
RAIN3-hankkeen kilpailuoikeudellinen 
ohjeistus ja pelisäännöt

• Emme keskustele tarjoustoiminnastamme, hankinnoistamme, emmekä muista 
liiketoimiimme liittyvistä kaupallisista asioista

• Kannamme yhdessä vastuun siitä, että keskustelu kielletyistä aiheista keskeytetään 
välittömästi

• Pitäydymme tilaisuuksissa yhdessä sovittujen asialistojen aiheissa

• Jaamme kaiken työpaja-aineiston avoimesti verkossa

• Osoitamme arvostuksemme puhumalla toisista sekä muista alan toimijoista 
kunnioittavaan sävyyn

• Toimimme positiivisesti ja kannustavasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 



Työpajan vakioitu dokumentointimalli
Ennen työpajaa Työpajassa Työpajan jälkeen

Työpajan tavoitteet • Tavoitteiden määrittäminen 
työpajalle

• Konkreettiset tavoitteet 
tuotoksille

• Edellisen työpajan tulosten 
kiteyttäminen

• Tavoitteiden selkeä 
esittäminen

• Seuraavan työpajan 
tavoitteiden peilaaminen 
tulosten pohjalta

Keskeiset tulokset • Sovitaan henkilöt, joka 
osallistuu työpajan tulosten 
jatkokäsittelyyn 
koordinaattorin kanssa

• Työpajan muistiinpanot 
(miro)

• Työpajan keskeisten tulosten 
kiteyttäminen työpajan 
lopuksi (suhteessa 
tavoitteisiin)

• Testausaihioiden ja 
lisätutkimuksen tarpeen 
tunnistaminen

• Käytännön vinkit suoraan 
omaan työhön/ 
organisaatioon

• Työpajan raakadatan 
kokoaminen yhteen

• Tulosten läpikäynti ja 
analysointi johtajistossa / 
sovitulla kokoonpanolla

• Keskeisten tulosten 
jalostaminen analyysin 
pohjalta  tulosten julkaisu 
osana 
työpajadokumentaatiota

Työpajan tavoitteet

Työpajan tulokset

Muistiinpanot 
(Miro)

Kiteytetyt 
tulokset 

työpajan lopuksi

Tunnistetut 
testausaihiot ja 
tutkimustarpeet

Käytännön opit 
omaan työhön

Tavoitteet Edellisen 
tulokset



Työpajan aihe 
vuosikellossa

Työpajan 
tavoitteet 

johtajistossa

Kohderyhmien 
tunnistaminen 

organisaatioissa

Ilmoittautuminen auki: 
työpajan aihe, tavoitteet ja 

alustava sisältö

Työpajan 
tarkennettu sisältö 
ja alustava agenda

Tarkennettu agenda Muistutus 
ilmoittautumisesta

Työpajan järjestäminen
Työpajan aineisto 

ja keskeiset 
tulokset

Työpajan 
analysoidut 
tulokset ja 

jatkotoimenpiteet

4-6  vkoa ennen työpajaa

6-12 kk ennen työpajaa 2 kk ennen työpajaa

2  vkoa ennen työpajaa3  vkoa ennen työpajaa 1  vko ennen työpajaa

Viikon sisällä työpajasta Kk:n sisällä työpajasta
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Yritysten vastuuhenkilöiden vastuulla on 
tunnistaa omasta organisaatiostaan oikeat 
ihmiset ja välittää tieto tulevista työpajoista tai 
lisätä heidät hankkeen jakelulistalle.

Koordinaattori toimittaa 
kalenterikutsun työpajaan 
ilmoittautuneille.

Työpajan tulokset kootaan työpajan jälkeen ja ne 
reflektoidaan johtajistossa. Jatkojalostetuista 
tuloksista kootaan artikkeli lci.fi-sivustolle.


