
FET 3
Yhteenveto työskentelyn tuloksista



Sopimukselliset kysymykset FET-prosessissa

❏ Sopimuksellisten kysymysten esille tuomisen ja käsittelyn tavoitteena on FET-työskentelyä harkitsevien ja siihen osallistuvien 
yksilöiden ja organisaatioiden välisen luottamuksen vahvistaminen

❏ Siksi sopimukselliset kysymykset liittyvät kaikkiin FET-prosessin vaiheisiin 
❏ Sopimukselliset kysymykset tukevat myös yhteistä oppimista ja opitun hyödyntämistä yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi

Työryhmämme keskittyi sopimuksellisten kysymysten käsittelyyn erityisesti FET-työskentelyn käynnistämisen aikana. 
Näkemyksemme mukaan, sopimuksellisten kysymysten tarkastelua tulisi konseptin jatkokehityksessä laajentaa kattamaan myös 
muut FET-työskentelyn vaiheet. 

Tavoitteena luottamuksen 
vahvistaminen ja FET-työskentelyyn 
osallistumisen kynnyksen 
alentaminen. 

Tuodaan esille sopimuksellisten 
kysymysten käsittely osana 
FET-prosessia

Tavoitteena luottamuksen 
vahvistaminen ja yhteisen työn 
periaatteista sopiminen

Tunnistetaan FET-työskentelyn 
ratkaisuvaiheen sopimukselliset 
tarpeet yhteisen tilannekuvan 
pohjalta

Tavoitteena luottamuksen 
vahvistaminen, yhteisen työn 
sujuvoittaminen ja hyödyn 
syntymisen varmistaminen

Tuetaan sopimuksellisesti 
syntyneen ratkaisun siirtymistä 
ja hyödyntämistä käytännössä

Tavoitteena FET-työskentelyn ja 
sen tuloksena syntyneiden 
hyötyjen edistäminen

Huomioidaan FET-prosessin 
kokemukset ja opit toiminnan 
kehittämisessä



Luonnos FET3-ryhmän työskentelyn lopputulokseksi

Kolmisivuinen dokumentti FET-työskentelyn käynnistysvaiheen tueksi

SIVU 2
Ratkaisuvaiheen 
sopimustarpeen tunnistaminen

SIVU 3
Sopimusluonnos 
käynnistysvaiheen sopimukseksi

SIVU 1
Periaatteet FET-työskentelystä 
sopimiseksi



SIVU 1: Periaatteet FET-työskentelystä sopimiseksi

• Kuvataan sopimisen periaatteet ja tavoitteet 
• Johdannossa korostetaan

1. yhteistä ongelman tai haasteen hahmottamisen tarvetta, 
2. yhteiseen työhön sitoutumisen tärkeyttä ja 
3. käytännön toimintaan suuntautumista. 

• Kuvataan käynnistämisvaiheen sopimuksen rakenne
A.  Yhteisen työn periaatteet (tai pelisäännöt)
B. Sitoumukset (ideana: sovi ainakin näistä)
C. Ratkaisuvaiheen sopimuksen valmistelu (päätöspuu)

• Kiteytetään jokainen sopimusosa yhdellä kappaleella ja  
visualisoidaan kiteytys niin, että sitä on helppo silmäillä.



Tähän tiivistys ratkaisuvaiheen sopimuksen valmistelusta esim. päätöspuuta hyödyntäen

Osallistun FET-ryhmän työskentelyyn, koska haluan tarjota osaamiseni ryhmän tavoitteiden 
edistämiseen. Vastineeksi saan mahdollisuuden oppia muilta, tilaisuuden kollektiiviseen 
oppimiskokemukseen ja ammatilliseen verkostoitumiseen. Edistän avointa ja rehellistä 
keskusteluilmapiiriä ja pyrin osaltani luomaan rakentavaa, ratkaisuhakuista 
yhteistoimintakulttuuria ryhmän työskentelyssä. Olen ystävällinen ja kunnioitan ryhmän jäsenten 
ammattitaitoa, mielipiteitä ja näkemyksiä. Kannustan uusien ja erilaisten ideoiden esittämistä.

Sitoudun yhteisen työn periaatteisiin. Sitoudun työskentelemään lupaamani työpanoksen verran 
asiantuntijana ryhmän tavoitteiden edistämiseksi sovitussa aikataulussa. Olen tarvittaessa 
tiedottanut taustaorganisaatiotani työskentelystä ryhmässä. Ryhmätyöskentelyssä edistän ryhmän 
tavoitteita, tarvittaessa nostan avoimesti esille taustaorganisaationi intressit ja mahdolliset 
ristiriidat. Autan ryhmää tunnistamaan teemaan liittyvät seikat, joista tulee sopia ennen 
työskentelyä (tätä tulee vielä muotoilla)



Kuvataan ratkaisuvaiheen sopimustarpeen tunnistamisen 
kriittiset valinnat:

• Liittyykö ratkaisuun tekijänoikeuksia? (K/E)
o Liittyykö ratkaisuun vaitiolositoumuksia? (K/E)

• Syntyykö ratkaisusta jaettavaa hyötyä? (K/E)
o Onko hyöty objektiivisesti todennettavissa? (K/E)

• Onko ratkaisuja yksi vai useampia? (K/E)
• Osallistuuko työnantajan edustajana vai itsenäisenä 

asiantuntijana? (T/I)

Visualisoidaan päätöspuun avulla, mitkä polut edellyttävät 
ratkaisuvaiheen sopimusta ja millaiset ovat kunkin polun 
pääsääntöiset sopimusmuodot

SIVU 2: Ratkaisuvaiheen sopimustarpeen 
tunnistaminen



SIVU 3: Sopimusluonnos käynnistysvaiheen sopimukseksi

• Hyödynnetään olemassa olevia sopimustekstejä 
FET-työskentelyn käynnistysvaiheen 
sopimusluonnoksen kirjoittamiseksi  

• Huomioidaan käynnistämisvaiheen sopimuksessa 
tarve ottaa kantaa ratkaisuvaiheen 
sopimustarpeeseen ja sisältöön (kohta 5. 
Jatkosopimuksen valmistelu)
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