
Projektiopintojen	  raportointiohjeet	  
	  
Projektiraportin	  lähtökohta	  ei	  ole	  toteutunut	  projekti	  ja	  siihen	  takaperoisesti	  keskittyvä	  
kertomus.	  Raportin	  tarkoitus	  on	  tuoda	  esiin	  projektin	  suunnittelun	  ja	  toteutuksen	  sekä	  ennen	  
kaikkea	  siihen	  liittyvän	  oppimisen	  prosessi.	  
	  
Raportointi	  tehdään	  kolmessa	  osassa,	  projektin	  kuluessa.	  
	  
	  
1.	  Projektin	  lähtötilanteen	  kuvaus	  (projektin	  alkaessa,	  laajuus	  max	  1-‐2	  sivua)	  
	  
Raportin	  ensimmäisessä	  osiossa	  keskitytään	  tiivistetysti	  niihin	  vaiheisiin,	  joissa	  vielä	  
katsotaan	  eteenpäin.	  Tiiviistä	  esitystavasta	  huolimatta	  raportin	  tekeminen	  edellyttää	  
monipuolista	  analyysiä	  prosessin	  lähtökohdista,	  päämääristä	  ja	  toteuttamisen	  edellytyksistä.	  	  
Projektin	  lähtökohtien	  esiin	  tuominen	  yleensä	  myös	  auttaa	  itse	  projektin	  etenemistä.	  Samaa	  
projektia	  tekevien	  opiskelijoiden	  tulee	  keskeisiltä	  osin	  miettiä	  raportin	  sisällöt	  yhdessä.	  Alle	  
on	  listattu	  ne	  teemat	  joita	  raportin	  tulee	  sisältää.	  
	  
Taustatekijät	  

-‐ Projektin	  idea	  tai	  ’missio’	  
-‐ Mitä	  tarvetta	  varten	  tehdään?	  
-‐ Mitkä	  ovat	  taustalla	  vaikuttavat	  motiivit	  ja	  arvot?	  

	  
Tavoitteet:	  

-‐ Mitä	  täsmälleen	  on	  tarkoitus	  projektissa	  saavuttaa	  ja	  miten	  se	  vastaa	  edellä	  
mainittuun?	  

-‐ Jos	  osana	  isompaa	  projektiryhmää,	  mikä	  on	  oma	  roolisi	  tavoitteen	  saavuttamisessa?	  
-‐ Myös,	  mitä	  henkilökohtaisia	  tavoitteita	  projektin	  tavoitteiden	  lisäksi?	  

	  
Resurssit	  ja	  toimijat	  

-‐ Miten	  ja	  koska?	  	  
-‐ Ketkä	  ovat	  osallisina?	  Miten	  osalliset	  sitoutuvat?	  
-‐ Mahdolliset	  taloudelliset	  reunaehdot?	  
-‐ Aikataulu?	  

	  
Prioriteetit:	  

-‐ Millaisissa	  asioissa	  projektin	  painopisteet	  ovat	  (esim.	  tuotoksen	  laatu,	  prosessin	  
kehittäminen,	  tiedon	  hankkiminen,	  yhteisöllisyys,	  oppiminen,	  luovuus	  ja	  kokeileminen	  
tms.)	  

-‐ Eroavatko	  omat	  henkilökohtaiset	  painopisteesi	  projektin	  prioriteeteista?	  
	  
Johtoajatus:	  

-‐ Projektin	  idean,	  motivaation,	  tavoitteen	  ja	  arvojen	  tiivistetty	  kuvaus	  yhdellä	  lauseella	  
(toivottava,	  muttei	  välttämätön)	  

	  
	   	  



2.	  Prosessin	  kuvaus	  	  
	  
Raportti	  perustuu	  projektin	  kuluessa	  tehtävään	  henkilökohtaiseen	  päiväkirjamaiseen	  
dokumentaatioon.	  Se	  voi	  itsessäänkin	  olla	  luonteeltaan	  päiväkirja-‐tyyppinen,	  esim.	  
viikoittainen	  kuvaus	  projektin	  toteutumisesta	  ja	  tulevista	  haasteista/tavoitteista.	  
	  
Raportin	  tulee	  tuoda	  esiin	  prosessi	  vapaavalintaisesti	  yksilöityinä	  vaiheina	  (esim.	  projektin	  
perustaminen,	  suunnittelu,	  toteuttaminen	  ja	  viimeistely)	  ja	  kuvailla	  eri	  vaiheisiin	  liittyvät	  
keskeiset	  tapahtumat,	  tulokset,	  käännekohdat,	  epävarmuustekijät,	  ongelmat	  ja	  päätökset	  jne.	  
	  

o Millainen	  prosessi	  oli	  toimivan	  projektin	  perustaminen?	  	  
o Millaisia	  etenemisen	  vaihtoehtoja	  eri	  vaiheissa	  ideoitiin,	  mitä	  vaihtoehtoja	  

käsiteltiin,	  miten	  valinnat	  ja	  päätökset	  syntyivät?	  Millaista	  viestintä	  projektin	  
vaiheissa	  oli?	  Miten	  projektin	  hallinta	  käytännössä	  toimi?	  

o Miten	  eri	  asiat	  edistivät	  tai	  haittasivat	  projektin	  etenemistä?	  
	  
Huomaa,	  että	  prosessi	  voi	  päättyä	  myös	  projektin	  keskeytymiseen	  tai	  epäonnistumiseen.	  
Tämä	  ei	  välttämättä	  vähennä	  sen	  arvoa	  oppimiskokemuksena.	  
	  
	  
3.	  Projektin	  arviointi	  
	  
Raportoinnin	  suurin	  painoarvo	  on	  projektin	  arvioinnissa,	  joka	  kirjoitetaan	  projektin	  
päätyttyä.	  Arviointiin	  liittyvän	  raportoinnin	  tulee	  sisältää	  koko	  prosessin	  onnistumiseen,	  
ammatilliseen	  minäkuvaan,	  henkilökohtaiseen	  kokemukseen	  ja	  prosessista	  oppimiseen	  
liittyvää	  reflektointia.	  Se	  on	  kriittisesti	  prosessin	  onnistumista	  arvioiva,	  peilaten	  onnistumista	  
projektin	  alkuvaiheen	  päämääriin	  ja	  projektin	  prosessiin.	  Mutta	  ennen	  kaikkea	  se	  tuo	  esiin	  
sen	  mitä	  kaikkea	  projektikokemus	  opetti.	  
	  
	  


