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03. ODOTUKSET   
Ihmisillä on erilaisia odotuksia ja tavoitteta.
Yhteistyö sujuu paremmin, kun projektin, 
työryhmän tai luokan jäsenet kertovat toisilleen 
omista odotuksistaan. On helpompaa välttää 
väärinymmärryksiä ja asettaa koko ryhmälle 
yhteisiä tavoitteita, kun ryhmän jäsenten odotuk-
sista ollaan tietoisia.   

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu 
tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai suuri 
paperiarkki ja kyniä.. 

Tarvittava aika: 45 minuuttia – 90 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Ryhmän jäsenet miettivät yksilöinä, mitä 
he toivovat projektilta: Mitä haluaisin oppia ja 
tehdä, mitä toivoisin, että yhteisellä projektilla 
saavutetaan? Mitä haluaisin painottaa? Mikä 
mielestäni on projektin tärkein tavoite? Kapaa-
ko ryhmän ilmapiiri mielestäni työstämistä?

2) Yksi ryhmän jäsenistä (tai joku ryhmän 
ulkopuolelta) pyytää osallistujia kertomaan 
ajatuksistaan. Ajatukset kirjoitetaan taululle 
tai suurelle paperiarkille. Apuna voi käyttää 
seuraavanlaisia kysymyksiä: Miksi haluaisit
saavuttaa nämä tavoitteet? Mitä hyötyä näiden
tavoitteiden saavuttamisesta olisi ja kenelle? 
Puhumalla odotuksista, toiveista ja tavoitteista 
ryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan paremmin.

3) Pohtikaa yhdessä, miten erilaisista odotuk-
sista, tavoitteista ja toiveista voidaan puhua 
rakentavasti.

4) Merkitkää muistiin tärkeimmät odotukset ja 
tavoitteet ja asettakaa ne kaikkien nähtäville.

5) Projektin aikana luetteloon on hyvä palata ja 
keskustella, ovatko odotukset, toiveet ja tavoit-
teet täyttyneet tai muuttuneet. 



 

-

virtuaalinen seinä (esim. Padlet).   

Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin 
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin 
tarkistus.

Miten toimitaan?
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntö-
jä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja 
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen 
saa esittää oman näkemyksensä.

-

lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.

5) Varmista, että sääntöihin palataan projek-
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että 
ryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on 
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa 
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa. 
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo-
kata projektin aikana. 
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