
Menetelmäopas kiertotalouden opettamiseen – työkalupakki

Työkalu 1: Tarkistuslista ja esimerkki- 

aikataulut ohjaajalle  
Käytä listaa soveltuvin osin.

ENNEN PROJEKTIN ALKUA

 � Sopimukset kirjallisiksi ja kuntoon, riittävän tarkka työn/tehtävän kuvaus mukaan
 � Pätevyydet kuntoon, mikäli tarvitaan; työtehtävästä riippuen
 � Kulkuluvat
 � Perehdytykset
 � Pätevyydet
 � Suojavarusteet
 � Tarvittaessa osaamisen osoittaminen
 � Aikataulutus, loogiseksi ja realistiseksi
 � Viestintä, suunnitelma mitä kerrotaan, kuka hoitaa
 � Maksuliikenne, tuotoksiin sidotut maksuerät jne…
 � Resursoinnit
 � Rekrytoinnit
 � Opiskelijan lähtötason arviointi
 � Arvioinnissa peilaaminen arviointikehikkoon

PROJEKTIN AIKANA

 � Välitavoitteet, mitä asioita/toteumia tarkastellaan sekä millaisella aikavälillä
 � Suoritus vs. aikataulu
 � Kustannukset vs. toteuma
 � Tunnit vs. aikataulu
 � Tunnit vs. toteuma
 � Muutokset ja poikkeukset vs. alkuperäinen suunnitelma tai tavoite, jne…
 � Säännöllinen kustannusseuranta vs. maksuliikenne sekä budjetti
 � Säännöllinen tuntiseuranta vs. tavoite ja toteuma
 � Säännöllinen etenemäseuranta vs. aikataulu
 � Projektin pelisäännöt
 � Yhteydenpito eri toimijoiden kesken
 � Varasuunnitelman vienti rinnalla mahdollisten poikkeamien varalta
 � Työnsuunnittelu myös toteutuksen aikana eli katse tulevassa
 � Jatkoprojektien tai muiden lisätöiden/-mahdollisuuksien havainnointi koko projektin aikana, ideoiden tallettaminen 

systemaattisesti
 � Oppimispäiväkirja
 � Opiskelijan projektinaikaisen oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointi
 � Arvioinnissa peilaaminen arviointikehikkoon

PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ

 � Jatkoprojektimahdollisuuksien markkinointi
 � Kontaktien tallentaminen ja jakaminen
 � Projektin yhteenveto
 � Onnistumiset
 � Kehitettävät asiat
 � Palautekooste sidosryhmiltä sekä projektiin osallistuneilta
 � Projektin oppien ja -tietojen jakaminen/hyödyntäminen tulevissa projekteissa.
 � Oleelliset asiat tietopankkiin, tietopankin käyttöoikeudet
 � Tarkasteluun mukaan kooste projektin alussa sekä projektin aikana toteutetusta seurannasta
 � Palautteen kerääminen opiskelijoilta ja sidosryhmiltä.
 � Toimeksiantajien ja oppilaiden sekä sidosryhmien arviot
 � Oppimisraportti
 � Arvioinnissa peilaaminen arviointikehikkoon
 � Muu opiskelijan arviointi (kts. kirjoitus: ”arviointi ja oppiminen projektissa”)
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Tutkimuspajan esimerkkiaikataulu
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Kiertotalouspolun esimerkkiaikataulu 

24h-innovaatioleirin esimerkkiaikataulut

Esimerkkiaikataulu 3 päivää x 8h 

Päivä 1:

 � Tiimijaot ja tiimiytyminen (2 h) 
 � Kiertotalouteen liittyvä alustus (1 h) 
 � Sparraus innovointiin (0,5 h) – asiantuntija/yrityselämän edustaja, jos mahdollista
 � Lounas 
 � Toimeksiannot (0,5 h) 
 � Ideoiden innovointi (brainstorming, 10 ideaa/tiimin jäsen 10 minuutissa) ja ideoiden ryhmittely (yht. n. 1 h) 
 � 6 idean jatkotyöstö ”Joo ja” -menetelmällä (1 h) 
 � 2–3 ideaa matriisiin, ideoiden arvotus (idean uutuusarvo/vetovoimaisuus vs. kiertotalouden megatrendit/idean 

ratkaisuvoima asteikolla pieni – keskinkertainen – suuri) (1.5–2 h) tiedonhakua hyödyntäen
 � Ideamatriisien esittely valmentajille (ja yrityksen ohjaajalle) sekä vertaisryhmälle. Palautteen saaminen (1,5–2 h) 
 � Ideamatriisiin ja ideoiden työstäminen palautekeskustelun pohjalta jatkuu. 

Päivä 2:

 � Idean työstäminen Business Model Canvas -malliin (2–3 h) 
 � Lounas 
 � BMC-mallin esittely valmentajille ja vertaisryhmälle (1 h) 
 � Idean työstäminen jatkuu (2–3 h) 
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Päivä 3:

 � Esitysten valmistelu (2 h) 
 � Idearatkaisujen esitykset (2–3 h, ryhmien määrästä riippuen) 
 � Itse- ja vertaisarvioinnit (1 h) 
 � Loppuyhteenveto tapahtumasta (0,5 h) 

Esimerkkiaikataulu 24 h 

 � Kiertotalouteen liittyvä alustus (1 h) 
 � Tiimijaot ja tiimiytyminen (2 h) 
 � Lounas 
 � Sparraus innovointiin ja toimeksiannot (1 h) 
 � Ideoiden innovointi (brainstorming, 10 ideaa/tiimin jäsen 10 minuutissa) ja ideoiden ryhmittely (yht. n. 1 h) 
 � 6 idean jatkotyöstö Joo ja -menetelmällä (1 h) 
 � 2–3 ideaa matriisiin, ideoiden arvotus (idean uutuusarvo/vetovoimaisuus vs. kiertotalouden megatrendit/idean 

ratkaisuvoima asteikolla pieni – keskinkertainen – suuri) (1–2 h) 
 � Ideamatriisien esittely valmentajille (ja yrityksen ohjaajalle) sekä vertaisryhmälle. Palautteen saaminen (1–2 h) 
 � Ideamatriisiin ja ideoiden työstäminen palautekeskustelun pohjalta. 
 � Päivällinen 
 � Tiimityöskentely jatkuu: ideamatriisiin ja ideoiden työstäminen. Idean työstäminen Business Model Canvas -malliin. 

Esitysten valmistelu. Yöpyminen. 

YÖ

 � Aamiainen 
 � Esitysten viimeistely (2 h) 
 � Lounas 
 � Idearatkaisujen esitykset (2–3 h, ryhmien määrästä riippuen) 
 � Itse- ja vertaisarvioinnit (1 h) 
 � Loppuyhteenveto tapahtumasta (0,5 h)


