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1

JOHDANTO

Olen aina lapsesta saakka pitänyt ideoimisesta sekä asioiden luomisesta. Niinpä olen
mieltänyt luovan ajattelun olevan yksi vahvuuksistani. Innovoimiseen tutustuin tarkemmin vuonna 2014 opiskellessani toista vuotta Tampereen ammattikorkeakoulussa
liiketaloutta. Osallistuin tuolloin viikon kestävään innovointikilpailuun, InnoEventiin.
Kilpailussa eri alan opiskelijoista kootut ryhmät yrittävät ratkaista oikeiden yrityksien
antamia oikeita ongelmia. Tapahtuma järjestettiin tuolloin toista kertaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kilpailu on lähtöisin Tanskan Odensesta, jossa kilpailua on järjestetty hyvällä menestyksellä jo useamman vuoden ajan. Kilpailussa luodut innovaatiot
ovat saaneet jatkoa yritysmaailman käytössä, ja näin hyödyttäneet kaikkia mukana olleita osapuolia. Ne ovat luoneet uusia työpaikkoja kehittäjilleen ja edistäneet siten koko
yhteiskuntaa. Osallistuessani kilpailuun koin, että eri alan opiskelijoista kootussa ryhmässä oli todella voimaa innovoida jotain ennen kokematonta. Saimme vapautettua ajattelumme uudelle tasolle, ja olimme ryhmässä vahvempia kuin yksin toimiessamme.
Ryhmämme voitti kilpailun kyseisenä vuonna. Voittomme varmisti sen, että olimme
onnistuneet innovoinnissamme myös muiden silmissä. Voiton ja koko kokemuksen ansiosta innostuin aiheesta enemmän. Aloin kiinnostua uudella innolla erilaisista luovan
ajattelemisen tekniikoista ja yleisesti innovaatioista sekä sen synnystä.

Tästä seurasi, että seuraavana vuonna halusin osallistua itse InnoEventin järjestämiseen.
Halusin olla mukana jakamassa innovoimisen ilosanomaa uusille opiskelijoille ja nähdä,
miten he innovoivat toimeksiantajille jotain aivan uutta. Samalla osallistuin osana omaa
harjoitteluani projektiin markkinointipäällikön roolissa, sekä tapahtuman muissa järjestämistehtävissä. Siten pääsin tutustumaan innovoimiseen toisesta näkökulmasta kuin
aikaisemmin. Heti projektin alkaessa ilmoitin, että tekisin mielelläni myös aiheeseen
liittyvän opinnäytetyön, sillä aihe kiinnosti minua suuresti. InnoEventin järjestämisestä
oli juuri tehty opinnäytetyö, joten se aihe ei ollut enää tarjolla. Hetken näytti siltä, ettei
opinnäytetyöaihetta löytyisikään tämän aiheen piiristä. Pidin kuitenkin pintani, ja muistutin asiasta projektin edetessä esimiehiäni. Ajattelin, että tästä aiheesta varmasti löytyy
uusia opinnäytetyön aiheita myös jatkossa. Tiesin myös, että Tampereen ammattikorkeakoulussa mietittiin InnoEventin jatkokehittämistä.
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Loppukeväästä 2015 Tampereen ammattikorkeakouluun InnoEventin tuonut korkeakouluasiamies ja lehtori Maj-Lis Läykki ehdotti ensimmäisen kerran tätä aihetta. Tampereen ammattikorkeakoulu on kiinnostunut viemään eteenpäin innovoimisen opettamista
Suomessa, ja haluaa hakea hankerahoitusta Horizon- ohjelmasta. Kyseinen hanke liittyy
mahdollisuuteen tuoda InnoEventiin mukaan toisen asteen opiskelijoita. Hanketta varten
tulee tehdä selvitys siitä miten innovoimista opetetaan nyt Suomessa toisella asteella
opiskeleville nuorille. (Läykki 2016.)

Innostuin heti aiheesta. Aiheen tärkeyden lisäksi koen itselleni keskeisenä asiana myös
sen saaman huomioarvon nykyiseen suuntaan keskusteltaessa koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

Opinnäytetyössäni käsittelen aluksi toiseen asteen määrittelyä, sekä mahdollisia rajoittavia asioita opetuksen sisällön suhteen. Keskeisin aihe opinnäytetyössäni on innovoimisen syvimmän ajatuksen ymmärtäminen. Tämän esittelen innovoinnin teorian kautta.
Aluksi selvitän innovoimisen tarkoitusta, sisältöä, määritelmiä sekä sen historiaa. Käyn
läpi myös mahdollisia innovoimisen ongelmia. Tämän jälkeen selvitän luovaan ongelmanratkaisuun positiivisesti vaikuttavia asioita. Käsittelen myös lyhyesti ryhmätyöskentelemistä, sillä innovoiminen usein toteutetaan ryhmässä. Keskeisempänä ajatuksena
aiheeseen liittyen ovat kaikki eri tekniikat, joilla innovoimista voidaan toteuttaa. Viimeisenä teorian osuutena käyn läpi, millainen on innovatiivinen koulu, ja miten Suomessa opetussuunnitelman avulla kannustetaan innovoimiseen. Kun olen osoittanut teorialla opinnäytetyöni viitekehyksen, siirryn kertomaan siitä, miten innovoimista opetetaan toisen asteen opiskelijoille käytännössä.

Kerron tekemistäni haastatteluista, joissa eri koulujen opettajat avaavat sitä, miten innovoimista opetetaan heidän kouluissaan. Opettajien lisäksi haastateltavana on innovoimiskoulutuksia järjestävä yritys. Lopuksi pohdin aiheetta yleisesti, haastattelun tuloksia
ja pohdin tulevaisuutta niin InnoEventin, kuin koko yhteiskunnan kannalta.
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2.1

TOINEN ASTE

Toisen asteen määritelmä

Innovoimisen opettamisesta Suomessa toiselle asteelle puhuttaessa on ensin käytävä
läpi, mitä toinen aste tarkoittaa tässä yhteydessä. Toinen aste on peruskoulun suorittamisen jälkeinen koulutus, joka suoritetaan ennen korkeakoulutusta tai työelämään siirtymistä. Alla olevassa taulukossa esitetään toisen asteen jaottelu ja suoritusaika.

KUVA 1. Suomen koulutusjärjestelmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016)

Toisen asteen koulutus on yleisemmin joko lukio tai ammattikoulu. Tyypillinen toisen
asteen suorittaminen tapahtuu suoraan peruskoulun jälkeen. Tässä opinnäytetyössä puhuttaessa toisesta asteesta puhutaan nimenomaan 16–19 –vuotiaiden suorittamasta toisen asteen opinnoista, jotka he suorittavat ennen korkeakoulutukseen tai työelämään
siirtymistä.

Lukio-opetus on kurssimuotoisesti suoritettava yleissivistävä koulutus, jonka voi suorittaa peruskoulutuksen jälkeen. Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille, mutta pääosin
sen suorittajat ovat 16–19 -vuotiaita. Lukio ei tarjoa ammatillista koulutusta, vaan lukion jälkeen voi hakea ammatillisiin jatko-opintoihin. Opintojen päätteeksi lukiolaiset
suorittavat ylioppilaskirjoitukset, joilla selvitetään ovatko opiskelijat omaksuneet tiedon
ja saavuttaneet halutun kypsyyden opinnoissaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a.)

9

Ammatillinen koulutus jakautuu ammatilliseen peruskoulutukseen sekä ammatilliseen
täydennys- ja lisäkoulutukseen. Ammatillisen peruskoulutuksen voi suorittaa perusopetuksen jälkeen, lukiopetuksen suorittamisen ohessa tai sen jälkeen, tai myös aikuiskoulutuksena. Suurin osa suorittaa sen kuitenkin 16–19- vuotiaana. Ammatillinen koulutus
tähtää ammatillisen osaamisen järjestämiseen ja ammatin saamiseen. Opintojen päätteeksi opiskelijat suorittavat näyttöjä, joilla he todistavat ammatillisen osaamisensa.
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b.)

Kuten jo aiemmin mainittu, tarkoitetaan tämän opinnäytetyön yhteydessä toisesta asteesta puhutettaessa juuri näitä nuoria jotka suorittavat joko lukio- tai ammattitutkintoaan. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan näiden kahden eri koulutuksen suorittajien välille
tehdä eroa, vaan heitä käsitellään yhtenäisesti toisen asteen opiskelijoina.

2.2

Lait ja asetukset koulutuksessa

Kaikkea koulutusta Suomessa hallinnoi Opetushallitus, sekä valtion asettamat lait ja
asetukset koulutuksen tavoitteista, suorittamistavoista ja muista koulutukseen liittyvästä
asioista. Kouluilla ei siis ole täydellistä itsepäätäntää opetuksen suhteen. Koulujen tulee
täyttää heille annetut tavoitteet ja määräykset, sekä noudattaa opetussuunnitelmaa.
(Opetushallitus 2016a.) Tämä määrittää sitä, mitä kaikkea toisella asteella voidaan opettaa ja mitkä asiat rajoittavat opetuksen sisältöä. Nämä ovat niitä asioita, jotka mahdollisesti voivat rajoittaa innovoimisen opettamista, vaikka koulu itse olisi kiinnostunut aiheesta.

Vaikka koulutuksen sisältö on määritelty etukäteen, on kouluilla myös mahdollisuus
tarjota opiskelijoilleen vapaavalintaisia kursseja. Näiden kurssien sisältö voi olla peruskursseista poikkeavia sekä muiden tahojen järjestämiä. (Opetushallitus 2016b.) Nämä
vapaavalintaiset kurssit voivat pitää sisällään myös innovoimiseen ja sen opettamiseen
liittyviä sisältöä.
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3.1

INNOVOINTI

Innovoinnin määritelmä

Innovointi on nykyään useasti kuultu ja paljon käytetty termi. Se alkaa jo olla niin käytetty, ettei aiheeseen enää jakseta pakosti suhtautua samanlaisella palolla tai mielenkiinnolla kuin ennen. Termi tulee vastaan niin politiikassa kuin lehtien sivuilla ja yrityksien
viestinnässä. Jo haku internetistä termillä kertoo, miten valtavasta ilmiöstä on kyse.
Voidaan jo puhua muoti-ilmiöstä. Innovaatio on kuitenkin paljon enemmän kuin vain
sana helinää tai mainoslauseita. Se on myös ollut olemassa paljon kauemmin kuin
yleensä ajattelemme. Kyseessä ei siis ole vain tämän ajan muoti-ilmiö, joka kohta unohtuu. Innovaatiokirjat määrittelevät innovoinnin enempänä kuin vain hyvänä ideana, luovana ajatteluna tai uutena tuotteena. Siitä on oltava hyötyä sen kohderyhmälle ja mahdollisesti koko yhteiskunnalle ja maailmalle. Kohderyhmä on myös se taho joka päättää
innovoinnin onnistumisesta. Innovaatio, jonka kohderyhmä kokee epäonnistuneeksi tai
hyödyttömäksi ei ole oikeastaan ole innovaatio. Innovaation lopputulos on oltava yleisesti käyttöön tullut, eikä vain hyvä idea. Innovaatio on tiivistetysti sanottuna erilainen,
rohkea ja uudenlainen tapa nähdä asiat, joka murtaa hallitsevat normit ja standardit tarjoten hyötyä. (Lemola & Honkanen 2004, 235; Koivisto, Mikkonen, Vadén, Valkokari
& Vaino 2011, 18 & 26; Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 22–23.) Edellä mainitut innovoinnin määritelmät ovat kasattu seuraavaan kuvaan asian selkeyttämiseksi.
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KUVA 2. Innovoinnin määritelmä kuviona (Lemola & Honkanen 2004; Koivisto, Mikkonen, Vadén, Valkokari & Vaino 2011; Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013)

Nämä kuvassa esitetyt viisi aihetta ovat keskeisimpiä asioita innovaation määrittelyssä.
Kyseiset asiat on otettava huomioon innovaatiosta puhuttaessa. Useasti innovaatiossa
toteutuu nämä kaikki osat ja tällöin voidaan todella puhua uudesta ja rohkeasta innovaatiosta.

Innovaatiot voidaan määritellä myös sen perusteella mikä on niiden lopputuotos, eli
mihin liittyen innovaatiota tehdään. Näitä on useita erilaisia, niitä ovat esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatiot, teknologiset innovaatiot ja markkinointi-innovaatiot (Solatie
& Mäkeläinen 2009, 30.) Innovaatiot voivat siis olla tuotteita, konsepteja, toimintatapoja tai oikeastaan ihan mitä vain. Innovaation määritteleminen ei siis ole yksinkertaista.
Sen määritelmiä, jaotteluita ja onnistumisen kriteerejä on useita. Kuitenkin monimutkaiset määritelmät, kriteerit ja muut voidaan kiteyttää toteamalla että jokainen uusi keksintö, joka on vienyt yhteiskuntaa seuraavalle tasolle, on innovaatio. (Pitkäranta, 2015.)
Tämä tarkoittaa että jo kauan sitten arkiseksi asiaksi muuttunut mullistava keksintö on
ollut silloin innovaatio. Innovaatio on siis innovaatio vain sen luomishetkellä ja jonkin
ajan jälkeen siitä tulee osa normaalia arkea ja toimintaa.

Monissa aiheen kirjoissa puhutaan artefakteista innovaatioin määrittelyn yhteydessä.
Tälle mystiselle termille on hyvin yksinkertainen selitys: artefaktit ovat käyttöön suunniteltuja objekteja eli tuotoksia. Ne voivat olla joko käsin kosketeltavia tuotoksia, tai
ratkaisuja ongelmiin joka ei ole pakosti fyysisesti koskettavissa. Yhteistä eri artefakteil-
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le on kuitenkin se, että ne ovat luotu ihmisten käyttöä varten. Eli niiden käytöllä on
päämäärä ja ne ovat suunniteltu tätä päämäärää varten. Objektia, joka syntyy jonkun
toisen sivutuotteena vahingossa, ei voida kutsua artefaktiksi. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013,13–14.) Selkeämmin sanottuna innovaatiot ovat artefakteja, sillä ne ovat käyttöä varten suunniteltuja tuotoksia, eivätkä vain jonkun muun asian sivutuotoksia.

3.2

Innovoinnin jaottelu

Innovaatioiden jaottelua, aivan kuten määritelmiä, on useita erilaisia. Innovaatiot voidaan jakaa niiden idean, toteutuksen tai lopputuloksen mukaan. Seuraavassa taulukossa
on esitelty kolme keskeisintä innovoinnin jaottelua.

KUVA 3. Innovoinnin jaottelut (Johnson 2011; Koivisto, Mikkonen, Vadén, Valkokari
& Vaino 2011; Apilo, Taskinen & Salkari 2007; Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013; Pitkäranta, 2015.)

Nämä kolme jaottelua ovat: kaupallinen ja ei-kaupallinen innovaatio, radikaali ja
inkrementaali innovaatio sekä määräsuuntainen- ja välimaastoinnovaatioihin. Nämä
kolme jaottelua selkeyttävät hyvin innovoimisen monimuotoisuutta. Niissä on toisiinsa
liittyviä määritelmiä ja aiheita, mutta niiden avulla saadaan selkeä kuva siitä, miten innovaatiot voidaan jaotella.

Yleisin jaottelu jakaa innovoimisen kaupalliseen ja ei-kaupalliseen innovaatioon. Eikaupallisia innovaatioita ei kuitenkaan usein mielletä innovaatioksi, koska ne eivät saa
samaa huomioarvoa kuin kaupalliset. Ne harvoin tuovat suoraa rahallista hyötyä luojalleen. Innovaation ei kuitenkaan tarvitse olla maailmaa tai historiaa muuttava asia, vaan
se voi olla uusi tapa tehdä tuttuja asioita. Yksi esimerkki ei-kaupallisesta innovaatiosta
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on kaikille tuttu demokratia, joka juuri edusti tullessaan uudenlaista mullistavaa tapaa
ajatella ja toimia. (Johnson 2011, 39; Koivisto ym. 2011, 18.)

Toinen jaottelu innovaatioista on radikaalit ja inkrementaalit- eli vähittäiset innovaatiot. Inkrementaalinen innovointi hyödyntää aikaisemmin opittuja asioita ja jo olemassa olevia prosesseja. Niitä kehitetään pikkuhiljaa ja ne ovat usein osa tuotekehittelyä. Hyvä esimerkki näistä ovat tekniset kehitykset, jotka ovat innovaatioita jo valmiiseen tuotteeseen. Radikaali innovointi taas luo jotain täysin uutta niin sanotusti tyhjästä, eikä vastaavaa ole ennen ollut tarjolla. (Apilo, Taskinen & Salkari 2007, 23; Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 24.)

Määräsuuntainen- ja välimaastoinnovaatio muistuttaa hyvin paljon radikaalia ja
inkrementaalia innovaation määrittelyä. Vaikka eroa ei tunnu määritelmänä olevan paljoa, avaa tämä jaottelu lisää innovaation ymmärtämistä. Määräsuuntainen innovaatio
parantaa tai kehittää innovaatiota ennalta määriteltyyn suuntaan. Tällöin on tiedossa
tarkasti asia mihin halutaan ratkaisua ja mahdollisesti myös se millainen ratkaisun tulisi
olla. Määräsuuntaisen innovaation tekevät usein alan ammattilaiset. Sitä tehdessä tiedetään, mitä innovaatiolta halutaan. Tällöin voidaan miettiä onko edes kyseessä niinkään
enää innovaatio? Mutta silloinkin voidaan silti keksiä innovoinnin määritelmän täyttävä
tuotos. Välimaastoinnovaatio taas ottaa suuria loikkia kehityksessä ja luo jotain aivan
uutta. Tällöin innovaation alkaessa ei tiedetä mitä ideat tuovat tullessaan. Lopullinen
tuotos saattaa olla yllätys jopa sen tekijöille. Innovaatiot saattavat tällöin syntyä myös
vahingossa ilman erillistä innovaatiotilaisuutta. Välimaastoinnovaatio ei vaadi myöskään alan ammattilaisia toteutukseen, vaan uuden idean voi kehittä yllättäväkin taho.
(Pitkäranta, 2015.)

Tämän opinnäytetyön yhteydessä voidaankin puhua innovaatioista sekä kaupallisina
että ei-kaupallisena, radikaaleina tai inkrementaaleina innovaatioina. Mutta puhuttaessa
määräsuuntaisista tai välimaastoinnovaatioista voidaan sanoa, että toisen asteen opiskelijoiden tekemät innovaatiot ovat enemmänkin välimaastoinnovaatioina, sillä he eivät
ole vielä minkään alan ammattilaisia.
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3.3

Innovoinnin kehittymien

Innovaatio ei ole vain nykyajan ilmiö, vaikka siitä puhutaankin nykyään paljon. Se on
ollut olemassa aina ja itse termiäkin on käytetty ensimmäisen kerran jo 1930-luvulla.
Suuremman muutoksen aihe on kokenut enemmänkin sen suhteen, miten innovaatioiden
luomisprosessi ja toteuttaminen nähdään. Ennen ajateltiin, että innovaatioiden tekeminen on harvinaista ja sen vaativan tietynlaisen ihmisen toteutuakseen. Ajateltiin, ettei
kuka vaan voi alkaa innovoimaan ihan koska vain. Nykyään kuitenkin tiedetään, ettei se
vaadi neroa toteutuakseen, eikä edes erityisen luovaa ihmistä. Oikeassa ympäristössä ja
tilanteessa kuka vaan voi innovoida. Innovointia tapahtuukin jatkuvasti liike-elämässä
monin eri tavoin. Lisäksi nykyään ymmärretään, että innovoinnin takana on paljon työtä
eikä vain ihmeitä, jotka tapahtuvat kuin itsestään. (Koivisto ym. 2011, 19, 22. Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 22.)

Myös ajatus innovoimisen prosessista on muuttunut aiemmin vallitsevasta lineaarisesti
etenevästä prosessista ajatukseen vuorovaikutteisesta verkostosta, joka yhdessä kehittää
jotain uutta. Prosessi nähdään siis jatkuvasti elävänä ja totuttua tapaa rikkovana asiana.
Verkostomaisella toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä eri toimijoista koostettua
ryhmää ilman hallitsevaa keskustaa. Ryhmä on koostettu vain tapahtumaa varten, eivätkä sen jäsenet pakosti tunne toisiaan entuudestaan. Mikäli he tuntevat entuudestaan eivät jo olemassa olevat valtasuhteet ole olemassa prosessin aikana. Tämä tarkoittaa että
innovoimisessa ja ideoiden keksimisessä kaikki ovat samalla tasolla asemaansa katsomatta. (Lemola & Honkanen 2004, 21, 22.) Ei siis ole sanottua, että innovaatioprosessin
parhaan idean saisi vanhin, koulutetuin tai kokenein osallistuja.

3.4

Innovointipolitiikka

Innovointipolitiikalla tarkoitetaan asioita, jotka vaikuttavat innovointiin joko positiivisena tai negatiivisena asiana. Se siis joko edesauttaa innovoimisen toteutumista tai toimii jarruttavana asiana sen onnistumisessa. Asioita joiden innovoimiseen valtio ja politiikka vaikuttavat, ovat esimerkiksi terveys-, koulutus-, ja teknologia. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja sen kehityksen suuntaan. Näitä asioita myös määrittelevät standardit, lait ja laatumääritykset, joten on ymmärrettävää, että näiden parissa
tapahtuvaa innovoimista ei voi toteuttaa ilman valtion valvontaa. Kakki innovointi ei
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kuitenkaan ole valtion ja politiikan vaikutuksen alaista. Osa innovaatioista tapahtuu
yksityisten ihmisten tekemänä joko henkilökohtaisessa- tai työelämässä. (Lemola &
Honkanen 2004, 11.) Vaikka innovaation tulos olisikin yhteiskunnan kehitykseen vaikuttava, on se silti innovaatiopolitiikalta tässä tapauksessa vapaa. Tässä opinnäytetyössä
voidaan puhua sekä valtion vaikuttamasta innovaatiosta että sen vaikutukselta vapaasta.
Koulut ovat valtion alaisia ja niissä tapahtuva innovointi vaikuttaa mahdollisesti yhteiskunnan tulevaisuuteen. Toisaalta taas oppilaiden tekemät innovaatiot ovat innovaatiopolitiikasta vapaita, sillä ne voivat olla mitä vain. Tarkemmin innovaatiopolitiikkaa on
kuitenkin turha käydä läpi tässä opinnäytetyössä, sillä silloin saattaa huomio siirtyä kysymyksestä ”miten innovoimista opetetaan?” kysymykseen ”miksi innovoimista opetetaan?”.

3.5

Innovoinnin hyödyt ja tavoitteet

Miksi nyt sitten ollaan entistä enemmän kiinnostuneita innovoinnista, sen tekemisestä ja
sen tuomista mahdollisuuksista? Vaikka innovoimista on ollut olemassa aina, voidaan
sanoa, että elämme innovaatioiden aikakautta juuri nyt. Aikakautta, jolloin on laadun
seuraamisen ja standardoinnin lisäksi keskitytään ainutlaatuisuuteen sekä muista erottautumiseen kilpailussa. Tässä liikemaailman tilanteessa innovaatiot ovat hyvä ja tärkeä
tapa erottautua kilpailijoista. Innovaatiot ovat osa liiketoimintaa ja sen toteuttamiseen
käytetään suuria summia, maailman laajuisesti vuosittain jopa miljardeja euroja. Yksi
mielenkiinnon lisääntymiseen vaikuttava asia on myös liikemaailman muuttuminen jatkuvasti yhä kansainvälisemmäksi. Tämä puolestaan lisää kilpailijoiden määrää ja heistä
erottautumisen tärkeyttä. Innovoinnissa onnistuminen on yhä keskeisempi tae yrityksen
menestymisessä yhä kiivaammin kasvavassa toimintaympäristössä ja lisääntyneessä
kilpailussa. (Lemola & Honkanen 2004, 89; Apilo, Taskinen & Salkari 2007, 15; Solatie & Mäkeläinen 2009, 19.)

Innovatiivisuutta arvostetaan liikemaailmassa varsinkin Euroopassa ja Amerikassa.
Länsimaisessa yritysmaailmassa nähdään innovaatiot ainoana erottavana tekijänä kokoajan kasvavassa kilpailussa. Jatkuva kehitys vaatii uusia innovaatioita yrityksiltä menestyäkseen myös tulevaisuudessa. Joillekin yritykselle se saattaa olla jopa elinehto toimiakseen. (Apilo, Taskinen & Salkari 2007, 16.)
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Suomi on 2000-luvun alusta asti ollut yksi Euroopan kärkimaista innovoinnissa, aina
siitä asti kun Nokian puhelimet valloittivat maailmaa. Se osoitti meidän kansana kykenevän tavallisen ajattelun ylittämiseen. Vaikka Nokian menestystarina ei enää jatku, on
Suomi edelleen yksi johtavista innovaatiomaista. Kehittyminen on kuitenkin tässä tärkeää, jotta Suomi pysyy myös jatkossa yhtenä innovaatioiden johtavista maista. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013,11–12.)

Liikemaailman muuttuneessa toimintaympäristössä suomalaisten yritysten vahvuus perustuu kolmeen kohtaan. Ensimmäisenä on suomalaisten vahva osaaminen soveltavassa
teknisessä kehitystyössä. Toisena on monilla aloilla oleva vahva menestys, kuten metsäja paperiteollisuudessa, tietoliikenteessä ja bioteknologissa. Suomi pystyy tämän takia
tarjoamaan parhaan mahdollisen osaamisen näillä aloilla. Kolmantena on hyvä hintalaatusuhde Suomessa tapahtuvassa kehitystyössä. Näiden vahvuuksien yhdistäminen
innovointikykyyn takaa Suomelle hyvän kilpailuaseman kansainvälisessä liikemaailmassa myös jatkossa ja niihin panostaminen on tämän takia hyvin tärkeää. (Lemola &
Honkanen 2004, 92–93.)

3.6

Innovoinnin ongelmat ja haasteet

Innovoiminen saattaa tuottaa tekijöilleen ongelmia. Vaikka sitä voikin tehdä kuka vaan,
on asiassa useita haasteita niin toteuttamisessa kuin jo aloittamisvaiheessa. Keskeisemmät haasteet innovoimisen toteuttamisessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

KUVA 4. Innovoinnin haasteita (Koivisto ym. 2011; Kelly & Littman 2002; Kelly &
Littman 2002)
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Haasteita innovoimisen toteuttamisessa on sekä osallistujien sisäisiä että ympäristön
tuomia. Yksi innovoinnin ongelmista on vääristynyt ajatus siitä, mitä innovoiminen on
ja mitä se vaatii tekijöiltään. Ajatellaan, että prosessi ja sen tekijät ovat normaalista
poikkeavia, eikä se ole yleisesti tavoiteltavissa oleva asia. Usein myös ajatellaan, että
innovoiminen on mystinen tapahtuma. Silloin unohdetaan kaikki se työ, mitä innovoiminen vaatii. Ajatus innovoimisen maagisuudesta aiheuttaa ihmisissä aiheen kiertelemistä ja ahdistusta sitä toteuttaessaan, koska ajatellaan, ettei sen tekemisessä voi onnistua tavallinen ihminen tavallisessa ympäristössä. (Koivisto ym. 2011, 200.)

Yritykset ja yhteisöt, joissa tehdään innovoimista saattavat tehdä sitä suunnitellessansa
yhden hyvin suuren ja kohtalokkaan virheen. Saatetaan miettiä vain uuden luomista,
mutta unohdetaan tuotoksen toimivuus ja helppokäyttöisyys. Näin unohdetaan täysin
innovaation kohderyhmä ja heidän mielipiteensä innovaation onnistumisesta. Saattaa
myös olla, että innovoimista tehdään vaan sen takia koska muutkin tekevät. Tällöin tekijät eivät mieti, mitä kaikkea hyvää se voisi saada aikaan yritykselle ja sen liiketoiminnalle. Tällöin järjestetään innovoimisen istunto, jonka lopputuloksena ei ole uusia ideoita, tai innovaatioita. Lopputuloksena on vain turhautuneita osallistujia, jotka eivät halua
uudelleen osallistua innovoimiseen. (Kelly & Littman 2002, 44, 55.)

Innovointia saattaa myös jarruttaa osallistujien pelko epäonnistumisesta ja kasvojensa
menettämisestä muiden edessä. Tulisi kuitenkin muistaa, ettei voi onnistua, ellei uskalla
myös epäonnistua. Tämän epäonnistumisen pelon voi välttää luomalla ympäristö, jossa
osallistujat kokevat turvalliseksi ehdottaa asioita ja olla luovia. Juuri tässä vaiheessa
tulisi unohtaa valitsevat asemat ja voimasuhteet. Suurin haaste innovoimisen onnistumisessa on kuitenkin laiskuus, eli ajatus, ettei uutta tarvitse luoda, koska nykyinen tilanne
on tarpeeksi hyvä. Tämä tilanne saattaa olla ympäristön luoma, tai tilanne saattaa olla
osallistujan oma mielipide asiasta. Tämä johtaa helposti negatiiviseen ja ylimieliseen
asenteeseen innovoimista kohtaan. Ympäristön tulisikin olla jatkuvasti kehitystä hakevaa, eikä paikalleen jämähtänyttä. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 41–42, 48.)
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4.1

INNOVOINNIN TOTETTAMINEN

Ympäristön vaikutus innovoimiseen

Innovoiminen ei tapahdu erillisessä kuplassa piilossa maailmalta vaan ryhmä on yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Yhteiskunnalla tarkoitetaan sitä, että
innovoimisessa on kyse asioiden luomisesta muiden kanssa vuorovaikutuksessa. Tämän
takia ympäristön vaikutus on suuri innovoimisen toteutumisessa. (Koivisto ym. 2011,
12–13.) Suotuisan ympäristön luomiseen voidaan panostaa luomalla toimiva ja avoin
kommunikointi eri innovoimiseen vaikuttavien tahojen välille (Lemola & Honkanen
2004, 24.) Kannustavaan ilmapiiriin ja innovoimisen onnistumiseen vaikuttavat useat
asiat. Seuraavassa kuvassa näkyy kolme keskeisintä asiaa innovatiivisen ympäristön
luomiseen.

KUVA 5. Innovoimiseen vaikuttava ympäristö (Koivisto ym. 2011; Johnson 2011)

Nämä kolme keskeistä asiaa ovat: toimiva kommunikointi sekä ryhmän sisäisesti että
sen ja sen ulkopuolisten tahojen välillä, innovoimiseen tukeva ja kannustava ympäristö,
sekä erilaisista toimijoista koostettu ryhmä, joka toimii yhdessä tavoitetta kohden. Kun
nämä asiat ovat kunnossa, on luotu ympäristö, jossa innovaatiohenkisyys kukkii.

Enemmän kuin suuria ajattelijoita, tarvitsee innovoiminen kannustavan ympäristön,
jossa on eri toimialojen näkemyksiä yhdessä luomassa jotain uutta. Erilaisten näkökul-
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mien laajuus ja monimuotoisuus auttaa uusia ideoita syntymään ja kehittymään. (Koivisto ym. 2011, 22.) Ympäristö, joka kannustaa ihmisiä tutkimaan ja haastamaan nykyisen tilanteen rajoja ja ulkopuolisia mahdollisuuksia. Sekä kannustaa luomaan uusia asioita ja yhdistelemään jo olemassa olevia uudella tavalla, on innovatiivinen ja luovuuteen kannustava ympäristö. (Johnson 2011, 39–40.) Kannustavan ja tukevan ympäristön
luominen on yksi keskeisimpiä asioita innovoimisen onnistumisessa.

4.2

Luovuus ja innovointikyvykkyys

Jotta voitaisiin innovoida ja keksiä uutta on oltava luova. Mitä tämä luovuus sitten oikein edes on? Se on kykyä nähdä tavallisen ajattelun ulkopuolelle, näkemistä tutut asiat
uusin silmin ja uudesta näkökulmasta. Se on uusien tai vanhojen asioiden yhdistämistä
uudella tavalla ja rohkeutta luoda jotain uutta. Luovuus on innovoimisen yksi tärkeimmistä asioista. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 80–81.)

Yksi harhaluulo luovuudesta puhuttaessa on se, että ajatellaan ihmisten olevan joko
luovia tai ei-luovia. Ajatellaan sen olevan taito, jonka kanssa synnytään ja jota ei voi
harjoitella tai opettaa. Tämä ajatus on hyvin väärässä. Luovuus on taito siinä missä moni muukin. Sitä voi harjoitella ja kehittyä paremmaksi. Jokainen on osannut lapsena olla
luova. Lapsi ihmettelee maailmaa ja näkee luovia ja erilaisia ratkaisuja ongelmiin. Jotta
innovoinnissa onnistuttaisiin, tulisi maailmaa tarkastella taas samalla tavalla. On oltava
ihmettelevä ja nähtävä normaalista poikkeavia ratkaisuja ongelmiin. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 82, 85.) Pieni lapsellisuus ja asioista innostuminen on siis aina hyvästä
innovoimisen yhteydessä.

Innovoinnissa on kuitenkin pidettävä mielessä, että vaikka innovatiivisuus vaatii luovaa
ajattelua, ei kaikki luova ajattelu ole kuitenkaan innovatiivista. Aiemmin esiteltiin innovoimisen määritelmät, jotka luovan ajattelun lopputuloksen tulee täyttää, jotta siitä voitaisiin puhua innovaatiosta. Mikäli se ei täytä innovaation määritelmää, on kyse vain
luovasta ideasta, eikä pakosti edes hyvästä sellaisesta. On muistettava että luovan ajattelun lisäksi vaaditaan myös muita taitoja ja pitkäjänteisyyttä idean viemiseksi innovaatioksi asti. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 26.)
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Innovoimiseen ryhmässä tai yksin vaikuttaa luovuuden lisäksi myös osallistujan innovaatiokyvykkyys. Se on kykyä muuttaa omat taidot ja tiedot joksikin uudeksi. Innovointikyvykkyyteen taas vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat: itsetuntemus, itsehallinta,
motivaatio innovoimiseen, oma osaaminen, luova ajattelu, sosiaalisuus sekä empatiakyky. Näiden sisäisten tekijöiden lisäksi tähän myös vaikuttaa ympäristön tuki. Jos nämä
edellä mainitut asiat ovat kunnossa, voi osallistuja ylittää perinteisen ajattelunsa aina
innovoimiseen asti. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 39, 42.)

4.3

Ryhmän dynamiikka

Innovaatioprosessi on usein ryhmässä toteutettavaa. Luovuuden ja onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että ryhmä koostuisi mahdollisimman monimuotoisista osallistujista.
Osallistujien olisi hyvä olla eri-ikäisiä, eri sukupuolen edustajia, eri aloilta ja erilaisilla
vahvuuksilla varustettuja. Monimuotoisuus pakottaa osallistujat pois tutuista ja turvallisista ajatus- ja toimintamalleista. Monimuotoisessa ryhmässä osallistujat haastavat toisiaan erilaiseen ajatteluun. Tällöin voidaan päätyä myös uusiin ja erilaisiin ratkaisuihin.
(Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 70.)

Keskeistä ryhmän onnistumisen kannalta on ryhmän osallistujien keskinäiset välit. Jokaisella osallistujalla on omat roolinsa toimia ryhmässä. Nämä roolit usein vastaavat
osallistujien peruspersoonaa. Joku voi olla aktiivisempi, toinen taas enemmän tarkkaileva ja joku voi taas toimia hyvänä tiimityöntekijänä. Kaikissa rooleissa on sekä hyvää
että huonoa. Tässä vaiheessa johtajan osuus on keskeistä, jotta hän saa luotua hyvän ja
toisiaan kannustavan ryhmän, jossa jokainen saa toimia omien parhaiden ominaisuuksiensa mukaan. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 73.)

Joskus käy niin, että ryhmä on yhdessä huonompi kuin osallistujien toimiessa yksin.
Tämä johtuu niin kutsutuista vapaamatkustajista. Vapaamatkustaja on ryhmän jäsen,
joka ei anna omaa panostaan yhteiseen tekemiseen, koska tietää muiden hoitavan homman hänen puolestaan. Mitä isompi ryhmä työskentelee yhdessä, sitä useampia vapaamatkustajia on mukana nauttimassa muiden tekemästä työstä. Vapaamatkustajan hoitamiseen on keskeinen rooli muilla ryhmän jäsenillä ja varsinkin ryhmän johtajalla, tai
innovoimissession järjestäjällä. Olisi pidettävä huoli, että kaikki osallistuvat tasavertaisesti, eikä vapaamatkustelua hyväksytä. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 65.)
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4.4

Ryhmäytyminen

Vuonna 1967 Bruce Tukman loi ryhmänkehittymisen mallin, jota käytetään edelleen
ryhmäytymisen vaiheita kuvattaessa. Jokainen ryhmä käy läpi nämä vaiheet työskentelyssään. Kaikki ryhmät eivät kuitenkaan käy kaikkia vaiheita läpi, sillä lyhemmät projektit saattavat jäädä alkuvaiheisiin tai jättää välistä vaiheita. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 78.) Mallissa on viisi tosiaan seuraavaa vaihetta. Nämä vaiheet on kasattu
seuraavaan prosessikaavioon.

Muodostaminen

Kuohunta

Sopimusvaihe

Hyvin toimivan
ryhmän vaihe

Lopettamisvaihe

KUVA 6. Ryhmäytymisen vaiheet (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013)

Muodostamisvaiheessa ryhmän jäsenet ovat ohjaajastaan riippuvaisia ja etsivät omaa
asemaansa ryhmässä. Tässä vaiheessa ryhmä määrittelee normit, joilla he jatkossa toimivat. Alussa sallitut negatiivisesti työskentelyyn vaikuttavat tavat ovat myös myöhemmässä vaiheessa sallittuja. Tämän takia ongelmiin kannattaisi tarttua jo heti alussa
ja kirjoittaa säännöt ylös. Kuohuntavaiheessa ryhmän jäsenet alkavat erkaantua toisistaan ja tällöin he saattavat jopa riitautua. Vaikka vaihe kuulostaa epämiellyttävältä, on
se myös tärkeä vaihe ryhmäytymistä. Tällöin osallistujat määrittelevät oman asemansa
ja tärkeytensä ryhmässä. Sopimusvaiheessa osallistujat hyväksyvät toistensa hyvät ja
huonot puolet. Osallistujat alkavat mieltämään ryhmän yhtenäisenä sekä aloittavat keskittyä tärkeimpään, eli annetun ongelman ratkaisemiseeen. Hyvin toimiva ryhmä on
tehokas ja toimii tarkoituksensa mukaisesti. Lopetusvaiheessa ryhmän toiminta päättyy
ja tällöin taas on ohjaajan rooli keskeinen. Työskentely ei saisi päättyä kuin seinään,
vaan asioista pitäisi lopuksi puhua. Käydä läpi onnistumiset sekä epäonnistumiset ja
antaa palautetta. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 79–81.)
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4.5

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtaminen on keskeinen asia innovointiprosessissa ja erilaisista osallistujista
koostetun ryhmän johtamista. Se vaatii toteuttajaltaan niin luovuuden, ideoiden kuin
ihmisten johtamista. Innovaatioprosessia on vaikea määritellä tarkasti etukäteen, siitä on
vaikea sanoa kauanko prosessi kestää ja mitä kaikkea sen edetessä tulee tapahtumaan.
Tämä tuo oman haasteensa innovaation johtamiseen. Johtajan on luotava ilmapiiri ja
puitteet, jossa innovointi onnistuu mahdollisimman hyvin ja jossa osallistujat jaksavat
panostaa innovoimiseen. Tärkeintä on luoda osallistujille hyvä ilmapiiri luovan ideoinnin toteuttamiseen. Ilmapiirin on oltava mahdollisemman vapaa turhista ongelmista.
Johtajan tulee myös antaa osallistujille mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus
osallistua innovoimiseen. (Pitkäranta, 2015.)

Tämän opinnäytetyön yhteydessä innovaatiojohtamisesta vastaa se taho, joka luotsaa
innovaatioprosessia. Tämä voi olla joko opettaja tai ulkopuolinen taho. Heidän tulee
luoda uskoa oppilaisiin innovaation onnistumisen ja osallistumisen suhteen, sekä luoda
innovaatioon kannustava ilmapiiri.

4.6

Innovointiprosessi

Kaikissa innovaatioprosesseissa on karkeasti sanottuna samat vaiheet aina sen aloittamisesta itse toteutusvaiheeseen asti (Apilo, Taskinen & Salkari 2007, 131.) Tämä ei tarkoita sitä, että innovaatio olisi aina täysin samalla tavalla toteutuva prosessi, sillä jokainen
ratkaistava ongelma, innovaatiosessio sekä lopullinen idea ovat osiensa summa. Se
muistuttaa enemmänkin projektia ollessaan ainutlaatuinen tapahtuma, jolla on alku ja
loppu. Termiä prosessi käytetään enemmänkin tässä yhteydessä tuomaan esille itse ideointivaihetta ja sen järjestystä.

Innovointiprosessissa keskeisin ajatus on se, että tulos ei saa olla liian tarkasti tiedossa.
Vaikka olisi kyseessä inkrementaali tai määräsuuntainen innovaatio, joissa haetaan ratkaisua tai kehitystä ennalta määriteltyyn ongelmaan, ei raamit ja tavoitteet saisi olla
liian tarkat. Mikäli on tarkasti määritelty, mitä lopputulokselta halutaan ja millainen sen
tulee olla, ei voida enää puhua innovoimisesta, vaan enemmänkin aiemman tiedon
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muokkaamisesta. Innovaatio muokkautuu prosessin aikana, eikä sen lopputulosta voida
kertoa etukäteen. Lopputuloksen on siis tavalla tai toisella oltava yllätys myös sen luojille. ( Koivisto ym. 2011, 23–24.)

Innovaatioprosessissa on monta vaikeaa vaihetta, mutta vaikein on innovaatioprosessin
aloittaminen. Silloin on eniten epävarmuutta tulevasta tapahtumasta sekä yksittäisillä
osallistujilla että koko ryhmällä. Mutta suuren vaikeuden lisäksi siinä on myös suurimmat mahdollisuudet jatkon kannalta. Hyvin hoidettu alku luo hyvän pohjan innovaatioprosessille. Jotta alun vaikeuksista selvittäisiin, on johtaminen keskeisessä osassa. Johtajan on luotava uskoa onnistumiseen sekä saatava ryhmä aloittamaan toimintansa epätietoisuudesta huolimatta. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 108.)

Innovointi- eli ideointiprosessi aloitetaan aina ongelman määrittelystä. Luovan sekä
ennakkoluulottoman ajattelun avulla voidaan keksiä ratkaisuja annettuun ongelmaan.
Ideana innovoimisprosessissa on välttää ensimmäisen ideaan takertumista, vaan tarkoituksena on luoda paljon ideoita ja valita niistä paras ratkaisu. On myös muistettava, ettei
ongelmaan ole vain yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Ratkaisu löytyy kun osallistujat voivat
ylittää normaalin ajattelunsa. Ideointisessio menetelmästä riippuen saattaa kestää noin
kymmenistä minuuteista useampaan tuntiin tai jopa useaan päivään. (Harisalo 2011, 75,
79.)

4.7

Innovoimisen pääsäännöt

Uusia ideoita tuottaessa onnistuneesti tulee tekniikoilla olla sääntöjä, jotka auttavat luovan ongelmanratkaisun toteuttamisessa. Näitä niin kutsuttuja pääsääntöjä on viisi. Niiden ymmärtämisen avulla lähtökohta ideoimiseen onnistuu varmemmin. (Harisalo 2011,
75) Nämä viisi pääsääntöä ovat kasattu seuraavaan kuvioon.

24

KUVA 7. Ideoinnin pääsäännöt (Harisalo 2011)

Ensimmäinen pääsääntö liittyy useiden ideoiden tuottamisen tärkeyteen. Ratkaisu löytyy parhaiten useiden ideoiden joukosta kuin muutaman. Toinen pääsääntö liittyy kritiikin kieltämiseen. Osallistujat eivät saa kritisoida muiden ideoita, eivätkä jarruttaa
omaa ideointiaan itsesensuurilla. Kolmas pääsääntö liittyy ilmapiiriin, jossa ideointi
toteutetaan. Vapaa ja hauska ilmapiiri auttaa osallistujia ylittämään itsensä ja päätymään
ratkaisuihin, joihin he eivät uskoisi päätyvänsä. Neljäs pääsääntö on se että ideoita saa
ja tulee jatko kehittää. Ne ovat myös vapaata raaka-ainetta uusien ideoiden kehittämiseksi. Viimeinen eli viides pääsääntö on villien ideoiden tarpeellisuus. Ne auttavat
osallistujia vapautumaan ideoiden tuottamisen suhteen ja muunneltuna ne saattavat olla
jopa ratkaisu. (Harisalo 2011, 76–78.)
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TYÖKALUT ELI TEKNIIKAT INNOVOIMISEEN

Työkalujen eli eri tekniikoiden käyttäminen edesauttaa luovaa ajattelua. Pelkkä oma
mieli ei riitä, vaan tuekseen se vaatii erilaisia työkaluja eli ideointimenetelmiä. (Harisalo
2011, 10.) Monet oppaat ja innovoinnin opettajat tarjoavat erilaisia ideointimenetelmiä,
joilla vapautetaan mieli innovoimiseen. Innovointimenetelmistä on useita variaatioita ja
ideointi-istunnon järjestäjät valitsevat mielestään sopivamman tavan ongelman ratkaisemiseksi. On myös muistettava, että kaikki tekniikat eivät toimi kaikilla, vaan osallistujille saattaa sopia erilaiset tekniikat. Tämäkin tuo oman haasteensa innovoimisen toteuttamiseen. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 107.)

5.1

Klassinen aivoriihi

Tunnetuimpia ideointimenetelmiä on klassinen aivoriihi (brainstorming), jonka kehitti
vuonna 1941 Alex Osborn. Aivoriihen avulla saadaan suuri joukko erilaisia ideoita,
joiden joukosta löydetään hyvät ideat. Huonompiakaan ideoita ei suoraa hylätä, vaan ne
säilytetään mahdollista jatkokäyttämistä varten. Eli siis turhia ideoita ei voi tulla, vaan
kaikki mitä ryhmän jäsenet keksivät on hyödyllistä. (Harisalo 2011, 79.)

Aivoriihessä on aina puheenjohtaja ja ryhmä osallistujia. Ryhmän koko vaihtelee kahdeksasta osallistujasta aina viiteentoista osallistujaan. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallistujat keskittyvät koko ajan vain ideoimiseen ja sitoutuvat sen onnistumiseen. (Harisalo 2011, 80, 90.) Aivoriihessä olisi tärkeää onnistumisen kannalta myös se,
että osallistujia olisi mahdollisimman laaja kirjo. Osallistujien kiinnostumisen ja osaamisen aiheet tulisivat olla erilaisia. Tällä vältetään ryhmän homogeenisyys ja siten varmistetaan useiden erilaisten ideoiden luominen. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 133.)

Aivoriihessä on seitsemän vaihetta ja kaikki niistä ovat tärkeitä. Kuitenkaan kaikkia
näistä vaiheista ei pakosti käydä istunnon aikana lävitse. (Harisalo 2011, 79–80.) Vaiheet on esitelty seuraavassa prosessikaaviossa.
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KUVA 8. Aivoriihen vaiheet (Harisalo 2011)

Ensimmäisessä vaiheessa ongelma esitellään osallistujille sekä samalla käydään läpi
sen taustat. Tässä vaiheessa kerrotaan myös mitä ongelmalle on yritetty aiemmin tehdä.
Liian paljon tietoa tai liian yksityiskohtaisia asioita ei kuitenkaan kannata tässä vaiheessa antaa, etteivät osallistujat ala keskittyä vääriin asioihin ongelman sijasta. Tämän vaiheen tarkoitus on auttaa osallistujat samalle tasolle ongelman suhteen. Seuraavassa vaiheessa ongelma muutetaan useaksi kuinka- kysymykseksi. Tämä auttaa selkeyttämään sitä, miten hyvin ongelma on ymmärretty. Jokainen näistä lauseista numeroidaan
ja kirjoitetaan ylös kaikkien näkyville. Näitä kuinka- lauseita olisi hyvä olla noin kaksikymmentä kappaletta. Kun ongelma on uudelleen arvioitu ja siitä muodostettu kuinkakysymyksiä, valitaan lopullinen ongelma jota halutaan alkaa ratkaisemaan. Ongelma
saattaa olla joku näistä kuinka- kysymyksistä tai aluksi esitetty ongelma. Ongelma kirjoitetaan esille mahdollisemman iskevästi kaikkien nähtäville. Kysymys olisi hyvä muotoilla ideointiin kannustavasti ja mahdollisemman ytimekkäästi. Lämmittelyideoinnin
tarkoituksena on luoda jo hieman väsyneisiin osallistujiin innostunut ja vapautunut ilmapiiri itse ideointia varteen. Tässä vaiheessa luodaan vaan ideoita jotain kuvitteellista
ongelmaa varten. Tämä vaihe vapauttaa osallistujien mielen haittaavista estoista ja jännitteistä ja siten auttaa itse aivoriihen toteuttamiseen luomalla uutta intoa osallistujiin.
Tämän jälkeen voidaan aloittaa itse aivoriihi. Itse aivoriihessä jokainen idea numeroidaan ja kirjoitetaan ylös kaikkien näkyville. Tässä vaiheessa istunnon puheenjohtajalla
on keskeinen osuus osallistujien luotsaamisessa ja innostamisessa ideoinnin jatkamisen
suhteen. Näistä ideoista puheenjohtaja pyytää seuraavaksi valitsemaan villeimmät ideat. Yhdessä näistä villeimmistä ideoista yritetään kehittää käyttökelpoisia ideoita. Lopuksi ideointi päätetään hallitusti ja valitaan ratkaisu. (Harisalo 2011, 81, 83–87, 89.)
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5.2

Klassisen aivoriihen sovellutukset

Klassisesta aivoriihestä on kehitetty useita erilaisia ideointitekniikoita. Näitä on suoria,
kirjallisia, sekä muita sovellutuksia. Niiden perusajatus luovasta, vapaasta sekä kritiikittömästä ilmapiiristä on sama kuin Klassisessa aivoriihessä. (Harisalo 2011, 91.) Erilaisia sovellutuksia on monia. Seuraavassa kuvassa on tässä opinnäytetyössä esitettävät
tekniikat esitelty jaoteltuna.

KUVA 9. Klassisen aivoriihen sovellutukset (Harisalo 2011; Solatie & Mäkeläinen
2009; Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013; Niemi & Multisilta 2014)

Jokaisessa sovelluksessa on useita erilaisia tekniikoita ideoida. Varmasti kaikille löytyy
näistä sopiva vaihtoehto. Keskeisenä erona näissä on se, mitä ne vaativat osallistujiltaan. Suorat sovellutukset edellyttävät osallistujiltaan luovaa vuorovaikutustaitoa ja
rohkeutta ilmaista itseään. Kaikilta tämä ei kuitenkaan onnistu helposti, varsinkaan jos
ei ole kokemusta ideoinnista, tai osallistujat arastelevat toistensa seurassa. Tällöin on
parempi aloittaa ideointi kirjallisilla sovellutuksilla. Silloin ihmiset tekevät työtä muodollisesti yhdessä ja eivätkä he kommunikoi suoraan toisilleen. Kirjalliset sovellutuksen
harjaannuttavat osallistujia tehokkaasti luovaan työhön ja toimivat askeleena suorille

28
sovellutuksille. Muut sovellutukset ovat suorien- ja kirjallisten sovellutuksien väliltä tai
ne voivat olla täysin näistä poikkeavia tapoja ideoida. (Harisalo 2011, 95–96.) Nämä
kuvassa olevat tekniikat käydään seuraavaksi läpi.

5.2.1

Didaktinen aivoriihi

Didaktinen menetelmä sai alkunsa kun sen kehittäjä William Gordon havaitsi, että
ideavirta alkoi tyrehtyä kun osallistujat olivat kertoneet mielestään parhaat ideansa. Tämän ilmiön torjumiseksi hän kehitti menetelmänsä, jonka tarkoituksena oli taata ideoiden mahdollisimman suuri määrä. (Harisalo 2011, 91.)

Tekniikka muistuttaa etenemistavassaan Klassista aivoriiheä paljon, mutta tässä tekniikassa vain puheenjohtaja tietää ongelman, johon halutaan ratkaisu. Ongelma esitellään
osallistujille pelkistetysti ilman yksityiskohtia. Menetelmän idean mukaan he saattavat
tietämättään keksiä oikean ratkaisun ongelmaan. Kun ideoita ei enää tule lisää, kertoo
puheenjohtaja ongelmasta lisää tai eri tavalla. Tämän toivottaan aktivoivan osallistujia
ideoimaan jälleen lisää. Istunnon päätteeksi puheenjohtaja paljastaa ongelman osallistujille ja toivotummassa tilanteessa se jälleen innostaisi uusiin ideoihin. (Harisalo 2011,
91–92.)

5.2.2

Innostorming

Innostorming on yksi klassisen aivoriihen muista johdannaisista, se esitellään erikseen,
sillä se on yksi eniten käsitellyistä ideointimenetelmistä, joita alan eri kirjat esittelevät.
Sen kehittivät Solatie & Mäkeläinen ja se on kehitelty Klassisesta aivoriihestä. Menetelmässä on kahdeksan erillistä vaihetta, jotka osittain muistuttavat Klassisen aivoriihen
menetelmiä. Jotta nämä yhtenäisyydet sekä erot Innostromingin ja Klassisen aivoriihen
välillä olisivat mahdollisemman selkeästi ymmärrettävissä, on myös tämä menetelmä
esitelty prosessikaaviona.
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KUVA 10. Innostorming- tekniikan vaiheet (Solatie & Mäkeläinen 2009)

Eroina klassiseen aivoriiheen ovat lähinnä alun virittäytyminen ideoimiseen, mahdollisuuksien näkeminen (kuinka- kysymyksiä vastaava), toiveiden kartoittaminen ja viimeisenä vaiheena oleva toimintasuunnitelman laatiminen. Erona on myös se, ettei Innostormingin toteuttamismäärään ole osallistujarajoitteita. Sen toteuttamiseen voi osallistua
joko yksi tai useampi. Osallistujamäärä voi tarvitessa olla jopa todella iso. (Solatie &
Mäkeläinen 2009, 86–87, 105.)

Ideointi aloitetaan virittäytymisellä. Siinä vapaudutaan arjen ajatuksista ja aletaan vapauttamaan mieltä luovaan ajatteluun. Tämän jälkeen siirrytään ongelman ymmärtämiseen, jossa vetäjä kertoo ongelman taustat. Mahdollisuuksien näkemisessä yritetään
päästä negatiivisista kysymyksistä positiivisiin, luovuuteen kannustaviin kysymyksiin.
Mahdollisuuksien ajatteleminen myös aloittaa aivojen ideointiprosessin. Toiveiden
kartoittaminen avaa vielä enemmän syitä innovaation tärkeyteen ja siihen, mitä sillä
halutaan saavuttaa. Toiveita tulisi kartoittaa mahdollisimman monia. Näiden keksimisessä auttaa erilaisten ”olisi hienoa, jos…”-lauseiden miettiminen. Tämä vaihe auttaa
taas lähemmäksi ideoinnin vapautumista. Seuraavaksi on vuorossa ongelman täsmentäminen, itse ideointi ja idean valitseminen. Viimeinen vaihe on toteutussuunnitelman luominen. Tämä helpottaa idean luotsaamista innovaatioksi. Tässä vaiheessa tulisi
olla vielä tallessa ideoinnin luovuus. Tällöin mietitään, mitä kaikkea on otettava huomi-
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oon sekä mitä kaikkia vaiheita ja vastoinkäymisiä innovointi tulee kohtaamaan. Näiden
varalle tehdään toteutussuunnitelma. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 88–90, 93–94, 104.)

5.2.3

Suoria sovellutuksia aivoriihestä

Suorisa sovellutuksia on Dikdaktisen aivoriihen lisäksi Hajota- ja kokoa- aivoriihi, Ja
niin edelleen- tekniikka, 66- keskustelu, Pakottava ehto sekä SIL-tekniikka. Jotta nämä
eivät jäisi vain nimiksi, avataan niiden perusideaa hiukan.

Hajota- ja kokoa- aivoriihi on tekniikka, jossa aluksi etsitään kaikki ongelman heikot
kohdat ja sen pienemmät ongelmat. Alussa ei siis nähdä mahdollisuuksia, vain enemmänkin suuri joukko ongelmia. Näitä pienempiä heikkouksia ja ongelmia osallistujat
alkavat korjaamaan ja sitä mukaan löytyy ratkaisu itse ongelmaan. (Harisalo 2011. 92–
93.)

Ja niin edelleen- tekniikka on hyvin samanlainen kuin Klassinen aivoriihi, erona on jo
tulleiden ideoiden jatkuva jatkokehittäminen, sekä kaiken negatiivisuuden kieltäminen
istunnossa. Kaikki kommentointi on oltava positiivista ja ideoinnin jatkuvuuteen kannustavaa koko istunnon ajan. Tämä tekniikka soveltuu varsin hyvin jo valittujen ideoiden jatkokehittämiseen, koska jokaisessa jo kerrotussa ideassa nähdään mahdollinen
ratkaisu. (Harisalo 2011, 93.)

66- keskustelu kehiteltiin ratkaisuna suurien ryhmien luovuuden johtamisen ongelmaan. Tässä tekniikassa osallistujat jaetaan kuuden henkilön tiimeihin, jotka itse johtavat itseään. Jokaiselle annetaan sama ongelma ja kuusi minuuttia aikaa ideoida ratkaisua. Tämän jälkeen kaikkien ideat esitellään kaikille. Tarvittaessa tämä toistetaan useampaan kertaan. Näiden joukosta työstetään ratkaisu ongelmaan. (Harisalo 2011, 93–
94.)

Pakottavan ehdon- aivoriihessä yritetään pakottaa osallistujat vapautumaan perinteisestä ajattelusta asettamalla ideoinnille pakottava ehto, jota ei saa rikkoa. Tämä voi olla
jonkun ajatuksen tai ratkaisun kieltäminen ideaa mietittäessä. Mikäli tämä on tehty hyvin lisää se ongelmanratkaisun vaikeusastetta ja haastaa osallistujien mielikuvitusta sekä
luovuutta. (Harisalo 2011, 94.)
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SIL- tekniikan ideana on yhdistää jo tuotettuja ideoita uusiksi yhdistelmiksi. Tekniikassa on yksilö- ja ryhmätyövaiheet. Aluksi osallistujat kirjoittavat yksin erillisille lapuille ideoita ongelman ratkaisuksi. Tämän jälkeen jokainen idea esitettään muille ja se
kirjoitetaan ylös kaikkien nähtäville. Tämän jälkeen yritetään ryhmässä näiden pohjalta
kehittää ratkaisu ongelmaan. (Harisalo 2011, 94–95.)

5.2.4

Kirjalliset sovellutukset aivoriihestä

Kirjallisia sovelluksia ovat esimerkiksi 6-3-5 – tekniikka, Anonyymiaivoriihi, Aivokirjoituskimppa, Kollektiivinen muistikirja ja Liipaisintekniikka. Näiden perusideaa avataan seuraavaksi.
6-3-5 – tekniikka on täysin kirjallinen tekniikka, joka soveltuu hyvin osallistujille, joilla ei ole kokemusta luovasta ryhmätyöskentelystä. Tekniikan numeroilla on tarkoitus:
kuusi tarkoittaa osallistujien määrää, kolme viittaa heidän tuottamien ideoiden määrään
ja viisi viittaa ideointikierrosten määrään. Kierroksien kesto kasvaa joka kierroksella ja
ideoimiseen käytetään yhteensä 45 minuuttia. Tekniikassa ensimmäisellä kierroksella
osallistuja kirjoittaa kolme ideaa tyhjään lappuun, mutta seuraavilla kierroksilla osallistujat vaihtavat lappuja keskenään ja ideoivat taas uusia ratkaisuja. Tätä jatketaan niin
kauan kunnes viisi kierrosta on käyty. Ideoinnin päätteeksi on sata ideaa kasassa. (Harisalo 2011, 96–97.)

Anonyymiaivoriihessä puheenjohtaja pyytää osallistujia ideoimaan paperilapulle yhden tai useamman ratkaisun ongelmaan. Puheenjohtaja valitsee satunnaisesti yhden lapun ja lukee sen ääneen. Tämän pohjalta osallistujat alkavat ideoida lisää. Tämä tehdään
uudelleen ja uudelleen, kunnes saadaan lopullinen idea keksittyä ja valittua. (Harisalo
2011, 97.)

Aivokirjoituskimpassa osallistujia on kuudesta kahdeksaan ja he yhdessä yrittävät ideoida ratkaisua. Ideoinnin käynnistämiseen on kaksi erilaista tapaa. Ensimmäinen tapa on
se että aluksi jokainen kirjoittaa neljä ideaa lapulle. Tämän jälkeen osallistujat vaihtava
lappuja ja toinen osallistuja kirjoittaa neljä ideaa lisää. Tämä toteutetaan tarvittaessa
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uudelleen ja uudelleen. Toinen tapa on hyvin samanlainen, mutta siinä puheenjohtaja
kirjoittaa aluksi neljä ideaa usealle lapulle ja jakaa ne kaikille. (Harisalo 2011, 98.)

Kollektiivisen muistikirjan tekniikassa valitaan ongelman ratkaisemiseksi joukko
luovia ihmisiä, joille lähetään muistikirja, johon ongelma on kuvailtu mahdollisimman
tarkasti. Osallistujat saavat määräajan, jonka aikana heidän tulee kirjata kaikki ongelman ratkaisuun liittyvät ideat, mielleyhtymät ja muut ajatukset. Osallistujat lähettävät
muistikirjan takaisin ja niiden pohjalta koostetaan yhteenveto jatkoa varten. Tämän takia ideointitekniikka toimiikin paremmin ideointisessiota edeltävänä tekniikkana. (Harisalo 2011, 98–99.)

Liipaisintekniikassa osallistujille annetaan lyhyt aika keksiä paperille ideoita ongelman ratkaisemiseksi. Jokainen jakaa yhden ideansa muiden kanssa ja sitten toteutetaan
uusi kierros ideointia. Tekniikan idea perustuu sen nopeuteen ja helppouteen. (Harisalo
2011, 99.)

5.2.5

Muita klassisen aivoriihen johdannaisia

Edellä mainittujen tekniikoiden lisäksi on myös muita tekniikoita, joiden perustana on
Klassinen aivoriihi. Yksi näistä on jo aiemmin esitelty Innostorming. Tämän lisäksi
tekniikoita ovat Tuumatalkoot, Neulataulutekniikka, Toivesampo, Nominaaliryhmätekniikka, Learning Cafe ja Me-We-Us. Myös näiden tekniikoiden perusidea esitellään.

Tuumatalkoisiin osallistuu asiakas, vetäjä ja osallistujat. Aluksi asiakas kertoo ongelman ja sen ratkaisemisen tärkeyden. Tämän jälkeen on niin sanottu ideakävely, jossa
osallistujat kirjoittavat tilassa oleville papereille ideoitaan. Näistä ideoista asiakas valitsee parhaat ja ryhmä jatkaa niiden kehittelemistä yhdessä. (Harisalo 2011, 100–101.)

Neulataulumenetelmässä on kaksi vetäjää, joiden tarkoituksena on ohjata, haastaa ja
auttaa osallistujia ideoimaan. Tätä he voivat tehdä esimerkiksi tekemällä ongelmasta
erilaisia väittämiä tai esittämällä osallistujille kysymyksiä ideoista tai ongelmasta. Ideoinnin lopuksi ideat pisteytetään ja niistä keskustellaan. (Harisalo 2011, 101.)
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Toivesampo on oivallinen tekniikka silloin kun osallistujilla on tavoitteista erilaiset
ajatukset. Menetelmän tavoitteena on auttaa osallistujia pääsemään erimielisyyksiensä
yli. Toivesammossa on viisi vaihetta. Aluksi osallistujat ideoivat tavoitteita itsenäisesti.
Tämän jälkeen ne luokitellaan yhdistelemällä ja karsimalla. Näistä valitaan äänestämällä
tavoitteet. Tämän jälkeen tavoitteet uudelleen luokitellaan ja lopuksi valitaan tavoite,
jonka kautta ongelma ratkaistaan. (Harisalo 2011, 101–102.)

Nominaaliryhmätekniikka muistuttaa hyvin paljon Klassista aivoriiheä vaiheiltaan,
mutta se aloitetaan osallistujien itsenäisellä työllä, jossa he listaavat ideoita ylös. Tämän
jälkeen osallistujat lukevat ääneen yhden ideansa ja se kirjoitetaan ylös kaikkien nähtäville. Tämän jälkeen palataan takaisin itsenäiseen ideointityöhön. Lopuksi osallistujat
arvioivat ideoista parhaat ja jatkokehittävät niitä yhdessä, kunnes paras ratkaisu on saatu
valittua. (Harisalo 2011, 99–100.)

Outo asiantuntia- tekniikassa innovoimista lähdetään ratkomaan miettimällä, miten
ongelman ratkaisisi joku muu kuin osallistujat itse. Osallistuja voi miettiä, miten ongelman ratkaisisi esimerkiksi supersankari, julkisuuden henkilö tai jokin muu taho. Tämä näkökulman vaihtaminen auttaa vapautumaan ideoinnin rajoista ja miettimään ongelmaa uudelta näkökulmalta. (Solatie & Mäkeläinen, 2009, 116–117.)

Muuraustekniikka perustuu useiden pienien ideoiden yhdistämiseen yhdeksi isoksi
ideaksi. Muuraustekniikan perus kysymys on ”kuinka voisin..?” Tähän kysymykesen
aletaan liittää yksittäisiä ideoita ja ratkaisuja. Eri ideoiden välissä tulisi olla yhdistäviä
tekijöitä. Tällä tekniikalla voidaan kehittää monia uusia ideoita. Tästä ideoiden määrästä
voidaan poimia paras ratkaisu. Tämän tekniikan vahvuutena on rajaton osallistujamäärä
ja mahdollisuus osallistua ideointiin silloin kuin osallistujalle itselle käy parhaiten. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 130–131.)

Sipulin kuorimisessa piirretään sipuli. Sen ulompiin kerroksiin kirjoitetaan asiaan suoran vaikuttavat nykyiset tekijät. Sisempiin kerrokseen kirjoitetaan muita asiaan vaikuttavia tekijöitä, jotka eivät niin suoranaisesti liity nykyiseen tilanteeseen, vaan aiheeseen
muuten. Sitten aivan kuin sipulia kuoriessa, otetaan yksi kerros kerrallaan käsiteltäväksi, kunnes päästään asian ytimeen. Joka kerroksessa mietitän ongelmaa kyseisten vaikuttavien asioiden kannalta. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 131–132.)
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Learning Cafen perusajatuksena on se, että aiheessa on useimpia teemoja, joihin yritetään saada yhteistä ratkaisua. Ryhmä jaetaan pienempiin tiimeihin, jotka saavat jokainen
oman aiheen mietittäväksi. Tämän jälkeen tiimin jäsenet siirtyvät seuraavan aiheen
luokse miettimään ratkaisuja siihen. Kiertäminen jatkuu niin kauan että jokainen jäsen
on vieraillut ja ratkonut jokaista aihetta. Lopuksi kaikki ideat käydään läpi, niistä jutellaan ja valitaan toteuttavat ideat. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 123.)

Me-We-Us on kolme osainen ideointitapa. Se alkaa jokaisen osallistujan yksilötyönä.
Tässä vaiheessa jokainen kirjoittaa omat ajatuksensa ja ideansa ylös. Toisessa vaiheessa
omat ajatukset jaetaan muille pienissä tiimeissä ja tiimi valitsee esiteltävät ideat näistä.
Tämän jälkeen jokainen tiimi esittelee omat ideansa koko ryhmälle ja jakaa ne esille.
Viimeinen vaihe on ryhmässä ideoista keskustelu, niiden arvosteleminen ja lopullinen
valinta. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 123.)

Ideointikävelyssä on ympäri tilaa laitettu erilaisia lappuja, joihin on kirjoitettu avainsanaoja otsikoksi, tai itse ongelma. Näihin lappuihin osallistujat kirjoittavat ideoita kirjoittaen aina kullekin lapulle kaikki ideansa siihen liittyen. Osallistujat siirtyvät aina
seuraavan lapun luokse ideoimaan kunnes ovat käyneet kaikki lävitse. (Niemi & Multisilta 2014, 92.) Tekniikka muistuttaa hyvin paljon aiemmin esiteltyä Tuumatalkoita,
mutta erona on se, että tähän tekniikkaan eivät asiakkaat eli niin sanotut ongelman antajat osallistu ollenkaan.
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INNOVATIIVINEN KOULU SUOMESSA

Aluksi vaikutti, ettei innovoimisen opettamisesta Suomessa ole tietoa tarjolla. Vaikka
innovoimisen tärkeydestä ja sen opettamista sivuttiinkin useassa verkkojulkaisussa, ei
vastaan tullut tietoa miten innovoimista opetetaan. Kuitenkin löytyi Hannele Niemen ja
Jari Multisillan toimittama Rajaton luokkahuone- kirja (Opetus 2014). Kirjassa esitellään nykymaailman muuttunutta maailmaa ja sen kautta muutosta vaativaa koulumaailmaa. Kirjassa käsitellään myös innovatiivista koulua ja siten myös innovoimisen opettamista oppilaille. Kirjassa ei käy ilmi, minkä tason opetusta se käsittelee, mutta tämän
perusteella saa silti aiheesta yleiskuvan.

Innovatiivisen koulun yhteydessä innovaatiolla tarkoitetaan aiemmin esiteltyjen innovaatioita määritelmien mukaisia tuotoksia. Innovaatiot eivät kuitenkaan tässä yhteydessä ole useinkaan radikaaleja- tai välimaastoinnovaatioita, vaan enemmänkin vähittäisiä
ja määräsuuntaisia innovaatioita. Vaikka niiden kehittäjät eivät ole alan ammattilaisia
puhutaan innovaatioista enemmänkin jatkokehittämisenä kuin uuden luomisena. Ne
voivat olla esimerkiksi uusia toimintatapoja kouluympäristössä, jotka lisäävät pienen
muutoksen aiempaan tapaan toimia (Niemi & Multisilta 2014, 90.)

6.1

Innovatiivinen koulu

Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa halutaan panostaa oppilaiden menestymiseen tulevaisuudessa antamalla heille mahdollisimman hyvät valmiudet haasteisiin, joita 2000luvun maailmassa on. Tässä yhteydessä aletaan puhua innovatiivisista kouluista, jotka
edes auttavat oppilaita luovan ongelmanratkaisun toteuttamiseen sekä innovoimiseen.
Kyseinen opetustapa on saanut oppilaissa hyvän vastaanoton. (Niemi & Multisilta 2014,
86–87.) Kun puhutaan 2000-luvun osaamisen osa-alueista yhdessä innovatiivisen koulun yhteydessä, puhutaan yleensä seuraavaan kuvaan kasatuista asioista. (Niemi & Multisilta 2014, 88.)
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KUVA 11. Innovatiivisen koulun opettamat valmiudet (Niemi & Multisilta 2014)

Näiden ominaisuuksien opettaminen antaa oppilaille valmiudet toimia niin arjessa kuin
tulevaisuuden työmaailmassakin. Kaikki nämä ovat tärkeitä taitoja, mutta tämän opinnäytetyön kannalta tärkeitä asioita ovat: luova ajattelu, innovaatiotaidot sekä yhteistyötaidot. Jotta näitä ominaisuuksia voitaisiin opettaa innovatiivisessa koulussa, ovat seuraavat neljä asiaa keskeisiä: oppiminen, opettajuus, johtajuus ja yhteistyöverkostot. Oppiminen tarkoittaa oppilaiden aktiivista roolia osana opiskeluprosessissa sekä kannustamista heitä luovuuteen, rohkeuteen ja kekseliäisyyteen. Opettajuus tarkoittaa tässä
yhteydessä opettajan omaavia taitoja muuttuneessa maailmassa, joka tarkoittaa erilaisia
luovia ongelmanratkaisutaitoja, sekä opiskelijoiden luotsaamista taitojen oppimiseen.
Johtajuus tarkoittaa strategian suunnittelua ja toteuttamista sekä vuorovaikutteisuutta eri
tahojen kanssa. Yhteistyöverkostot ovat erilaiset toimijat, yritykset ja verkostot, jotka
auttavat innovatiivisen koulun toiminnassa. (Niemi & Multisilta 2014, 88–89.)

Innovatiivinen koulu opettaa luovaa ajattelua tässä opinnäytetyössä esitetyin luovan
ongelmanratkaisun vaiheiden opettamisella. Oppilaille opetetaan kaikki vaiheet aina
asioiden uudelleen luovasti yhdistämisestä, ideoiden arvioimisen ja kehittämisen kautta
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niiden toteuttamiseen asti. Opettaminen tapahtuu erilaisten ideointityökaluilla, kuten
Klassisella aivoriihellä ja Ideointikävelyllä, joiden perusideat on esitelty aiemmin.
(Niemi & Multisilta 2014, 90–92.)

Innovoimisen taitoa opetetaan tutustumalla, kokeilemalla ja ideoimalla. Innovaatioprosessi alkaa oppilaiden tutustumisella arkiseen artefaktiin, kuten teknologiseen tuotteeseen ja sen rakentamiseen. Oppilaat pääsevät itse kokeilemaan sen rakentamista. Tämän
jälkeen keskustellaan havainnoista yhdessä. Seuraavaksi oppilaita kannustetaan luomaan jotain uutta samoista välineistä, yhdistelemällä niitä uudella tavalla. Oppilaita
kannustetaan tällöin hyödyntämään aiemmin oppimaansa ja yhdistää sitä luovasti uusiksi tai uusien asioiden kanssa. Nämä harjoitukset edesauttavat oppilaita luovaan ajatteluun sekä kekseliäisyyteen aiemmin tutustuttujen välineiden, materiaalien ja toimintatapojen kanssa. Koska kyseinen ideointi tapahtuu ryhmässä oppilaat saavat myös kokemusta muiden kanssa työskentelemistä. (Niemi & Multisilta 2014, 93–94.)

Kirjan perusteella voidaan siis sanoa että innovoimista opetetaan Suomen kouluissa
toiminnallisin harjoituksin, jossa käytetään innovoimisen perustekniikoita turvallisessa
ympäristössä, jossa kannustetaan tavallisen ajattelun ylittämiseen. Opetussuunnitelman
takia innovoimiseen panostetaan osana jokapäiväistä opetusta.
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7.1

INNOVOIMISEN OPETTAMINEN SUOMESSA TOISELLE ASTEELLE

Tutkimuksen toteuttaminen

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli vastata kysymykseen, miten innovoimista opetetaan
Suomessa toiselle asteelle. Ei siis yritetä vastata kysymykseen opetetaanko Suomessa
toiselle asteelle innovoimista tai edes siihen paljonko innovoimista opetetaan. Vaan
yritetään selvittää ja ymmärtää sen opetustapoja. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullisen tutkimuksen yksilöhaastattelu. Laadullisen tutkimuksen mukaan on etukäteen
tiedettävä mahdollisemman paljon aiheesta sekä löydettävä henkilöt, jotka osaavat myös
vastata mahdollisemman paljon asiasta. Ilman tätä asian syvällistä ymmärtämistä ei voi
kunnolla ymmärtää haastateltavien vastauksia ja tietää sitä mitkä asiat ovat tärkeitä
(Kananen 2008, 10, 24, 55).

Alussa ongelmana oli ajatus haastateltavien koulujen rajaamisesta ja hakemisesta. Tarkoituksen oli hakea eri kaupungeista lukiota sekä ammattikouluja ja haastatella heitä.
Tämä lähestymistapa oli kuitenkin laadullisen tutkimuksen kannalta väärä. Sen sijasta
että etsittäisiin eri haastateltavia kouluja, oli löydettävä ne koulut, jotka jo tekevät innovoimista oikeasti. Oli selvitettävä, miten he sitä toteuttavat ja opettavat oppilailleen.
Tämä johti uusiin haasteisiin, sillä moni koulu mielellään viljelee tämän hetken kuuminta trendiä teksteissään. Kouluja lähestyessä tuli ilmi, etteivät kaikki näistä opeta aihetta
oikeasti osana toimintaansa. He olivat saattaneet joskus osallistua johonkin kilpailuun
tai tempaukseen, mutta olivat sen jälkeen hylänneet koko aiheen. Oli siis tehtävä paljon
töitä, että sai yhteyden oikeisiin kouluihin, niihin jotka ovat sitoutuneet innovoimisen
opettamiseen. Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on ymmärtää aihetta syvemmin eikä yrittää yleistää, ei haastatteluille ollut numeraalista minimiä,
vaan enemmänkin tärkeys ymmärtää aihetta (Kananen 2008 34). Tämän ansiosta ei ollut
ennalta määriteltyä määrää vastaajia, joita pitäisi saada. Mutta samalla taas on tiedettävä
milloin on tullut tärkeää ja arvokasta tietoa niin paljon, että on saanut keskeistä tietoa
asian ymmärtämisen kannalta.

Kouluja lähestyessä oli huomioitava myös se, että nyt juuri kevättä kohden on kova kiire kouluissa muutenkin. Tämä tuntuikin olevan monilla kouluilla suurin haaste osallistumisen suhteen. Noin viisitoista koulua ympäri Suomea sai sähköpostin haastatteluun
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liittyen. Nämä kaikki koulut olivat niitä, jotka olivat internetsivuillaan ilmoittaneet panostavansa innovoimiseen opettamisessa ja toiminnassa. Näistä viidestätoista koulusta
haastatteluuni vastasi kolme koulua. Nämä kolme koulua ovat sitoutuneita innovoimisen opettamiseen ja edistämiseen, sekä lähtivät mukaan omista kiireistään huolimatta.
Koulut olivat: Ylöjärven lukio, Lempäälän lukio ja Tredu (Tampereen seudun ammattiopisto). Nämä valikoituvat ja vastasivat varmaankin kahdesta syystä: he ovat useammassa mediassa kertoneet opettavansa innovoimista ja toinen syy on taas suhteiden
kautta saadut yhteystiedot juuri oikealle ihmiselle. Näiden lisäksi haastattavaksi valikoitui myös yksi yritys, Idema, joka on viiden vuoden ajan kouluttanut eri tahoja innovoimiseen ja järjestänyt myös opiskelijoille innovointikursseja ja – työpajoja. Näin saadaan
myös erilaista näkökulmaa asiaan koulujen lisäksi.

7.2

Haastateltavien lähestyminen

Koulut saivat liitteenä löytyvän sähköpostin. Vastaanottajat usein joko välittivät viestin
eteenpäin tai ilmoittivat oikean henkilön jota lähestyä. Sähköpostissa kerrottiin lyhyesti
opinnäytetyöstä ja tiedusteltiin heidän halukkuudestaan osallistua. Vaihtoehdoksi vastaajat saivat joko vapaasti aiheesta kirjoittamisen, haastattelukysymyksiin vastaamisen
tai puhelinhaastattelun. Tiedon keräämistapaoja oli siis yhtäaikaisesti useampi. Laadullisen tutkimuksessa tämä vaihtoehto oli myös tarjolla, koska vastauksia ei niinkään verrata keskenään, eikä niitä lasketa yhteen, vaan yritetään saada syvempi kuva aiheesta
(Kananen 2008, 55). Kaikki koulut valitsivat haastattelukysymyksiin vastaamisen. Ideman kanssa toteutettiin haastattelu heidän toimistollaan. Haastattelu nauhoitettiin ja
myöhemmin litteroitiin, eli kirjoitettiin haastattelu kirjallisen muotoon, jotta sitä pystyisi
käsittelemään paremmin. Molemmissa haastattelutavoissa oli hyvää ja huonoa. Sähköpostilla tutkimuskysymyksiin vastatessa saivat haastateltavat miettiä vastauksiaan rauhassa, mutta jatkokysymysten tai tarkennusten tekeminen oli vaativampaa. Kasvotusten
haastateltaessa taas pystyi esittämään jatkokysymyksiä, mutta haastateltavan oli ehkä
vaikeampi keskittyä ja kiteyttää vastaus.
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7.2.1

Haastattelukysymykset

Aivan kuin kaikissa tutkimuksissa, myös tässä esitetyt kysymykset ovat keskeisessä
osassa aiheen selvittämistä. Aluksi on selvitettävä tutkimusongelma, johon halutaan
vastaus. Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelma on jo aiemmin mainittu selvitys innovoimisen opettamistavoista toiselle asteelle. Tämä tutkimusongelma purettiin haastattelukysymyksiksi. Seuraavassa kuvassa on pelkistetysti koottu tutkimuskysymyksien aiheet. Itse haastattelukysymykset löytyvät liitteistä.

KUVA 12. Tutkimuskysymyksien aiheet kouluille

Ylläolevassa kuvassa näkyy kouluille tehdyn haastattelun aiheet. Jotta saataisiin selkeys
innovoimisen opettamisesta, täytyy myös selventää miksi sitä tehdään (mitä koulu saa
siitä?), kuka sen toteuttamisesta vastaa kouluissa, millä tavoilla se toteutetaan, miten sen
opettamiseen on suhtauduttu ja miten innovoimisen opettamisen tulevaisuus nähdään.
Näiden kysymyksien vastauksien perusteella saadaan parempi ymmärrys innovoimisen
opettamisesta.
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KUVA 13. Tutkimuskysymykset aiheittain Idemalle

Ideman kysymyksissä oli lähtökohta hieman eri aiheen suhteen. Näiden aiheiden pohjalta saadaan selkeys vielä tarkemmin siitä, miten innovoimista opetetaan sitä opettaville
kouluille. Miten aihe on otettu kouluissa vastaan ja mitä haasteita aihe kohtaa ja mikä
sen tulevaisuus on.

7.3

Tulokset

Tuloksista puhuttaessa tarkoitetaan tässä yhteydessä enemmänkin vastauksien läpikäymistä. Tulokset eivät ole numeraalisia, eikä niitä suoranaisesti voida laskea tai verrata.
Toimeksiantajille toimitin aiheesta raportin sekä liitteenäkin löytyvän Power Pointin.
Haastateltavien vastauksista on tehty yhtenäinen teksti. Selkeyden takia on koulujen ja
Ideman vastaukset jaettu omiin kappaleihinsa. Olisi vaikeaa edes yrittää yhdistää eri
kysymyksistä yhtenäistä tekstiä.
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7.3.1

Toinen aste

Kuten on jo aiemmin mainittu, ovat kyseiset koulut useammassa mediassa ilmoittaneet
olevansa kiinnostuneita innovoimisen opettamisesta ja olevansa sitoutuneita sen siihen.
Koulut kokevat, että opettamistyylit ja koko opetuskulttuuri ovat muuttuneet vuosien
varrella yhä enemmän opiskelijoiden innostamiseen toiminnallisella tekemisellä. Tietoa
enää ei vain niin sanotusti kaadeta oppilaille ja toivota, että he oppivat sekä innostuvat
asiasta. Tätä erilaista tyyliä, eli innovatiivisuutta ja luovuutta on opetettu haastatelluissa
kouluissa jo useamman vuoden ajan. Innovoimista ei kuitenkaan opeteta erillisenä aineena, vaan se on luonteva osa muuta opetusta. Aihetta opetetaan esimerkiksi luovalla
ongelmanratkaisun toteuttamisella. Opiskelijoille pyritään luomaan turvallinen, innostava ja kannustava ympäristö innovoimisen toteuttamiseen, ja heitä haastetaan ratkaisemaan vastaan tulevat ongelmat luovasti. Oppilaille innovoimista ja luovaa ajattelemista
on opetettu tässä opinnäytetyössä aiemmin esitetyillä työkaluilla. Näitä ovat Klassinen
aivoriihi, Innostorming sekä Learning cafe.
’Innovoimisen opettaminen’ kuulostaa jotenkin kankealta. Pikemmin sanoisin, että kyse on koulun ”elämäntavasta”. Tosin 2017 meillä alkaa historian valinnaiskurssi ”Olipa kerran keksijä”, jossa yksi idea on päättää
kurssi ideointikisaan.
– Jarmo Lehtinen, Lempäälän lukio

Koulut ja opettajat ovat saaneet vapaat kädet toteuttaa innovoimista, kunhan opintosuunnitelmassa pysytään. Erilaisia rajoitteita Opetushallitukselta tai muulta johdolta he
eivät koe saavansa. Opetusmetodit he saavat valita itse. Tunneilla toteutettujen luovien
ongelmanratkaisujen ja innovaatiotuokioiden lisäksi koulut ovat osallistuneet erilaisiin
kilpailuihin. Oppilaiden vastaanotto tähän muuttuneeseen ja erilaiseen opetustyyliin on
ollut pääpuolin positiivista, vaikka joitakin vastustajia tietysti löytyy aina.

Tulevaisuuden suhteen opettajat ovat optimistisia ja toivovat että suunta jatkuu samana
myös tulevaisuudessa. Tietysti heillä on pieni huoli siitä, onko tämä vain ohi menevä
vaihe ja jää jonkun muun trendin alle tulevaisuudessa. Opetushallitukselta saatujen ohjeistuksien muukaan innovointi tulee myös jatkossa osa olemaan osana opetusta. He
myös mielellään lisäisivät innovoimista jatkossa ja osallistuisivat ehdottomasti uudelleen innovoimiskilpailuihin.
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Vastaukset ovat hyvin yhtenäisiä teoriassa esiteltyjen asioiden kanssa. Varsinkin yhtenäisyyksiä on innovatiivisesta koulusta kertovan kappaleeseen. Klassinen aivoriihi tuntuu olevan edelleen suosittu tapa luovaan ideointiin, joka on tietysti hyvin luonnollista
sillä se on hyvä perusrunko innovaatioiden tekemiseen. Innovointipolitiikka ei taas vaikuttanut innovoimisen toteuttamiseen ollenkaan, eikä rajoitusta tullut myöskään Opetushallituksen suunnalta. Koulut saavat aika vapaasti toteuttaa innovoimista, joka on
tulevaisuuden kannalta hyvä asia. Innovoimiseen ja luovaan ajatteluun suhtaudutaan
samalla tavalla käytännössä kuin teoriassa, eikä se ole vain sana helinää näille kouluille.

7.3.2

Idema

Ideman vastauksissa käsiteltiin aihetta hieman eri näkökulmasta. Idema on aloittanut
toimintansa viisi vuotta sitten erilaisten innovointikurssien ja – työpajojen pitämisellä.
Tällöin heidän kohderyhmänsä oli eri koulujen opiskelijat. Opiskelijat pitivät näistä
toiminnallisista ja erilaisista kursseista, mutta tieto ei saavuttanut koko koulua. Kurssien
jälkeen koulut palasivat vanhoihin tapoihinsa ja ajatus innovoinnista unohdettiin pian.
Ideaman yrittäjät, Maria Haapaniemi ja Janita Saarinen, tulivat siihen tulokseen että
mikäli he haluavat muuttaa Suomen koulujen toimintatapaa, oli heidän siirryttävä opettajien valmentamiseen. Siihen he ovat keskittyneet nyt viimeiset kolme vuotta.

Opettivat he sitten opiskelijoita tai opettajia innovoimiseen, tavat ovat hyvin samanlaiset. Koulutukset ovat hyvin toiminnallisia ja niissä kokeillaan ja puhutaan. Luennoista
ei siis aiheen yhteydessä puhuta. Aluksi aletaan hahmottamaan, mitä päivältä tai sessiolta halutaan. Mitä ollaan hakemassa? Tämän jälkeen keskustellaan luovuudesta ja sen
käsitteistä. Mitä on luovuus? Kuka on luova? Vastauksien pohjalta aletaan siirtyä eteenpäin aiheen ymmärtämisessä. Innovoimista harjoitellaan eri tekniikoilla aina riippuen
siitä, mitä halutaan. Erona on tietysti se, että opettajalle on annettava työkalut ja neuvot
siirtää opit osaksi opetusta ja siten oppilaille.

Suurin ongelma tai haaste Ideman mielestä innovoimisen opettamisessa tuntuu olevan
asenne innovoimista kohtaan yleisesti. Koska aihe on nyt juuri niin pinnalla, on siihen
jo vähän kyllästytty. Lisäksi ei ymmärretä koulutuksen tärkeyttä tai saatetaan ajatella,
että tiedetään aiheesta jo kaikki. Yleensä koulutuksen jälkeen ajatukset ovat kuitenkin

44
osallistujilla erilaiset. Huiman harppauksen Ideman alkutaipaleeseen verrattuna ala on
kuitenkin ottanut siinä, miten paljon verrattuna aikaisempaan järjestetään koulussa erilaisia kilpailuja, innovointiyhteistöitä ja start-upeja. Silti he ovat huolissaan siitä, että
aihe on edelleenkin kouluissa vain lyhyt kestoinen katsaus aiheeseen, eikä sitä toteuteta
läpi koulun tai pitkäaikaisena asiana.

Ideaman yrittäjät haluavat tuoda esille sen, miten tärkeä työelämätaito innovoiminen on.
Heidän mielestään se on tärkein taito nykyisessä työelämässä. Siltikään heidän mielestä
sitä ei näy tarpeeksi koulujen tarjonnassa ja toiminnassa. He toivovat, että tulevaisuudessa olisi kouluissa pakollisena kurssina luovuus ja innovoiminen, sillä taidot on jokaiselle oppilaalle hyödyksi työelämään siirryttäessä. Olisi myös tärkeää, että opiskelijat
saisivat vahvistusta oppimilleen asioille käytännön töistä, jolloin niistä jäisi muistijälki.
Näin he osaisivat luovasti hyödyntää oppimiaan asioita myös tulevaisuudessa. He toivovatkin, että aiheen opetus lisääntyisi tulevaisuudessa osaksi koulun arkea. Tämä myös
edesauttaisi oppilaita tulevaisuudessa ja muuttuneessa työelämässä, jossa tällaisia taitoja
vaaditaan.

Ideman vastaukset olivat myös yhtenäiset teorian kanssa. He korostivat ideoimisen ja
luovan ajattelun tärkeyttä tulevaisuuden työelämässä, joka on ajatukseltaan hyvin sama
kuin aiheesta kertovassa kirjallisuudessa. Vastaukset vahvistivat kokonaiskuvaa innovaation opettamisen tavoista, tulevaisuudesta sekä haasteista.

7.4

Yhteenveto

Tulokset ovat olleet mielenkiintoisia ja tarjonneet selkeän kuvan siitä, miten innovoimista opetetaan Suomessa toisen asteen opiskelijoille osassa kouluja. Vastauksien perusteella innovoimisen opettaminen on hyvässä mallissa. Innovoimista opetetaan oppilaille usealla eri tavalla ja koulut, jotka opettavat sitä ovat osanneet yhdistää innovoimisen osaksi oppilaiden arkista toimintaa, sekä kannustaneet heitä osallistumaan kilpailuihin. Jotta saadut tulokset olisivat helposti katsottavissa ja ymmärrettävissä, ovat ne kasattu seuraavaan taulukkoon.
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KUVA 14. Innovoiminen opettaminen taulukkona

Aiheittain tulokset on jaettu seuraavasti: innovoimisen opettaminen, innovoimisen tekniikat, yleisesti aiheesta sekä aiheen tulevaisuus Tästä näkee selvästi keskeisemmät asiat
aiheen kannalta.

Tulokset kertovat kuitenkin vain näiden kolmen koulun tavoista, eikä näiden pohjalta
tiedetä, mikä tilanne on muissa toisen asteen kouluissa. Ei ole mitään tarkkaa tietoa monessako koulussa innovoimista opetetaan ja miten sitoutuneita siihen ollaan. Vaikka
laadullisen tutkimuksen teorian mukaan ei ole tarkoitusta yleistää, olisi mielenkiintoista
tietää, mikä tilanne on yleisesti Suomessa. Vastaisivatko ne saatuja tietoja.
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POHDINTA

Alkaessani tekemään tätä opinnäytetyötä ajattelin, että tiedän hyvin paljon innovoimisesta. Olinhan juuri ollut järjestämässä isoa innovointikilpailua sekä itse voittanut
aiemmin saman kilpailun. Syventyessäni innovoimisen teoriaan opin kuitenkin enemmän kuin osasin odottaa. Innovointi ja innovaatio ovat termejä, jotka pitävät paljon sisällään. Määritelmiä, jaotteluita ja tekniikoita tuntui olevan enemmän kuin pystyi sisäistämään. Olikin jo alusta asti selvää, että teoriaa ja sen sisältöä on rajattava siihen, mitä
pidin tärkeänä tätä opinnäytetyötä ja innovoimisen ymmärtämistä varten. Aiheen ollessa
nyt niin sanotusti pinnalla, tuntui siihen liittyviä kirjoja olevan tarjolla enemmän kuin
tarpeeksi. Lisäksi myös internet on täynnä erilaisia aiheesta kertovia sivustoja. Välillä
tämä tiedon määrä tuntui ahdistavalta, mutta pääosin olin hyvin tyytyväinen, sillä helpompi on rajata aiheesta kertovaa kirjallisuutta kuin se, ettei sitä ole tarjolla ollenkaan.
Huomasin myös, että samoista tekniikoista oli useita eri nimityksiä eri lähteissä. Oli siis
verrattava lähteiden sisältöä toisiinsa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Oli myös vaikea
valita, mitkä ovat niitä eri tekniikoita, joita haluan esitellä. Halusin esitellä laajasti eri
tekniikoita, jotta tulisi selkeämmäksi se, miten helppoa innovoinnin toteuttaminen on
sitä haluttaessa. Kaikille varmasti löytyy sopiva ja mielenkiintoinen tapa toteuttaa sitä.
Oli vaihtoehtoja lyhyistä tavoista useamman tunnin kestäviin sessioihin. Tämä mielestäni antaa kouluille ja opettajille mahdollisuuden opettaa vapaammin innovoimista ja
luovaa ajattelemista oppilailleen. Ainakaan tästä ei voi jäädä kiinni se, ettei innovoimista opeteta. Vaikka opinnäytetyössä esittelin useita tekniikoita, tuntui tämä silti vain pinnan raapaisulta verrattuna siihen, kuinka paljon näitä eri tekniikoita on tarjolla.

Suurimpana yllätyksenä teoriassa minulla tuli tieto luovuuden opettamisesta ja kehittämisestä. Myönnän itsekin ajattelevani ihmisten olevan joko luovia tai ei-luovia. On lohdullista tietää, että myös tätä taitoa voi kehittää harjoituksilla. Oli myös lohdullista
huomata, että kuka vaan voi halutessaan onnistua innovoimisessa.

Vaikea on sanoa, mihin suuntaan innovoimisen opettaminen on menossa toisella asteella. Päällisin puolin tilanne näyttää positiiviselta. Koulut, oppilaat ja yhteiskunta vaikuttavat siltä, että innovoimiseen halutaan panostaa entistä enemmän. Positiivista oli huomata se, ettei aihetta nähdä erillisenä oppiaineista ja jätetä sen takia huomioimatta. Aihe
on kyetty yhdistämään osaksi oppiaineita ja koulun normaalia toimintaa. Nähdään tär-
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keänä, että opiskelijoilla on taitoa yhdistää oppimaansa uudeksi tiedoksi, sekä kyky
käyttää luovaa ongelmanratkaisemista vastaan tulevissa haasteissa. Panostetaan myös
toiminnalliseen oppimiseen, sekä erilaisissa ryhmissä työskentelemiseen ja kilpailuihin
osallistumiseen. Kun tätä vertaan omaan aikaani toisen asteen opiskelijana, on muutos
huima. Olisin todella kaivannut vastaavaa omaan opintieheni tuolloin. Parhaiten itselleni on jäänyt mieleen ne tunnit ja kurssit, joissa haastettiin ajattelemaan itse erilailla sekä
samoin myös ne, joissa oli toiminnallista oppimista.

Suurimpana haasteena aiheeseen liittyen on ehkä sen saama huomio. Koska nyt juuri
aihe on pinnalla, haluavat koulutuksesta vastaavat tahot painottaa sen tärkeyttä. Tämä
on nopeasti ajatellen mahtava asia, mutta asiassa on myös ongelmia. Voi olla, että asiaan ei panosteta tarpeeksi ja se toteutetaan vaan sen toteuttamisen takia ilman tavoitetta,
tai kunnolla panostamista. Toinen ongelma on juuri se, että asia on niin pinnalla. Tämä
saattaa aiheuttaa ihmisissä kyllästymistä, ja sen seurauksena negatiivista asennetta innovoimisen suhteen. Kolmas haaste on se, että aivan kuten useat muutkin trendit, myös
tämä saattaa pian olla unohdettu asia.

Tampereen ammattikorkeakoulun, Horizon- hankkeeseen hakemisen sekä InnoEventin
kannalta vaikuttaa sekä teoria että haastatteluni tulokset todella hyvältä. Koulut tuntuvat
haluavan opettaa innovoimista oppilailleen ja he ovat opettaneet juuri niillä tekniikoilla
ja niissä ympäristöissä, jotka edesauttavat innovoimisen onnistumiseen. Mikäli päätetään, että InnoEventiin tulee jatkossa myös toisen asteen opiskelijoita, on toisen asteen
koulut varmasti helppo saada mukaan kilpailuun. Tämä myös toivottavasti kannustaa
opiskelijoita hakemaan tieteellisille aloille toisen asteen koulutuksen jälkeen.

Luulen, että innovoimisen opettaminen tulee lisääntymään kouluissa myös jatkossa ja
on ehkä mahdollista, että jopa peruskoulut lähtevät mukaan. Luulen myös, että innovoimistaitoja ja luovia ongelmanratkaisutaitoja käsitteleviä kursseja tullaan tarjoamaan
jatkossa, eikä ainoastaan kilpailuja tai muita lyhyitä kosketuksia innovoimiseen. Innovoiminen ja koulutuksen kehittyminen on mielenkiintoinen aihe ja jäänkin seuraamaan,
mitä aihe tuo tulevaisuudessa. Millaiseksi toisen asteen tulevaisuus muuttuu, kun koulutuksessa aletaan panostamaan enemmän tähän entistä tärkeämpään työelämäntaitoon?
Suunta on nyt juuri oikea ja toivotaan, että koulut ja sitä valvovat tahot jatkavat samalla
linjalla myös tulevaisuudessa.
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LIITTEET

Liite 1. Saate sähköposti haastatteluun osallistuville kouluille.
Hei,
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja teen opinnäytetyötäni
innovoimisen opettamisesta toisen asteen opiskelijoille. Tarkemmin sanottuna selvitän
miten innovoimista ja luovaa ajattelua opetetaan oppilaille. Katselin nettisivujanne ja
ajattein niiden perusteella kysyä haluaisitteko ottaa osaa opinnäytetyöhöni?
Toivoisin lyhyttä kuvausta innovoimisen ja luovan ajattelun opettamisen metodeista ja
tekniikoista. Liitän tähän mukaan tutkimuskysymyksiäni joilla on tarkoitus avata aihetta. Haastattelun voi toteuttaa joko vastaamalla liitteenä oleviin kysymyksiin, vapaasti
kirjoittamalla aiheesta tai voin soittaa ja tehdä puhelinhaastattelun.
Toivoisin todella, että osallistuisitte opinnäytetyöhöni.

Ystävällisin terveisin,
Elina Nordlund
Liiketalouden koulutusohjelma
elina.nordlund@biz.tamk.fi
0503498297
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Liite 2. Kysymykset haastateltaville
Hei, toivoisin vapaamuotoista tekstiä, jossa kertoisitte miten koulussanne opetatte innovoimista ja luovaa ajattelemista oppilaillenne. Seuraavien kysymyksien on tarkoitus
auttaa avaamaan asiaa, niihin voi halutessaan myös jättää vastaamatta.

Innovoimisen taustaa ja tärkeyttä:


Miksi koette, että innovoimisen opettaminen oppilaillenne on tärkeää (sekä teidän näkökulmasta että oppilaiden)?
o Mitä hyötyä koette että saatte siitä koulullenne (yhteydet työelämään ym,
hyödyt)?
o Kauanko innovoimista on opetettu koulussanne?
o Ketkä ovat sitoutuneet sen opettamiseen (opettajat, henkilökunta, ulkoiset tahot)?

Haasteista innovoimisen toteuttamisen suhteen:


Miten vapaasti saatte toteuttaa innovoimista? Asettaako Opetushallitus tai muu
taho rajoituksia?



Miten oppilaat ovat ottaneet vastaan innovoimisen opettamisen?

Innovoimisen opettamisesta:


Miten opetatte/ tuette innovoimista?
o Millaisen ympäristön luotte innovoimiseen?
o Oletteko osallistuneet innovointikilpailuihin? Mitä mieltä olette niistä?
o Teettekö projekteja ulkopuolisille tahoille?



Opetatteko innovoimista itse vai onko teillä jokin tietty taho opettamassa sitä?



Millaisilla tekniikoilla innovoidaan eli miten opetatte innovoimista?
o Aivoriihi (Brainstorming), Innostorming. Learning cafe?

Innovoimisen opettamisen tulevaisuudesta:


Miten näette toisen asteen tulevaisuuden innovoimisen suhteen?
o Opetustekniikat, tavat, suhtautuminen, valtion tuki ym.?
o Aiotteko jatkaa innovoimisen opettamista tulevaisuudessa? Miksi?
o Osallistuisitteko innovointikilpailuihin tulevaisuudessa?

Kiitos jo etukäteen!
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Liite 3. Kysymykset Idemalle


Mikä on tärkeintä innovaatiota tehdessä?
o Ideointiprosessin ydinajatus



Mitä ovat ne keinot millä esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille, jos puhutaan
semmoisista 16–19- vuotiaista, opettaan innovoimista ja luovaa ajattelua?



Valmennatteko te opettajia vai pidättekö te jossain ammattikoulussa ja lukiossa
oppilaille jotain vähän samanhetkisiä kuin InnoEvent, mutta pienemmässä mittakaavassa, tämmöisiä innovaatiopajoja?



Kun opetatte opiskelijoille varmaankin enemmän työkaluja innovoimiseen. Mutta Kun te opetatte tätä opettajille, opetatteko samoin? Vai lähdettekö eri kautta
opettamaan? Onko se enemmän teorian opettamista? Tekevätkö he innovaatioharjoituksia?



Käytätte varmasti innovaatio-oppaassanne esiteltyjä tekniikoita. Onko siellä jokin oikein toimiva työkalu, mikä on tuntunut toimivalta?



Annatteko te opettajille sellaisen jonkun neuvon mistä saa ideointi tai innovointi
-tekniikoita? Löytyy netistä, tai oppaita, vai?



Mitä haasteita on innovoimisen opettamisessa? Onko esimerkiksi vastaharraa
oppilaissa tai opettajissa, joille opetetaan? Onko siinä jotain missä toivoisi että
olisi vielä parantamista?



Miten oppilaille opettamisessa on eroa jos opettaa vaikka ammattikorkeakoulussa tai sitten ammattikoulussa tai lukiossa? Onko siinä eroa, vai onko se ihan samaa? Vastaanottajien tilanne vastaanottaa samanlaista tietoa?



Miten opiskelijat ovat ottaneet vastaan opetukset?



Miten tulevaisuus? Miten näette, kun te kuitenkin tuolla opetatte noita opettajia
ja opiskelijoita tähän. Onko se menossa entistä enemmän oikeaan suuntaan?
Mitkä ovat niitä asioita jotka ovat niitä että näkyy että on ottanut huimia harppauksia ja mitkä sitten ei niin.



Mitä toivoisitte että koulut ottaisivat haaviinsa? Mikä se on se juttu? Onko se että toivoisitte että he enemmän kehittäisivät opiskelijoitaan siihen ajattelu maailmaan, siihen tulevaisuuden luoviin päätöksentekohetkiin, vai onko se sitä että
työelämä ja koulu lähestyisivät toisiansa enemmän?
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Liite 4. Power Point toimeksiantajalle
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