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Oppaita ja aktivoivia menetelmiä
fasilitoinnin tueksi
6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa on järjestetty kymmeniä, ellei
jopa satoja kokouksia ja työpajoja hyvin monista lähtökohdista. Olemme järjestäneet virtuaalikokouksia, miettineet tavoitteiden toteuttamista, ideoineet pienissä ja isoissa ryhmissä, ratkoneet erilaisia ongelmia sekä sopineet yhteisistä pelisäännöistä. Työn aikana
haaviimme on tarttunut runsaasti erilaisia fasilitointioppaita ja -käsikirjoja sekä menetelmiä
ja työvälineitä fasilitoinnin tueksi. Nämä kaikki löydät tästä kevyestä koosteesta.
Oppaasta on hyötyä, kun etsit ohjeita fasilitointiin tai pohdit, minkälainen menetelmä juuri
sinun tarpeeseesi sopii. Opas sopii erilaisille yrityksille, organisaatioille, hankkeille ja opetustilanteisiin. Toivottavasti siitä on iloa ja hyötyä myös sinulle.
Opas on tuotettu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa.
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Oppaita ja käsikirjoja – starttaa näistä
Fasilitaattorin käsikirja		
Kirjoittaja: Pepe Nummi (2007)
Kuvaus: Mikä ihmeen fasilitointi? Suomen ensimmäinen fasilitoinnin käsikirja ilmestyi vuonna 2007. Fasilitaattorin käsikirja johdattelee lukijan fasilitoinnin maailmaan ja antaa käytännönläheisiä työskentelymenetelmiä erilaisiin tilanteisiin. Tutuiksi tulevat mm. World Cafe-,
idealogi- ja Open space -menetelmät. Kirjaan on myös koottu keinoja, joilla fasilitaattori
selviää hankalista tilanteista. Kirjan liitteesä on menetelmiä ryhmän virittämiseen, tutustuttamiseen, hengen kohottamiseen ja energiatason ylläpitämiseen.
Saatavuus: kirjastot, kirjakaupat
Fasilitoivan johtamisen käsikirja: 9 avainhetkeä
Kirjoittaja: Pepe Nummi (2018)
Kuvaus: Käsikirja kertoo, miten kuka tahansa voi luoda huipputiimin. Se sopii tiiminvetäjille,
esimiehille, päälliköille ja johtajille. Kirjasta saat vinkkejä seuraaviin työelämän fasilitointitilanteisiin:
• virtuaalikokous
• tavoitteiden jalkauttaminen
• ongelmaratkaisutyöpaja
• sidosryhmien viestintäsuunnitelma
• tiimin yhteistyö lisääminen
• pelisäännöistä sopiminen
• onnistumisen juhlinta
• statuspalaverin järjestäminen
Saatavuus: kirjastot, kirjakaupat
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Fasilitointi luo uutta: menesty ryhmän vetäjänä
Kirjoittaja: Piritta Kantojärvi (2012)
Kuvaus: Pohditko, miten saat osallistujat aktivoitua ja heidän osaamisensa hyödynnettyä?
Entä miten löytää ydinkysymys? Mietitkö, miten saat ryhmän tuottamaan hyviä ideoita? Tai
miten konkretisoit ratkaisut helmiksi? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä fasilitoinnin käsikirjasta. Käsikirja opettaa luovan ongelmanratkaisun prosessit ja
työkalut.
Saatavuus: kirjastot, kirjakaupat
Virtuaalifasilitaattorin käsikirja
Kirjoittaja: Pepe Nummi (2013)
Kuvaus: Suomen ensimmäinen virtuaalifasilitoinnin kirja. Käsikirjassa opastetaan lukijaa
soveltamaan fasilitoinnin perustekniikoita ja tätä kautta pitämään tehokkaita kokouksia
virtuaalisessa ympäristössä. Kirjassa neuvotaan muun muassa, kuinka verkkotapaamisista
tehdään vuorovaikutteisia, kuinka niissä voidaan luoda ymmärrystä monista ideoista, kuinka
niiden avulla voidaan seurata projektien edistymistä ja ennen kaikkea, kuinka on mahdollista
osallistaa henkilöitä paikasta riippumatta.
Saatavuus: kirjastot, kirjakaupat
Vinkkejä työpajojen alustajille, fasilitoijille ja järjestäjille
Kirjoittajat: Riitta Savikko, Sari Himanen, Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen (2018)
Kuvaus: Lyhyeen oppaaseen on koottu vinkkejä työpajojen alustajille, fasilitoijille ja järjestäjille. Yksityiskohtaiset vinkit toimivat mainiosti esimerkiksi muistilistana ennen työpajojen
järjestämistä.
Saatavuus:
https://www.ilmase.fi/vinkkeja-tyopajojen-alustajille-fasilitoijille-ja-jarjestajille/
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Tavoitteena aktiivinen ja työelämälähtöinen oppiminen – käytännön
opetusmenetelmiä opiskelija- ja työelämälähtöiseen opetukseen ja
koulutukseen
Kirjoittajat: Noora Haukijärvi, Anna Kangas, Henna Knuutila, Ellinoora Leino-Richert ja Nina
Teirasvuo (2014)
Kuvaus: Oppaassa esitellään erilaisia opetusmenetelmiä, jotka soveltuvat erittäin hyvin
myös fasilitointimenetelmiksi. Havainnollisesti esitellyt menetelmät on jaettu keskusteluihin, ideointiin, argumentointiin, työpajoihin ja tiedon ja toimintatapojen kartuttamiseen.
Oppaan käyttö ei edellytä aikaisempaa kokemusta kouluttamisesta.
Saatavuus: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165107.pdf
Tulevaisuutta tekemään – Työpajatyöskentelyn metodiopas
Kirjoittajat: Anne Laakso ja Riitta Lehtinen (2014)
Kuvaus: Opas esittelee tulevaisuustyön lähtökohtia ja käsitteitä. Oppaaseen on koottu kahdeksan erilaista metodia ja työskentelytapaa, jotka sopivat erityisesti tulevaisuuden ennakointiin, mutta niitä voi soveltaa myös muihin tarkoituksiin.
Saatavuus:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-681-3
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Vaikuttamistyön alkeet, opas kouluttajille
Kirjoittajat: Eva Nilsson ja Katja Hintikainen (2017)
Kuvaus: Opas tutustuttaa vaikuttamistyön alkeisiin. Oppaassa on eri työpajamenetelmiä,
joiden kesto vaihtelee puolen päivän sessioista kahden päivän sessioihin. Opas sisältää
valmiita aikatauluehdotuksia ja ohjelmia, joita voi käyttää sellaisenaan. Kohderyhmiä ovat
järjestöt mutta myös kaikki ne, jotka haluavat aloittaa vaikuttamistyön tai kehittää taitojaan.
Saatavuus:
https://www.fingo.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/vaikuttamistyon-alkeet-tyopaja-fasilitoijan-opas.pdf
Yhteisöllinen innovointi – Opas fasilitaattorille
Kirjoittajat: Krista Mikkonen ja Terttu Malo (2017)
Kuvaus: Yhteisöllisen innovoinnin toimintamallin ympärille tehtyyn oppaaseen on koottu
ohjeita muun muassa eri verkostojen avoimeen kehittämistyöpajaan ja ohjausryhmän
resurssityöpajaan, jossa avoimessa verkostossa kehitettyjä ideoita ja suunnitelmia jatkokehitetään. Opas on kirjoitettu alueelliseen tai paikallisen kunnan kehittämisprosessin
näkökulmasta, mutta sitä voi soveltaa myös muissa tapauksissa.
Saatavuus: https://www.innokyla.fi/web/tyotila4384379/tyoskentely/fasilitaattorin-opas
Creative Problem Solving Tools and Techniques Resource Guide
Tekijä: Creative Education Foundation (2015)
Kuvaus: Englanninkielisessä tutkijaryhmille ja heidän sidosryhmilleen tarkoitettu fasilitointiopas esittelee työkalumenetelmiä ongelmalähtöisten haasteiden ratkaisemiseen. Oppaassa
on myös vinkkejä ideointiprosessin kehittämiseen ratkaisujen aikaansaamiseksi.
Saatavuus: https://www.creativeeducationfoundation.org/wp-content/uploads/2015/06/
ToolsTechniques-Guide-FINAL-web-watermark.pdf
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Arts-Based Methods for Transformative Engagement – A Toolkit
Kirjoittajat: Kelli Rose Pearson, Malin Bäckman, Sara Grenni, Angela Moriggi, Siri Pisters ja
Anke de Vrieze (2018)
Kuvaus: Englanninkieliseen oppaaseen on koottu kattavasti erilaisia luovia fasilitointimenetelmiä, joita voi käyttää monissa eri tilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä fasilitointitapahtumien järjestämiselle.
Saatavuus: https://www.sustainableplaceshaping.net/wp-content/uploads/2018/02/SUSPLACE-Toolkit-Arts-based-Methods-2018.pdf

Menetelmiä ja työvälineitä – hihat heilumaan
Megatrendikortit – Matka tulevaisuuteen
Julkaisija: Sitra (2017)
Kuvaus: Tulevaisuustyökalu. Sisältää 46 megatrendikorttia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen strategiatyössä, opetuksessa tai ideoinnin lähtökohtana.
Saatavuus: https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendikortit/
Klikkaamalla sivun Lataa julkaisu -painiketta pääset lataamaan trendikortit pdf-muodossa.
Voit myös tilata kortit itsellesi.
Ideapakka
Julkaisija: Ideapakka Oy
Kuvaus: Taskukokoiset Ideapakat sisältävät menetelmiä erilaisiin työpajoihin ja ideointitilaisuuksiin. Ideapakkoja on monia eri tilanteisiin sopivia. Fasilitointiin sopivat erityisesti seuraavat: Fasilitointi & Ideointi, Ketterä fasilitointi ja Radikaali fasilitointi. Tässä luetellut Ideapakat
maksavat 59 e.
Saatavuus: https://ideapakka.fi/verkkopuoti
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Opas nuorten kanssa ideointiin
Kirjoittajat: Erja Kärnä, Pauliina Niskanen, Pihla Ruuskanen ja Riia Martinoja (2015)
Kuvaus: Opas esittelee ideapajan, jota on käytetty nuorten aktivoimiseen ja osallisuuden
lisäämiseen. Kehitettyä ideointimallia voidaan hyödyntää myös muissa tapahtumissa ja
muihin tarkoituksiin. Oppaassa on ideapajamallin vetämiseen tarkat ohjeet.
Saatavuus: http://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2016/07/
opas-nuorten-kanssa-ideointiin.pdf
Haastepaja – Käyttäjän opas
Kirjoittaja: Jenni Santanen, Mari Sipilä, Petteri Valonkallio, Anne Cimini ja Petri Pohjola
(2018)
Kuvaus: Haastepaja-mallilla yritys saa uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja työnhakijoilta
ja opiskelijoilta. Opas esittelee seikkaperäisesti Haastepaja-mallin keskeiset vaiheet ja
menetelmät. Oppaassa on esitelty myös Idepro-menetelmä, joka on hyödyksi ideoinnissa.
Saatavuus: http://www.e-julkaisu.fi/tampereen_kaupunki/haastepaja/mobile.html#pid=1
Innovaatioleirin käsikirja – Opiskelijoista voimavara yrityksille
Kirjoittajat: Sara Malve-Ahlroth, Sonja Lankiniemi, Henna Knuutila ja Marketta Virta (2018)
Kuvaus: Mikset järjestäisi lyhyen työpajasession sijaan kokonaisvaltaisemman innovaatioleirin? Innovaatioleirin käsikirja käy läpi vaihe vaiheelta innovaatioleirin järjestämisen.
Käsikirjaan on koottu leirin järjestämiseen liittyviä muisti- ja tehtävälistoja onnistuneen leirin
toteuttamiseen.
Saatavuus: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166937.pdf
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Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville
Julkaisija: Tevere Oy
Kuvaus: Sivulle on koottu runsaasti erilaisia koulutus- ja ohjausmenetelmiä, joiden yhteyteen
on listattu niitä tukevaa kirjallisuutta. Menetelmät sopivat esimerkiksi aiheeseen virittäytymiseen, kartoittamiseen ja ideointiin. Esimerkiksi ideointiin sopivat Aarteenmetsästys- ja De
Bonon kuusi ajatteluhattua -menetelmät. Suodatuksen avulla on helppo löytää omaan käyttöön sopivat työkalut.
Saatavuus: https://tevere.fi/menetelmia/

10

