.  Esimerkiksi: ”Tämän tehtävän lähtötaso on, että 

hankit joskus vaatteita”.
 � Kirjoita mahdolliset sopimukset toimeksiantajan kanssa.
 � Määrittele arviointitavat ja kriteerit.
 � Tee päätös poissaolojen vaikutuksesta arvosanaan.
 � Markkinoi projektia ja anna opiskelijoille taustatiedot ja aikataulu.
 � Varaa tilat ja hanki tarvittavat välineet.
 � Sitouta tiimiohjaajat prosessiin ja huolehdi heidän korvauksistaan.
 � Laadi ”steppikartta”, jossa näkyy yhteystiedot sekä tieto siitä, mitä pitää olla tehtynä milloinkin ja mitkä tilat ja 

henkilöt ovat käytettävissä.
 � Tee arviointikriteerit.
 � Tarkista nettiyhteydet, AV-laitteistot, kaikkien laitteiden yhteensopivuus ja äänentoisto. Tarkista kaikki vielä 

kerran. Tarkista vielä seuraavana päivänä. 
 � Päättäkää, kuka on valmentajatiimin vetäjä. Hän tekee päätökset, mm. aikataulun muutokset. Myös viestinnän 

tulee kulkea vetäjän eli vain yhden kanavan kautta.
 � Sopikaa aikatauluista. Päättäkää, milloin ohjaajiin voi olla yhteydessä ja milloin ja miten toimeksiantajan 

edustajaan tai muuhun asiantuntijaan voi olla yhteydessä.
 � Päättäkää, kuka vie materiaalit ja mahdolliset eväät leirille ja hoitaa käytännön järjestelyt leirin aikana, jotta 

leirillä voi keskittyä innovoimiseen. 
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Aikana 

 � Huolehdi toimeksiantajan ja mahdollisen valmentajan viihtyvyydestä.
 � Huolehdi aikataulun pitävyydestä.
 � Teetä tiimiytymisharjoituksia.
 � Tee yhdessä opiskelijoiden kanssa säännöt.
 � Jaa opiskelijoille roolit.
 � Kuuntele, tapaa ja motivoi opiskelijoita.
 � Tee arviointiin tarvittavat toimenpiteet (tarkkailu, vertaisarviointi).
 � Järjestä mahdollinen esitystilaisuus.

Jälkeen 
 � Huolehdi suoritusmerkinnät/arvioinnit järjestelmään.
 � Anna toimeksiantajan arvioida opiskelijat ja pyydä palaute prosessin onnistumisesta.
 � Selvitä mahdolliset jatkoprojektit.

Tulokset ja esitykset

24h-innovaatioleirin tuloksena ideoista tulisi syntyä ratkaisuja, joita toimeksiantaja voi hyödyntää omassa 
liiketoiminnassaan. Ratkaisut esitetään päätöstilaisuudessa, jossa ohjaajat ja toimeksiantajat antavat niistä 
palautetta.

Arviointi ja painotukset

Arviointia voidaan painottaa eri tavoin sen mukaan, mihin opintojaksoon tai opintojaksoihin kokonaisuus kuuluu. 
Olennaista on, että arvioinnin kohteet ja arviointitavat on ennalta sovittu ja arviointiin liittyvistä yksityiskohdista 
on tiedotettu opiskelijoille.

Riskit ja haasteet

24h-innovaatioleirissä suurin riski on kohtaamattomuus, eli toimeksianto ei sovi opiskelijoille. Kuten aina 
tiimityöskentelyssä, riskinä on myös se, etteivät tiimin jäsenet ymmärrä toisiaan tai sitoudu prosessiin. Myös 
toimeksiantajien ja ohjaajien sitoutuminen prosessiin on välttämätöntä menetelmän onnistumisen kannalta.

Ohjaaja ei voi sokeasti luottaa prosessiin, vaan hänen tulee olla tietoinen siitä, mitä tiimeissä tapahtuu. 
24h-innovaatioleirin valmistelu vie paljon aikaa, mikäli kokonaisuudesta halutaan selkeä ja opiskelijat pystyvät 
keskittymään itse innovointiin.
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Esimerkkiprojekteja

Innovointia Kykylaakso/BioHubissa

Jo ryhmissä toimiville opiskelijoille järjestettiin alustus innovoinnista. Ryhmien kummiyritykset antoivat heille 
toimialaansa liittyvän kehittämishaasteen. Opiskelijat tekivät innovointia ohjatusti tuottamalla ensin yksin 
ja sitten pareissa mahdollisimman monta ideaa. Heille annettiin välineitä parhaan idean valikoimiseen ja sen 
jatkokehittämiseen. Ideat esiteltiin ohjaajalle ja toiselle ryhmälle. Ideoita kehiteltiin edelleen ennen niiden 
esittämistä toimeksiantajille. Arviointi suoritettiin itse- ja vertaisarviointina, ohjaajan arviointina ja toimeksi-
antajan palautteen perusteella. 

#kiertotalousesimerkki Tampereelta

Kansainvälinen ympäristötekniikan ryhmä piti yhtenä osana Environmental Management -opintojaksoa 
24h-innovaatioleirin aiheesta tekstiilien jäljitettävyys. Tehtävänantotilaisuudessa tekstiililaboratorion työntekijät 
kertoivat lyhyesti taustat ja toimeksiannon tärkeyden sekä sen, mistä lähtötietoja löytyy. Opiskelijoiden toimeksi-
antona oli kehittää tapa, jolla tekstiilin raaka-aineet voidaan jäljittää. Tekstiililaboratorion asiantuntijat olivat 
käytettävissä. Idean tuli olla valmiina 24 tunnin päästä tehtävänannosta. Viikkoa myöhemmin ryhmät pitivät 
esityksistään lyhyt hissipuheet. Ideat toimitettiin Finlaysonille, josta asiantuntija tuli kertomaan aiheesta laajem-
min. 
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Kiertotalouspolku

Lahden ammattikorkeakoulussa kehitetty Kiertotalouspolku (Lahden AMK:ssa käytössä on nimitys Kiertotalousväylä) 
koostuu 24 tuntia kestävästä innovointitapahtumasta, BootCampista, ja koko lukukauden kestävästä projektista. 
Tavoiteltava toimeksiannon laajuus on 5 opintopistettä (135 h opiskelijan työtä), mutta opiskelija voi saada 
Kiertotalouspolusta 3–15 opintopistettä riippuen opiskelijan todellisesta tuntikertymästä. 

Kiertotalouspolku on monialainen, ja se on tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Polku 
käynnistyy joka lukukauden alussa infolla, jonka jälkeen järjestetään 24 tuntia kestävä BootCamp. BootCampin 
jälkeen ideaa työstetään lukukauden ajan. 

BootCamp toimii mainiona apuna kiertotalouteen liittyvien yritys- ja TKI-lähtöisten kehittämishankkeiden 
käynnistämiseen ja suunnitteluun. BootCampin aikana opiskelijat eivät pelkästään innovoi ja ”ratkaise” ongelmaa 
vaan myös laativat realistisen toteutussuunnitelman ideoiden jatkotyöstämiseksi. Ideat ja suunnitelmat niiden 
toteuttamiseksi esitellään toimeksiantajille, ohjaajille ja muille opiskelijoille BootCampin lopussa pidettävässä 
loppuesityksessä. BootCampin jälkeen tiimit kehittelevät koko lukukauden aikana ideaa eteenpäin. 

Kiertotalouspolkuun voi yhdistää kiertotalouteen liittyviä monialaisia teoriaopintoja. Esimerkiksi LAMKissa 
teoriaopintojen teemoja ovat kestävä muotoilu, tuotekehitys, logistiikka, talous ja yhdyskuntasuunnittelu sekä 
materiaali- ja resurssitehokkuus, ja nämä integroidaan osaksi opiskelijoiden tekemää projektia.

  

Menetelmä  Kiertotalouspolku
Opiskelijamäärä  30–60 monialaista opiskelijaa, 3–7/tiimi 

Opintopistemäärä  3–15 op/opiskelija opiskelijan työmäärästä riippuen. Opintopistemäärä perustuu tuntiseurantaan. 

Aika  24h BootCamp ja 8h viikossa/lukukausi 

Paikka ja 
toteutustapa 

24 tunnin mittainen BootCamp järjestetään riittävän suuressa tiimityöskentelyyn sopivassa tilassa.  
Viikkotapaamiset ovat opetustiloissa. 

Opettajien määrä  Ohjaajina on muotoilun, liiketalouden ja tekniikan opettajia. 

Toimeksiantajan 
resursointi 

Toimeksiantaja tapaa opiskelijoita 3–5 kertaa lukukauden aikana. Toimeksiantajan on hyvä 
olla opiskelijoiden tavoitettavissa koko Kiertotalouspolun ajan. Ryhmät sopivat itse tapaamiset 
toimeksiantajan kanssa.

Toimeksiantojen 
määrä 

Toimeksiantoja on 4–6. Opiskelijat saavat valita itselleen mieluisimmat toimeksiannot, mutta 
ohjaajat tekevät lopulliset valinnat.

Käytettävät 
työkalut

Projektihallinnan työkalut 4–9 ja arviointityökalut 12–16. Lisäksi muita työkaluja tarpeen mukaan.
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Toteutus

24 tuntia kestävässä BootCampissa käynnistetään koko lukukauden kestävä kehittämisprojekti. Ennen Bootcampia 
opiskelijat tutustuvat projekteihin ja valitsevat kiinnostavimmat tai omaa oppimistaan edistävimmät aihealueet. 
Projektitiimit muodostetaan ohjaajien valintojen perusteella. Ohjaajat valikoituvat kehittämisprojektin teemojen 
mukaisesti (esim. jos teemana on muotoilu, ohjaajana on muotoilun ohjaaja).

BootCamp kestää pääsääntöisesti 24 tuntia, mutta sen voi jakaa esimerkiksi kahteen 12 tunnin (2x12 h) sessioon 
tai kolmeen 8 tunnin (3x8 h) tapahtumaan.

BootCampissa opiskelijat tiimiytyvät, laativat tiimille pelisäännöt, innovoivat, laativat projektille aikataulun ja 
resursoinnin sekä valmistelevat esityksen BootCampin lopuksi pidettävään loppuesitykseen. Loppuesityksessä 
opiskelijat myyvät kehittämisideansa toimeksiantajalle ja esittävät jatkotoimenpiteet idean jalostamiseksi. Tiimit 
tapaavat toimeksiantajia BootCampin aikana 1–2 kertaa. 

BootCampin jälkeen opiskelijat aloittavat itsenäisen työskentelyn BootCampissa laaditun projektisuunnitelman 
mukaan ja tapaavat säännöllisesti toimeksiantajia ja opettajia. Kiertotalouspolku päättyy loppuesityksiin, joissa 
opiskelijat kertovat muille tiimeille ja toimeksiantajille kehittämishankkeensa tulokset. 

BootCamp tulisi järjestää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukukautta, jotta opiskelijoille jää aikaa kehittää 
BootCampin aikana syntynyttä ideaa. Kiertotalouspolkua varten kannattaa varata lukujärjestykseen aikaa 
esimerkiksi tietylle viikonpäivälle. 

Kehittämisprojektissa tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen, dokumentoidaan oleellinen tieto ja laaditaan 
tutkimussuunnitelma. Tiimit tekevät lisäksi oman kotisivun, johon pääosa dokumentoinnista tehdään. Projektin 
etenemistä seurataan toimeksiantajan ja ohjaajan kanssa käytävissä tapaamisissa.

Muistilista Kiertotalouspolun toteutukseen

Ennen

 � Markkinoi Kiertotaloupolkua ajoissa.
 � Rekrytoi ja resursoi ohjaajat ja opiskelijamentorit.
 � Tapaa toimeksiantajat ja sovi toimeksiannoista.
 � Valmistele materiaalit, tee aikataulu ja varaa tilat. 
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Aikana

 � Esittele projektit, jaa opiskelijat tiimeihin ja teetä tiimiytymisharjoituksia. 
 � Huolehdi BootCampin sujuvuudesta (tila, aikataulutus, sidosryhmien informoiminen).
 � Ohjaa ja seuraa tiimejä BootCampin jälkeen.
 � Huolehdi, että tiimi tekee pelisäännöt, riski- ja sidosryhmäanalyysit.
 � Jos olet päättänyt, että tulokset esitetään nettisivuna, huolehdi että opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat 

kotisivut. 

Jälkeen

 � Järjestä loppuseminaari.
 � Tee palautekeskustelut tiimien kanssa.
 � Tee arvioinnit (raportit, reflektoinnit, prosessi, mahdolliset kotisivut).

Tulokset ja esitykset

Lukukauden lopuksi järjestetään loppuseminaari, jossa kaikki projektit esitellään. Mukaan voi kutsua toimeksi-
antajien lisäsi myös korkeakoulun henkilöstöä ja muita mahdollisia sidosryhmiä. Materiaalit kootaan projektien 
kotisivuille ja projektista kirjoitetaan myös artikkelimuotoinen yhteenveto.

Arviointi ja palaute

Kehittämisprojekti arvioidaan seuraavien osa-alueiden mukaisesti asteikolla 0–5:

 � Teorian hallinta: 15 % arvosanasta
 � Projekti-/tutkimussuunnitelma: 15 % arvosanasta (mukaanlukien esittäminen)
 � Prosessinhallinta: 20 % arvosanasta
 � Raportointi (erityisesti loppuraportti): 30 % arvosanasta
 � Projektien nettisivut: 10 % arvosanasta
 � Itse- ja vertaisarviointi: 10 % arvosanasta

Arviointi tehdään käyttäen innovaatiokompetenssien arviointityökaluja (työkalu 12).

Kaikki opintoihin kuuluvat osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
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Riskit ja haasteet

Yksi suurimmista riskin aiheuttajista itse tiimin toiminnan lisäksi on toimeksianto. Toimeksiannon laatuun tulee 
kiinnittää erityistä huomiota (kts. toimeksiannon kriteerit luvusta 6). Toimeksiantajan pitää sitoutua työskentelemään 
opiskelijoiden kanssa koko kehittämisprojektin aikana.

Jokainen tiimi tekee riskiarvioinnin ja sopii toimintatavoista erilaisten riskien ehkäisemiseksi. Lisäksi tiimit sopivat, 
miten toimitaan, mikäli ennakoidut riskit toteutuvat. 

Esimerkkiprojekteja

Raksajäte

Syksyllä 2017 yksi opiskelijaryhmä perehtyi Ramboll Finland Oy:n haasteeseen ja lähti kehittämään menetelmiä, 
joilla saadaan vähennettyä rakennustyömailla syntyvän jätteen määrää sekä nostettua rakennusjätteen 
hyödyntämisastetta. Materiaali-, tieto- ja viestintä- sekä ympäristötekniikan opiskelijoista koostuva tiimi kehitti 
palvelua, jonka tarkoituksena on edistää rakennusjätteen hyödyntämistä. Kehittämisprojektin aikana selvitettiin 
myös mahdollisuuksia vahvistaa kiertotalouden asemaa korjausrakentamisessa sekä luoda yhteys kierrätysyritysten, 
konsulttiyrityksen ja työmaiden välille. 

Kiertotalousosaaminen Päijät-Hämeen aluemarkkinoinnissa ja matkailussa

Työn toimeksiantajana oli Hämeen kauppakamarin matkailuvaliokunta, joka oli asettanut yhdeksi vuoden 2017 
kehittämisteemaksi ”Kiertotalouden mahdollisuudet aluemarkkinoinnissa”. Projektia lähti toteuttamaan viisi 
LAMKin energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa. Projektia tehtiin yhteistyössä HAMKin opiskelijoiden kanssa. 

Ryysyistä rikkauksiin – onko tekstiilijäte tutkimisen arvoista?

Keväällä 2017 selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja poistotekstiilien hyödyntämiseksi.  Haaste on suuri, sillä pelkästään 
Suomessa poistuu käytöstä noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä vuodessa, joista valtaosa, 55 miljoonaa kiloa, on 
kuluttajilta peräisin olevia vaatteita ja sisustustekstiilejä. Hyväkuntoisille, puhtaille ja käyttökelpoisille vaatteille 
löytyy kerääjiä (esim. Kontti, Fida, Recci, UFF ja Pelastusarmeija). Ongelmana on se, että jopa 80–90 prosenttia 
materiaalista poltetaan. Kiertotalousväylän projektissa tutkittiin toimeksiantajan pyynnöstä poistotekstiilien 
määrää ja materiaalisisältöä sekä kartoitettiin tekstiilien jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Monialaisessa 
projektiryhmässä asiaa selvittivät LAMKin materiaali- ja ympäristötekniikan sekä ajoneuvomuotoilun ja 
liiketalouden opiskelijat.  

http://www.lamkpub.fi/2018/04/30/rakennusjatteen-maaran-vahentaminen-ja-sen-hyodyntaminen/
http://www.lamkpub.fi/2018/04/06/kiertotalouden-mahdollisuudet-aluemarkkinoinnissa-ja-matkailussa/
http://www.lamkpub.fi/2017/10/11/ryysyista-rikkauksiin-onko-tekstiilijate-tutkimisen-arvoista/
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Tutkimuspaja

Tutkimuspaja on Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty tutkivan oppimisen menetelmä, jossa eri alojen 
opiskelijoista muodostettu tiimi lähtee ratkomaan työelämälähtöistä, kiertotalouteen liittyvää toimeksiantoa. 
Toimeksianto ja tutkimuspajan tarve voi nousta myös TKI-hankkeesta tai opiskelijalta itseltään. Tutkimuspajaa 
vetävät ohjaajat, TKI-hankkeiden työntekijät ja opiskelijatuutorit. Tutkimuspajaa voidaan soveltaa niin suuriin 
monivuotisiin kehittämishankkeisiin kuin lyhytkestoisiin ja pienimuotoisiin tutkimuksiin.

Tutkimuspajassa oppimista tapahtuu eri tavoin: itseopiskelun ja ohjaamisen kautta mutta myös vertaisoppimalla. 
Tutkimuspaja on joustava opiskelutapa, joka ei tarjoa valmiita vastauksia vaan motivoi työskentelemään kohti 
päämääriä ja opettaa ottamaan vastuuta.

Menetelmä  Tutkimuspaja 
Opiskelijamäärä  3–7 monialaista opiskelijaa 

Opintopistemäärä  1–5 op tai enemmän opiskelijan työmäärästä riippuen. Opintopistemäärä perustuu 
tuntiseurantaan. 

Aika  1–6 kk, voi alkaa missä vaiheessa vuotta vain

Paikka ja 
toteutustapa 

Ensimmäisellä kerralla ohjaaja järjestää tapaamispaikan. Jatkossa ryhmä sopii itse 
tapaamispaikat. Ohjaajan kanssa sovitaan säännölliset tapaamiset esim. viikoittain tai kahden 
viikon välein. 

Opettajien määrä  Pajaa ohjaa yksi ohjaaja, jolla on tarvittaessa kokeneempi opiskelija apuna. 

Toimeksiantajan 
resursointi 

Toimeksiantaja tapaa opiskelijoita 1–5 kertaa pajan aikana. Toimeksiantajan on hyvä olla 
opiskelijoiden tavoitettavissa koko tutkimuspajan ajan. 

Toimeksiantojen 
määrä 

Yhdellä tutkimuspajalla on yleensä yksi toimeksianto. Toimeksianto voi olla myös moniosainen, 
jolloin uusi tutkimuspaja kootaan, kun edellinen tutkimuspaja on saanut haasteen ratkottua.

Käytettävät työkalut Projektihallinnan työkalut 4–9 ja arviointityökalut 12–16. Lisäksi muita työkaluja tarpeen 
mukaan. 

Toteutus

Ennen tutkimuspajaa ohjaaja muotoilee toimeksiannon yhdessä toimeksiantajan kanssa ja sovittaa sen lopulliseen 
ryhmäkokoon. Tärkeä osa tutkimuspajan toteutusta on toimeksiannon muotoilu ja aiheen rajaus, sillä liian lavea aihe 
ei tuo toimeksiantajalle toivottua tulosta, kun taas liian tiukasti rajattu aihe rajaa opiskelijoiden mahdollisuuksia 
eikä jätä tilaa innovoinnille. 
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Tutkimuspajan alussa opiskelijatuutori teettää tiimiytymisharjoituksia. Tiimiytymisharjoituksiin kannattaa 
varata aikaa parilla ensimmäisellä tapaamiskerralla. Toimeksiantaja kannattaa kutsua mukaan esittelemään 
toimeksianto, jotta hän voi tarvittaessa vastata opiskelijoiden täsmentäviin kysymyksiin. Säännöt, tavoitteet ja 
aikataulu määritellään opiskelijoiden kanssa yhdessä. Projektisuunnitelma laaditaan heti tutkimuspajan alussa, ja 
siihen palataan ja sitä täsmennetään tarvittaessa projektin aikana. Alussa päätetään myös projektipäällikkö sekä 
mahdolliset muut vastuutehtävät.

Pajan aikana opiskelijat saattavat toimeksiannosta riippuen tehdä vertaiskehittämistä tai selvitystyötä, haastatella 
asiantuntijoita, käydä vierailuilla tai tehdä tutkimusta. He tapaavat ohjaajaa säännöllisissä tapaamisissa. Lisäksi 
opiskelijat tapaavat toisiaan itseohjautuvasti ja säännöllisesti (ilman ohjaajaa), joko kasvokkain tai esimerkiksi 
verkkokokouksena. Tapaamiset voivat olla kerran viikossa, useammin tai harvemmin toimeksiannosta riippuen. 

Tutkimuspajan aikana ohjaajan ja toimeksiantajan on oltava opiskelijoiden tavoitettavissa. Ohjaaja toimii mentorina 
ja antaa ohjausta ja apua, mutta luottaa opiskelijoihin ja antaa opiskelijoiden itse luoda parhaat työskentelytapansa. 
Opastusta ja tukea opiskelijat saavat myös kokeneemmilta opiskelijoilta sekä koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, 
joihin ohjaaja rohkaisee ottamaan yhteyttä.

Muistilista tutkimuspajan järjestämiseen

Ennen

 � Muotoile toimeksianto ja rajaa aihe.
 � Kirjoita mahdolliset sopimukset toimeksiantajan kanssa.
 � Markkinoi projektia.
 � Varaa tilat ja hanki tarvittavat välineet.

Aikana

 � Kutsu toimeksiantaja esittelemään toimeksianto.
 � Teetä tiimiytymisharjoituksia.
 � Tee yhdessä opiskelijoiden kanssa pajan säännöt.
 � Jaa opiskelijoille roolit tai auta heitä jakamaan roolit itse.
 � Katso, että projektisuunnitelma tulee tehtyä ja kommentoi sitä.
 � Tapaa opiskelijoita säännöllisesti. Kannusta, auta pyydettäessä ja ohjaa. 
 � Järjestä tarvittaessa väliseminaari.

Jälkeen

 � Järjestä loppuseminaari.
 � Arvioi opiskelijat ja laita opiskelijat arvioimaan itseään ja toisiaan.
 � Anna toimeksiantajan arvioida opiskelijat.
�� Selvitä mahdolliset jatkoprojektit.
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Tulokset ja esitykset

Tutkimuspaja päättyy loppuesitykseen, jossa esitellään toimeksiantajalle työn tulokset. Tutkimuspajan aikana voi 
pitää myös väliseminaarin, jossa omia aiheitaan esittelevät kaikki käynnissä olevat tutkimuspajat. 

Tutkimuspajasta voi syntyä monenlaisia eri tuloksia ja tuotoksia riippuen toimeksiannosta. Tuloksena voi olla 
esimerkiksi selvitys tai raportti. Tutkimuspajasta voi syntyä myös konkreettinen idea, jota voidaan jatkojalostaa 
uudessa tutkimuspajassa.

Ohjeet tulosten esittelyyn

Väliseminaari

Projektin puolessa välissä pidettävän väliseminaarin tarkoituksena on esitellä käynnissä olevaa tutkimuspajaa 
muille eri aiheiden tutkimuspajalaisille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja muille mahdollisille aiheista 
kiinnostuneille. Väliseminaariin voi kutsua mukaan myös toimeksiantajan. Seminaarissa jokainen paja pitää 
lyhyen, maksimissaan 10 minuutin vapaamuotoisen esityksen tutkimuspajastaan, sen tavoitteista ja siitä, miten 
paja on lähtenyt etenemään toimeksiannon kanssa. Esityksen jälkeen on hyvä varata aikaa keskusteluille ja 
kommenteille. Väliseminaarista tutkimuspaja voi saada hyvää palautetta työnsä kehittämiseen. Muiden pajojen 
opiskelijat kuulevat, mitä toiset tekevät, ja voivat parhaassa tapauksessa hyödyntää toisten pajojen opiskelijoiden 
aiheosaamista omissa töissään. Mikäli muita tutkimuspajoja ei ole käynnissä, ei väliseminaaria tarvitse pitää.

Loppuesitys

Tutkimuspaja päättyy vapaamuotoiseen loppuesitykseen, jossa työn tulokset esitellään toimeksiantajalle. 
Loppuesityksen jälkeen on tarpeen varata aikaa keskusteluille. Ohjaajan ja toimeksiantajan on hyvä valmistautua 
antamaan suullista palautetta opiskelijoille.

Arviointi

Tutkimuspaja arvioidaan sanallisesti joko hyväksytty/hylätty tai numeerisesti asteikolla 0–5. Ohjaajan arvioinnin 
lisäksi opiskelijat tekevät itse- ja vertaisarvioinnin ja saavat toimeksiantajalta palautteen.
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Riskit ja haasteet

Seuraavassa on lueteltu erilaisia riskejä toimeksiantajan, ohjaajan ja opiskelijan näkökulmasta.

Toimeksiantaja:

 � toimeksianto ei ole sopiva opiskelijoille
 � toimeksianto on kuvattu huonosti eivätkä opiskelijat ymmärrä, mitä toimeksiannolla halutaan
 � toimeksiantaja ei ole sitoutunut
 � sopimuksissa on epäselvyyksiä
 � toimeksiantaja ei ole tavoitettavissa
 � toimeksiantaja ei muista, että työtä tekevät opiskelijat ja että päätavoite on oppimisessa, myös mahdollisten 

erehdysten kautta

Ohjaaja:
 � ei verkostoa/kontakteja toimeksiantojen saamiseksi
 � ei riittävästi opiskelijoita 
 � sopimuksissa on epäselvyyksiä
 � tiimi ei ole riittävästi tiimiytynyt, tiimillä motivaatiopula tai aikataulu ei pidä

Opiskelija:
 � itselle sopivia tutkimuspajoja ei ole tarjolla
 � tiimityminen epäonnistuu
 � toimeksianto on epäselvä
 � joku ryhmästä ei tee sitä, mitä on sovittu
 � asiantuntijat eivät vastaa sähköposteihin tai puhelimeen, asioiden selvittäminen on vaikeaa
 � ei kunnollista palautetta väliseminaarin jälkeen työstä, ja tiimi lähtee väärään suuntaan
 � on epäselvyyksiä, kenelle projektissa syntyneet ideat kuuluvat
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Esimerkkiprojekteja

Pakettiautosta asunnoksi

Opiskelijaryhmä selvitti, onko pakettiauto mahdollista muuttaa asuttavaksi asunnoksi. Opiskelijat tutkivat, onko 
autossa asuminen laillista ja minkälaisia veroja pitää maksaa, jos pakettiauton muuttaa asunnoksi. Lisäksi he 
tekivät suunnitelman muutostöistä, joita pakettiautoon pitää tehdä. Muutostyöt tehtiin projektin lopussa. 
Projektista koostettiin raportti, jossa on vinkkejä siihen, miten pakettiauton voi muuttaa asunnoksi. Raportti on 
kaikkien ladattavissa.

KIETOJ – kiertotalouden mahdollisuudet Oili Jalonen Oy:lle

KIETOJ-projektissa opiskelijat selvittivät, miten autopurkamossa voidaan ottaa kiertotalous huomioon. Opiskelijat 
tutkivat, miten autojen kierrätys Suomessa toimii tällä hetkellä ja minkälaisia muutoksia kierrätykseen pitäisi 
tehdä, jotta romuautojen materiaalit voidaan käyttää uudelleen entistä tehokkaammin. Projektin aikana opiskelijat 
tekivät vierailuja eri yrityksissä ja haastattelivat asiantuntijoita. Lopputuloksena syntyi raportti ja kuluttajille 
suunnattu video, joka ohjeistaa autokierrätykseen.

https://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/uutiset/iida-teki-pakettiautosta-itselleen-kodin/


#45

Linkit työkaluihin:

Työkalu 1: Tarkistuslista ja esimerkkiaikataulu ohjaajalle 

Työkalu 2: Sopimus toimeksiannosta

Työkalu 3: Ohjeita opiskelijoille

Työkalu 4: Hankkeen edistymisen seuranta

Työkalu 5: Projektisuunnitelmapohja

Työkalu 6: Projektin tuntikirjanpito

Työkalu 7: Oppimispäiväkirjaohje

Työkalu 8: Oppimisraporttiohje

Työkalu 9: Esitysohjeet

Työkalu 10: Innovointimenetelmiä

Työkalu 11: Leikkejä ja pelejä tiimiytymiseen 

Työkalu 12: Innovaatiokompetenssit

Työkalu 13: Kiertotalouden kompetensseja painottava arviointikehikko

Työkalu 14: Oppimispalaute opintojaksolta

Työkalu 15: Toimeksiantajan arvio projektin toteutuksesta

Työkalu 16: Esityksen arviointi

Työkalu 17: Ideoiden arviointimenetelmä

https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-1.-tarkistuslista-ja-esimerkkiaikataulut.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-2.-sopimus-toimeksiannosta.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-3.-ohjeita-opiskelijoille.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-4.-hankkeen-edistymisen-seuranta.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-5.-projektisuunnitelmapohja.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-6.-projektin-tuntikirjanpito_eakr-2019_kokonaistyoajanseurantalomake.xlsx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-7.-oppimispaivakirjaohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-8.-oppimisraporttiohje.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/03/tyokalu-9.-esitysohjeet.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-10.-innovointimenetelmia.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-11.-leikkeja-ja-peleja-tiimiytymiseen.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-12.-innovaatiokompetenssit_suom_eng.xls
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-13.-kiertotalouden-kompetensseja-painottava-arviointikehikko.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-14.-oppimispalaute.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-15.-toimeksiantajan-arvio.docx
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-16.-esityksen-arviointi.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/04/tyokalu-17.-ideoiden-arviointimenetelma.pdf


Kiertotalous pitää saada 
osaksi kaikkea oppimista 

alalle kuin alalle.  
 

Tähän tarvitaan hyvät 
välineet, jotka ovat 
kaikkien käytössä. 
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