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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Länsi-Uudenmaan alueen peruskoulujen opetushen-
kilöstölle koulutuspäivät, joiden aiheena oli innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto. Tavoit-
teena oli auttaa peruskouluja kehittämään omaa innovaatiotoimintaansa, antaa työkaluja sen ke-
hittämiseen sekä kannustaa luomaan uutta ja pohtia heidän kanssaan, mitä he haluaisivat muuttaa 
tai tehdä paremmin. 
 
Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen, joten pääpaino toteutuksessa oli koulutuspäivien suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Opinnäytetyön viitekehys jaettiin kahteen osa-alueeseen: tapahtuman 
järjestäminen sekä innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto.  
 
Koulutuspäiviä järjestettiin kaksi. Koulutuspäiville kutsuttiin keväällä 2012 tehtyyn innovaatiojoh-
tamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen osallistuneet henkilöt sekä satunnaisesti Länsi- Uudelta-
maalta valikoituja peruskoulujen opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä. Kutsuttuja oli 54. 
 
Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui kaksitoista henkilöä, joista neljä oli osallistunut myös in-
novaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen. Koulutuspäivässä käsiteltiin tutkimuksen 
tulokset pääpiirteittäin. Ensimmäisessä koulutuspäivässä kuultiin kaksi tietoiskua aiheista ”Innova-
tiivisuuden luominen ja ylläpito” sekä ”Ideasta innovaatioksi - innovaatiosta tuloksiin”. Tilaisuu-
dessa pidettiin työpaja oppimiskahvilamenetelmällä ja aiheena olivat koulumaailman ongelmat ja 
niiden ratkaisutavat uusien innovaatioiden avulla. Osallistujat valitsivat oppimiskahviloissa käsitel-
tävät aiheet itse. Tilaisuuden päätteeksi osallistujat täyttivät palautelomakkeen, jonka avulla kou-
lutuspäivälle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioitiin. Osallistujille annettiin kotitehtävä, 
jonka tavoitteena oli ottaa kouluissa käyttöön uusia innovaatioita ja arvioida niiden hyödyllisyyttä. 
 
Toiseen koulutuspäivään osallistui kuusi henkilöä, joista viisi oli osallistunut myös ensimmäiseen 
koulutuspäivään. Koulutuspäivään oli kutsuttu kehittämispäällikkö pitämään luennon Laurea am-
mattikorkeakoulun toiminnasta ja opiskelutarjonnasta sekä keskustelemaan osallistujien kanssa 
koulutustilaisuuksien tarpeellisuudesta ja mahdollisesta koulutustilaisuuksien tarjonnasta jatkossa. 
Tilaisuudessa käsiteltiin ensimmäisen päivän palautteet sekä tarkastettiin kotitehtävät ja keskus-
teltiin käyttöönotetuista innovaatioista ja niiden toimivuudesta koulutyön arjessa. 
 
Molempien koulutuspäivien palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Kaikki osallistujista olivat val-
miita suosittelemaan vastaavanlaista koulutusta kollegoilleen ja he olivat sitä mieltä, että Laurea 
Lohja voisi jatkossakin tarjota tämäntyyppistä koulutusta peruskoulujen opetushenkilöstölle. 
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The purpose of this thesis was to organize education days for faculty of primary schools in Länsi-
Uusimaa area. The theme of the education days was development and introduction of innovations. 
The main objective was to help primary schools improve their innovation work, give tools to im-
prove it, encourage creation of new innovations and contemplate what things they want to change 
or do better. 
 
This was a functional thesis, so the emphasis was on planning and implementation of education 
days. The theoretical context of this thesis was divided into two main topics: event organization 
and development and introduction of innovations. 
 
Two education days were arranged. Persons who had participated to the research of innovation 
management in public sector in the spring of 2012 and randomly selected faculty of primary 
schools from Länsi-Uusimaa were invited to the education days. 54 persons were invited. 
 
Twelve persons participated in the first education day. Four persons had participated in the re-
search of innovation management in public sector. The main results of innovation management 
research were dealt with during the education day.  In the first education day participants heard 
two information packages about the subjects: “Creating and sustenance of innovations” and “From 

idea to innovation - from innovation to results”. Workshop “Learning café” was carried out during 
the event and the topics were the problems of the school world and their solutions with the help 

of new innovations. The participants chose the subjects in the learning café themselves.  At the 
end of the Event the participants filled in the feedback form. With the help of feedback the 
realization of set objectives was estimated. The participants were given homework, the ob-
jective of which was to bring into use new innovations at schools and to estimate their use-
fulness. 
 
Six persons participated in the second education day. Five persons had also participated in 
the first education day. The Manager of Development was called for the second education day 
to perform the lecture on the operation and education of the Laurea University of Applied 
Sciences and to discuss of the necessity of education days and from the possible supply of ed-
ucation days in the future. The feedback of the first day was processed and the homework 
was checked and the innovations that were taken into use and their usefulness of the school-
work were discussed. 
 

The feedback of both education days was positive. All the participants were ready to recom-
mend similar education to their colleagues and they thought that Laurea Lohja could offer 
this kind of education to the teaching staff of primary schools also in the future. 
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1 Johdanto

 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Innovatiivisuus, siihen liittyvät käsitteet ja niiden käyttöönotto sekä hyödyntäminen ovat vielä hy-

vin alkuvaiheessa julkisen sektorin organisaatioissa (Lovio & Kivisaari 2010).  Lovion ja Kivisaaren 

(2010) mukaan julkisen sektorin innovaatiotutkimuksia on tehty vielä hyvin vähän, mutta kiinnostus 

niiden tekoon on kuitenkin herännyt. Yksi viimeaikaisista julkista sektoria käsittelevistä innovaa-

tiotutkimuksista on Publin-tutkimushanke, joka pyrkii määrittelemään julkisen sektorin innovaatio-

toimintaa. Publin-tutkimushanke toteutettiin EU:n 5. puiteohjelmassa. Hankkeen tarkoituksena oli 

julkisen sektorin innovatiivisuuden edistäminen politiikkatoimenpide-ehdotuksien avulla. Hank-

keessa tutkittiin muun muassa, mitä innovaatiot julkisella sektorilla ovat, mitä estäviä ja edistäviä 

tekijöitä julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa ilmenee sekä määriteltiin julkisen sektorin inno-

vaatioihin liittyviä käsitteitä. Publin-tutkimushankkeessa analysoitiin Irlannin, Hollannin, Espanjan, 

Ruotsin ja Iso-Britannian tapaustutkimuksia julkisen sektorin uudistuksista. (Lovio & Kivisaari 2010, 

18- 19.) 

 

Mulgan ja Albury (2003) ovat laatineet innovaatiotoimintaa edistävän viitekehyksen kirjallisuusana-

lyysin ja case-tutkimusten pohjalta sekä tarkistuslistan julkisen sektorin organisaatioille, jota voi-

daan käyttää apuna selvitettäessä, kuinka hyvin innovaatiotoimintaa edistetään organisaatiossa. 

Julkisen sektorin innovaatiotutkimus on siis käynnistetty, aiheesta on tehty kartoittavia tutkimuk-

sia ja määriteltyä viitekehystä tullaan jatkossa käyttämään moniin case-tutkimuksiin. (Lovio & Ki-

visaari 2010, 25.) Jotta julkisen sektorin innovaatiotoimintaa pystytään kehittämään, vaatii se jul-

kisen vallan innovaatiotoiminnalle luomaa ympäristöä ja edellytyksiä. (Mulgan & Albury 2003, 36.) 

 

Suomen Tilastokeskus on ollut mukana Pohjoismaisessa pilottihankkeessa, jossa tutkittiin innovaa-

tiotoimintaa julkisella sektorilla. Pilottihanke aloitettiin vuonna 2008 ja Suomessa kysely tehtiin 

kunnille, kuntayhtymille ja valtionhallinnolle vuonna 2010. Tutkimuksessa kysyttiin, minkälaisia 

innovaatioita julkisella sektorilla tuotetaan, mitä niiden tuottamiseen tarvitaan ja mitä tuottami-

nen kustantaa. Lisäksi selvitettiin innovaatiotoiminnan tavoitteet, tietokanavat, yhteistyö ja inno-

vaatiotoiminnan esteet. Tutkimuksesta kävi ilmi, että julkisella sektorilla innovaatiotoiminnan es-

teiksi koettiin ajanpuute sekä resurssien niukkuus. Innovaatioiden onnistumiseksi oltiin valmiita 

ottamaan riskejä eikä muutosvastarintaa juurikaan ilmennyt. Innovaatiotoiminnalla tavoiteltiin 

kustannusten vähentämistä, tehokkuuden lisäämistä ja laadun parantamista. (Tilastokeskus 2011.) 

 

1.2 Opinnäytetyön aihe ja tavoite 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi jatkona Laurea Lohjalla 2012 tehtyyn Anniina Ahilammen opinnäytetyöl-

le. Anniina Ahilampi on opinnäytetyössään (Innovaatiojohtaminen julkisella sektorilla Case: Ope-

tus- ja koulutoimi Länsi- Uudellamaalla) tutkinut ja analysoinut innovaatiojohtamisen tilaa julkisel-

la sektorilla opetus- ja koulutoimessa. Opinnäytetyön osana suoritettiin innovaatiojohtamisen tilaa 
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käsittelevä tutkimus Länsi-Uudenmaan peruskouluissa. Tutkimus toteutettiin keväällä 2012, ja se 

oli osa Laurea Lohjalla pidettyä opintojaksoa (F7008 Johtajuus- Ledarskap- Leadership). Tutkimus 

suoritettiin teemahaastatteluna ja tutkimuskysymykset, haastattelut ja niiden litteroinnit tehtiin 

kyseiselle opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden toimesta. Ahilammen opinnäytetyö käsitte-

lee laajasti innovaatiotoimintaan liittyvää käsitteistöä ja teoreettista tietoa. Tässä työssä pääpaino 

on tapahtuman järjestämisessä ja siihen liittyvän teorian käsittelyssä. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli koulutuspäivien avulla kehittää peruskoulujen innovaatiotyö-

tä, motivoida peruskoulujen henkilökuntaa innovatiivisempaan työskentelyyn opetustyössä sekä 

auttaa kouluja uusien innovaatioiden käyttöönotossa. Päätavoite oli tapahtuman onnistunut järjes-

täminen ja toteuttaminen. Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisena tavoitteena oli osoittaa oma 

osaamisensa sekä ammattitaitonsa. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä tavoitteena oli myös 

järjestettävän tilaisuuden mahdollisimman onnistunut toteutus sekä palautteen saanti mahdollista 

jatkoa varten.  

 

Koulutuspäivien kannalta avainasioita onnistumiseen olivat riittävä valmistautuminen koulutuspäi-

viin sekä kutsuttavien koulujen kanssa käydyt ennakkokeskustelut päivistä. Koulutuspäivien osata-

voitteina mainittakoon vielä tapahtuman ilmapiiri, joka luonnollisesti pyrittiin luomaan avoimeksi 

ja vuorovaikutteiseksi sekä koulutuspäivien yhtenäinen ja harmoninen kokonaisuus aina värimaail-

masta asiasisältöön. Koulutuspäivien tavoitteena oli viestiä kutsutuille henkilöille innovaatiotyön 

tärkeydestä ja antaa työkaluja ja ideoita oman työn kehittämiseen. 

 

Keväällä 2013 järjestettiin tämän opinnäytetyön kehittämishankkeena koulutuspäivät. Länsi-

Uudenmaan alueella sijaitsevista kouluista valittiin 12 koulua, joista kutsuttiin rehtoreita ja opet-

tajia koulutuspäiville. Maantieteellisesti kutsuttavat koulut sijaitsevat Siuntiossa, Lohjalla, Raase-

porissa ja Vihdissä. Kutsuttavien koulujen joukko koostui sekä suomen- että ruotsinkielisistä perus-

kouluista, ala- ja yläasteista sekä näiden yhdistelmistä.  

 

Koulutuspäiviä järjestettiin kaksi, ensimmäinen helmikuussa ja toinen huhtikuussa. Helmikuussa 

pidetyn päivän sisältö koostui kahdesta tietoiskusta, joiden aiheena oli innovaatioiden kehittämi-

nen ja ylläpito sekä työpajoista, joissa koulujen henkilökunta pohtivat oppimiskahvilassa uusia in-

novatiivisia ratkaisuja kouluarjessa esiintyvien ongelmien kehittämiseksi. Koulutuspäivässä käsitel-

tiin keväällä 2012 peruskouluissa tehdyn innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevän tutkimuksen tu-

lokset. Tilaisuuden lopuksi osallistujille jaettiin kotitehtävä sekä palautelomake, jonka avulla kou-

lutuspäivän onnistumista arvioitiin. 

 

Huhtikuussa järjestetyn koulutuspäivän tarkoituksena oli selvittää, miten innovaatiot ovat toimi-

neet kouluissa, oliko niistä koettu olevan hyötyä sekä selvittää, onko tämänkaltaisille innovaatio-

toimintaa edistäville koulutustilaisuuksille kysyntää. Näitä asioita selvitettiin palautelomakkeella, 

jonka jokainen tilaisuuteen osallistunut henkilö täytti tilaisuuden lopuksi. Koulutuspäivien järjes-
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tämispaikkana toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan yksikön tilat, tarkennettuna opetus-

käytössä oleva luokka AMK15. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu kahdesta kokonaisuudesta: tapahtuman järjestäminen sekä 

innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto. Tapahtuman järjestämistä käsitellään vaihe vaiheel-

ta tapahtuman suunnittelusta aina jälkitoimenpiteisiin niin, että lukijalle muodostuu ymmärrys 

siitä, mitä kaikkea tapahtumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon. 

 

2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä kehittämis-

hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä sen arvioinnista. 

   

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla: 

 

”Suunnittelu ja kehittämishanke, jolla tarkoitetaan jonkin nykyisen tai tulevan työyksikön, kokei-

lun tai käytännön toiminnan kehittämistä, käytännön ammatillisen ongelman ratkaisemista tai uu-

delleen suunnittelua. Kyseessä voi olla myös aluekehityshankkeen osana toteutettava suunnittelu 

tai hanke, joka tehdään yhdessä muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa.” (Opinnäyte-

työohje 2011, 16.) 

 

”Kurssin, kerhon, draaman, messun, tapahtuman tai vastaavan suunnittelu ja toteutus. Kyseessä 

voi olla osallistava työ, joka sisältää toiminnan järjestämisen jollekin kohderyhmälle. Opinnäytetyö 

voi olla myös perusteellisesti valmisteltu asiakkaalle tuotettu yksittäistapahtuma.” (Opinnäyte-

työohje 2011, 16.)  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää toimintasuunnitelman ja työpäiväkirjan. Toimintasuunnitel-

massa kerrotaan mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Suunnitelmaan tulee sitoutua ja 

tehdä niin kuin on luvattu tehdä. Aihe pitää pysyä samana, vaikka toteuttamistavat saattaisivatkin 

muuttua opinnäytetyön edetessä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26 - 27.) 

 

Toimintasuunnitelma aloitetaan selvittämällä lähtötilanne; selvitetään onko samankaltaisia töitä 

jo tehty, kartoitetaan kohderyhmä, selvitetään lähdekirjallisuus ja muut lähteet sekä perehdytään 

aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun. Alussa tulisi myös rajata aihealue sekä pohtia, 

mitä ongelmia idea ratkaisee ja mikä sen kohderyhmälle toteutuva hyöty on. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 27.) 

 

Kun lähtötilanne on kartoitettu, toimintasuunnitelmassa pitää pohtia, miten tavoitteet saavute-

taan. Tekijän tulee selvittää, mitä materiaalia järjestämiseen tarvitaan ja mistä sitä saa. Yhteis-

työkumppaneiden kartoitus sekä esitutkimusten ja selvitysten tarpeellisuus tulee selvittää. Aikata-

lutus on hyvä miettiä jo suunnitelmavaiheessa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) 
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Opinnäytetyöpäiväkirja on henkilökohtainen dokumentointi, jota pidetään koko opinnäytetyöpro-

sessin ajan. Työpäiväkirjan pitäminen koko prosessin ajan selkeyttää varsinaista opinnäytetyöra-

porttia ja auttaa muistamaan prosessin aikana tehtyjä ratkaisuja ja eri vaiheita. Päiväkirjaa tulee 

pitää heti aiheanalyysista lähtien. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19.) 

 

Työpäiväkirjan tekijä päättää itse, mitä päiväkirjaansa sisällyttää. Se voi koostua tekstistä, kuvis-

ta, pohdinnoista, keskusteluista sekä työvaiheista. Myös sähköpostikeskusteluita voi sisällyttää työ-

päiväkirjaan. Mitä paremmin työpäiväkirjan on tehnyt, sitä parempi ja selkeämpi lopullisesta opin-

näytetyöraportista tulee. (Vilkka & Airaksinen 2003, 20- 22.) 

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä tekijä piti koko prosessin ajan työpäiväkirjaa, johon kirjattiin ylös 

kaikki tapaamiset, sähköpostit ja puhelinsoitot innovaatiopäiviin liittyen. 

 

3 Innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto 

 

Tässä luvussa käsitellään innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa opetuksessa. Julkisen sek-

torin organisaatioissa, kuten kouluissa, ei innovaatioilla ja innovatiivisuudella pyritä rahalliseen 

tulokseen, vaan tavoitteena on enemmän osaamisen edistäminen ja motivoivan työskentely-

ympäristön luominen. (Keskinen, Siltala, Hakala & Luoto 2009, 76.) 

 

Yrityselämässä innovatiivisuus on tärkeä osa organisaation tuloksellisuuden ja tehokkuuden tavoit-

telua. Rahallista tulosta tavoittelemattomassa koulumaailmassa näin ei kuitenkaan ole. Siellä in-

novatiivisuudella tavoitellaan oppilaiden mahdollisuuksia osaamisen kehittymiseen sekä oppilaiden 

ja opettajien oman itsensä kehittymiseen. Opettajien tulee olla jatkuvasti innovatiivisia ja luoda 

innostavia ja mielenkiintoisia opetusmenetelmiä. Yksi tärkeimmistä asioista koulumaailman inno-

vaatioiden kehittelyssä on niiden leviäminen ja yhteistyö niin koulun henkilökunnan kesken kuin 

muiden koulujen kesken. On havaittu, että innovatiivisia henkilöitä voi olla työyhteisössä useita, 

mutta heidän uudet toimintamallinsa eivät aina välity muille opettajille, vaan innovaatiot jäävät 

vain yhden opettajan käyttöön. Tämä johtuu siitä, että opetustyö on suurilta osin yksintyöskente-

lyä, eikä omia oivalluksia tule mieleen jakaa muiden kanssa. (Keskinen ym. 2009, 76.) 

 

Koulumaailmassa tärkeä keino innovatiivisuuden kehittämiseen ovat luovat oppimisympäristöt, 

joissa oppilaat saavat toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Oppilaille on luo-

tava ympäristö, jossa he tuntevat olonsa henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvatuksi. (Keskinen 

ym. 2009, 76.) Opetustyössä on pidettävä huoli siitä, että oppilas saa ilmaista itseään niin taiteel-

lisen, tiedollisen kuin teknisenkin osaamisen alueilla. Opetusministeriön luovuusstrategiassa on 

pohdittu yhtenä luovuutta edistävänä toimintana lukujärjestyksen väljentämistä sekä taide-, tieto- 

ja ilmaisuaineiden lisäämistä kouluissa. Koska luovuus nähdään vahvuutena työelämässä ja se voi 

helpottaa työtehtävistä toiseen siirtymistä, tulisi sitä näin ollen edistää jo koulutusvaiheessa. 

(Opetusministeriön luovuusstrategia 2006, 8 - 9.) 
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3.1 Innovatiivisuus opetuksessa 

 

Innovatiivinen koulu on toiminnaltaan ja kulttuuriltaan yhteisöllinen, avoin sekä vuorovaikut-

teinen. Työyhteisö voi olla tiivis ja intiimi, jopa perhemäinen ja toisaalta vapaa, haastava ja 

jännittävä. Työyhteisössä on erilaisia ihmisiä, jotka kaikki tukevat ja arvostavat toisiaan sekä 

antavat toistensa toimia kukin omalla tavallaan. Rehtorilla on tärkeä rooli koulun työyhteisön 

tukemisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009, 27.) Innovatiivisen koulun työtavoissa koros-

tuu oppilaslähtöisyys. Oppilaiden motivaatiota on pyritty lisäämään antamalla heille enem-

män vastuuta omassa työskentelyssään. He eivät ole nykypäivänä enää vain kuuntelijoita, 

vaan myös aktiivisia toimijoita; innovaattoreita, jotka osallistuvat opettajien kannustamina 

oppimiseen ja tiedonhakuun. (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.)  

 

2000-luvulla tietotekniikan merkitys opetuksessa ja oppimisessa korostuu. ITL - Innovative 

Teaching and Learning -tutkimuksessa (2008) on tutkittu innovatiivisia opetuskäytänteitä ja 

niiden edistämisen keinoja. Innovatiiviset opetuskäytänteet on jaettu kolmeen luokkaan: op-

pilaslähtöinen pedagogiikka, opetuksen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle sekä tieto-

tekniikan integrointi opetukseen ja oppimiseen. Innovatiiviset opetuskäytänteet eivät ole vie-

lä levinneet kouluihin toimintamalleina, vaan innovatiivista opettamista harjoittaa vain osa 

yksittäisistä opettajista tai opettajaryhmistä. Innovatiivisia opetuskäytänteitä voidaan tukea 

opettajien yhteistyöllä, koulun johdon toimesta, tarjoamalla ja tukemalla tietotekniikan 

käyttömahdollisuuksia. (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.) 

 

ITL-tutkimuksen keskeisempänä tuloksena nousi esille, että innovatiivisuus ja 2000-luvun tai-

tojen oppiminen kouluissa sitoutuu tiiviisti toisiinsa. Ongelmaksi muodostuu opettajien ym-

märtämättömyys 2000-luvun taidoista ja sen seurauksena osaamattomuus suunnitella oppimis-

tehtäviä näiden taitojen kehittämiseksi. 2000-luvun oppiminen ja sen edellytykset opettami-

selle tulisi määrittää selkeämmin. Tutkimuksessa 2000-luvun taidot on jaettu kuuteen osa- 

alueeseen: yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tietotekniikan käyttö oppimisessa ja opetuksessa, 

ongelmanratkaisu ja innovaatio, itsesäätely ja taitava kommunikointi (taulukko 1). Kaikki lue-

tellut taidot vaativat ja kehittävät oppilaan omaa havainnointia ja ymmärrystä sekä yhteis-

työtä muiden kanssa. Ongelmiin ei aina ole yksiselitteistä ratkaisua eikä opittua mallia. Op-

pimistehtävissä tulisi hyödyntää tietotekniikkaa tiedon rakentamisessa. (Opetusteknologia 

koulun arjessa 2011.) 

 

ITL-tutkimuksessa nousi esille kolme keskeistä ongelmakohtaa: 1. Innovaatio ei ole tällä het-

kellä koulutason, vaan opettajatason ilmiö. Opetuksen laatu on liikaa kiinni yksittäisestä 

opettajasta. Tätä ongelmaa täytyy kehittää suomalaiskouluissa. 2. Tietotekniikka ei sinänsä 

takaa innovaatiota. Tietotekniikka on saatava pedagogisesti järkevään käyttöön, toisin sanoen 
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tukemaan opettajan ideologiaa, oppilaiden ulottuville ja luokkahuoneisiin. 3. Innovatiivisuus 

ja innovaatioiden leviämisen mahdollisuus tarvitsee näille asioille avointa koulun toiminta-

kulttuuria. Muutos lähtee rakenteista. (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.) 

 

Taitoalue Kuvaus 

Yhteistoiminta Oppilaat työskentelevät muiden ihmisten kanssa tehtävän 

eri vaiheissa luodakseen yhteisen tuloksen. 

Tiedonrakentelu Oppilaat luovat aktiivisesti itselleen uutta ymmärrystä ana-

lysoimalla ja tulkitsemalla tietoa aiemmin oppimansa tie-

don perusteella. Parhaimmillaan tietoa rakennetaan oppia-

inerajojen yli. 

Tietotekniikan käyttö oppimi-

sessa ja opetuksessa 

Oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon ra-

kentamiseen eivätkä pelkästään rutiinitoimenpiteiden te-

kemiseen. Parhaimmillaan oppimistehtävässä tehdään asioi-

ta, joita ei voitaisi tehdä ilman tietotekniikkaa. 

Ongelmanratkaisu ja innovaatio Tehtävään ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta 

tai opittua mallia. Parhaimmillaan oppilaat valitsevat itse 

ratkaistavan ongelman ja soveltavat ratkaisua koulun ulko-

puoliseen maailmaan. 

Itsesäätely Tehtävä sisältää useita eri vaiheita ja vaatii oppilasta suun-

nittelemaan itse työtään. Tehtävät ovat parhaimmillaan 

pitkäkestoisia. Oppilailla on tällöin myös mahdollisuus tie-

tää arviointikriteerit etukäteen. 

Taitava kommunikointi Oppilas tuottaa tehtävän pohjalta jäsennettyä tekstiä, joka 

on sidottu teemaan. Tekstissä on väitteitä, hypoteeseja tai 

päätelmiä. Parhaimmillaan oppilaan tuotos on hyvin jäsen-

neltyä, yhtenäistä ja tarjoaa teeman kannalta oleellista 

näyttöä kirjoituksen tueksi. 

Taulukko 1: 2000-luvun taidot (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.) 

 

Taidot, joita koulujen pitäisi oppilailleen opettaa, on siis selvillä. Myös opetushallinto on tun-

nistanut nämä taidot. Jotta näitä taitoja pystyttäisiin kouluissa harjoittamaan opetuksen avul-

la, on tehtävä toimiva suunnitelma ja käytäntö, jonka avulla nämä tavoitteet jalkautettaisiin 

kouluihin. Opetushallinto on saanut jo tutkimukseen osallistuneiden koulujen rehtorit huo-

maamaan muutoksen tarpeellisuuden. Useimmissa kouluissa tarvittavat tietotekniset välineet 

ovat jo käytössä, mutta opetuksen monipuolistamista tietotekniikan avulla ei osata. Opettajat 

tarvitsisivat pedagogista tukea ja konkreettisen mallin, kuinka tietotekniikkaa voi hyödyntää 

opetustyössä. (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.) 
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Innovatiivinen opettaja käyttää luovasti erilaisia toimintamalleja, eikä perusta opetustaan 

vain tiettyyn malliin. Hän käyttää luontevasti oppilaslähtöisiä menetelmiä, kuten ryhmäkes-

kusteluja sekä hyödyntävät tietotekniikkaa opetustyössään. Jotta innovatiivisia opetuskäytän-

teitä voitaisiin kehittää, on niin sanottujen innovaattori-opettajien oltava muutoksen tien-

näyttäjiä. Koko koulun tasolle tulisi rakentaa yhtenäinen toimintakulttuuri, joka mahdollistai-

si innovaatioiden kehittämisen ja leviämisen. Yksittäisten innovaattori-opettajien tulisi jakaa 

tietoaan ja intoaan kehittää uutta koko työyhteisön kesken. Innovaatiotoiminta pitäisi saada 

koulun jokapäiväiseen työskentelyyn mukaan. (Opetusteknologia koulun arjessa 2011.) 

 

3.2 Luovuustekniikoita työyhteisön osaamisen kehittämiseen 

 

Työyhteisön luovuutta voi edistää ja tukea erilaisin keinoin. Yksi keinoista on käyttää luovuustek-

niikkoja, joiden tarkoituksena on edistää luovuutta ryhmässä ja työyhteisössä. (Sydänmaanlakka 

2009, 202.) Tässä opinnäytetyössä on lueteltu muutamia luovuuden edistämisen perustekniikkoja: 

aivoriihi, De Bonon kuusi ajatteluhattua ja oppimiskahvila eli learning Cafe. 

 

Aivoriihi on ideointia ryhmässä, jossa on 4-12 henkilöä. Yksi aivoriihen osanottajista toimii ryhmän 

vetäjänä, hänen tehtävänsä on keskittyä prosessin ohjaukseen. Aivoriihi-istunto jaetaan kolmeen 

vaiheeseen: esivaihe, istunto sekä ideoiden arviointi ja kehittäminen. Aivoriiheen pohdittavaksi 

valitaan yksi ongelma, johon ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Esivaiheen tarkoituksena on luoda 

avoin ilmapiiri ja sopia aivoriihen pelisäännöistä esimerkiksi: kaikki ideat otetaan vastaan, ei ole 

vääriä ideoita ja ideoita saa muokata ja yhdistellä. Varsinaisen istunnon alettua ideoita ei saa kri-

tisoida, vaan ideoinnin tulee olla vapaata. Aivoriihen ideat voidaan tuottaa joko kirjallisesti tai 

suullisesti. Suullisessa tavassa ryhmän jäsenet kertovat omia ideoitaan, jotka ryhmän vetäjä kirjaa 

esimerkiksi taululle kun taas kirjallisessa tavassa jokainen kirjoittaa ideansa paperille, jonka jäl-

keen ideat viedään yhteiselle taululle. Ideoiden arviointi ja kehittäminen suoritetaan, kun kaikki 

ideat on kirjattu ylös. Ideat laitetaan ryhmiin arvonsa mukaan ja parhaat ideat valitaan kehitettä-

viksi. Ideoiden pohjalta kehitetään ratkaisuja, jotka toimivat. (Sydänmaanlakka 2009, 202 - 203.) 

 

Aivoriihi-istunnot olivat vuosina 2008 - 2010 yritysten yleisin keino edistää uusien ideoiden synty-

mistä ja luovuutta. Tilastokeskuksen mukaan 61 % innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä 

hyödynsi aivoriihiä luovuuden edistämisen keinona. (Tilastokeskus 2012.) 

 

De Bonon hattutekniikan ideana on roolittaminen. Hattutekniikassa on kuusi eriväristä hattua, jolla 

jokaisella on eri roolinsa joka hatun käyttäjän tulee omaksua. Esimerkiksi asetuttaessa ajattelijan 

hatun alle, osallistuja omaksuu ajattelijan roolin. Hattutekniikkaa käytettäessä sanotaan ääneen 

ajatuksia, joita ei omana itsenään sanottaisi. Hattutekniikalla pyritään suuntaamaan ajatuksia 

tiettyyn suuntaan.(Sydänmaanlakka 2009, 204 - 205.) Eriväristen hattujen määritelmät (kuvio 1): 
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Kuvio 1: De Bonon hattutekniikan eriväristen hattujen määritelmät (mukaillen Sydänmaanlak-

ka 2009, 204) 

 

Oppimiskahvilan avulla voidaan jakaa ja kehittää yhteistä osaamista. Ajatuksena on luoda mahdol-

lisimman avoin ympäristö, jossa jokainen saa kertoa oman mielipiteensä. Oppimiskahvilassa ihmi-

set jaetaan pieniin ryhmiin. Jokaisessa pöydässä on ohjaaja, joka kirjaa ryhmän ajatuksia ja näkö-

kulmia. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia, että jokainen ryhmän jäsenistä saa tuoda oman mielipi-

teensä julki. Kaikkien jäsenien näkemyksistä valitaan yhdessä tärkeimmät. Kun jokaisessa pöydässä 

on listattu tärkeimmäksi koetut asiat, vaihdetaan pöytiä niin, että vain ohjaaja jää paikalleen. 

Uusissa ryhmissä kiteytetään taas pöydän aiheesta nousseet mielipiteet. Pöytien vaihdoksia voi-

daan tehdä niin monta kertaa, kuin halutaan. Lopuksi jokaisen pöydän ohjaaja esittelee oman pöy-

dän tuotokset kaikille. Tilaisuuden ohjaaja tekee yhteenvedon kaikkien pöytäryhmien tuotoksista 

ja tärkeimmistä näkemyksistä. Tällä tavalla on syntynyt koko ryhmän yhteinen näkemys aiheesta ja 

jokainen on voinut siihen vaikuttaa. (Sydänmaanlakka 2009, 206 - 207.) 

 

4 Tapahtuman järjestäminen 

 

4.1 Tapahtuma projektina 

 

Tapahtuma tulee olla toteutettu järjestelmällisesti alusta alkaen ja siitä syystä se kannattaa to-

teuttaa projektityöskentelyn periaatteella. Projekti voidaan määritellä eri tavoin. Tässä työssä on 

käytetty Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen (2002, 24) kirjassa käytettyä määritelmää projektista: 

 

”Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtä-

väkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä or-

ganisaatio, jolla on käytössään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset.” 

• Neutraali ja objektiivinen 

•Kuvastaa faktoja ja lukuja, ei tarvitse todisteluja 
Valkoiset tosiasiat 

•Kuvastaa vihaa, raivoa ja tunnetta 

•Tunnepitoinen näkökulma käsiteltävään asiaan 
Punaiset tunteet 

•Negatiivinen ja synkkä 

•Luo negatiivisen näkökulman käsiteltävään asiaan 
Musta kritiikki 

•Kuvastaa optimismia ja toivoa 

•Mustan hatun vastakohta 
Keltainen postitiivisuus 

•Luonnon väri 

•Kuvastaa luovuutta 
Vihreä luovuus 

•Taivaan väri; kaiken yläpuolella 

•Kuvastaa kontrollia ja organisointia 
Sininen kontrolli 
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Projektilla tulee olla yksi tai useampi järjestäjille selkeä tavoite ja projektin tulee olla selkeästi 

määritelty vastuualueita myöden. Tavoite voi olla esimerkiksi tapahtuman kannattavuus. Projektin 

yksi tärkeistä piirteistä on elinkaari, toisin sanoen projektilla tulee olla selkeä alku ja päätös. Elin-

kaaren aikana esiintyy erilaisia vaiheita, kuten kasvuvaihe ja kyllästymisen vaihe. Edelliset vaiheet 

ja niiden tulokset vaikuttavat seuraavaan vaiheeseen, tätä kutsutaan seurannaisperiaatteeksi.  

 

Ryhmätyöskentelyn tärkeys korostuu projekteissa. Ryhmä voi koostua eri alojen asiantuntijoista tai 

sisältää esimerkiksi eri kansallisuuksia tai organisaatioita edustavia henkilöitä. Projekti on aina 

ainutkertainen, vaikka samannimisiä tapahtumia olisikin järjestetty useita, on jokainen projekti 

erilainen ja sisältää erilaisia muuttujia kuten ihmiset, aika ja ympäristötekijät, kulttuurit ja työvä-

lineet. Projektin toteuttajien kannattaa pitää mielessä se tosiseikka, että projektin aikana tapah-

tuu muutoksia, eikä projekti tule olemaan alkuperäisen suunnitelman mukainen. Suurissa projek-

teissa osan tapahtuman järjestelyistä tai projektin tehtävistä hoitavat yhteistyökumppanit esimer-

kiksi sponsorit ja alihankkijat. Yksi projektin tärkeimmistä huomioonotettavista piirteistä on riskit. 

Projektiin liittyy aina riskejä ja epävarmuutta, siksi riskienhallinta koko projektityöskentelyn ajan 

on keskeistä ja tärkeää. (Kauhanen, Juurakko, Kauhanen 2002, 24 - 25.) 

 

4.2 Tapahtumalajit 

 

Tapahtumat voidaan jakaa joko sisällön tai toteuttamistavan mukaan.  

 

Sisällön mukaan jaettuja tapahtumalajeja on kaksi: asiatapahtuma ja viihdetapahtuma. 

Jossain tilanteissa voidaan käyttää myös näiden kahden yhdistelmää. Tapahtuman järjestäjän  

vastuulla on miettiä onko tapahtuman tarkoituksena viihdyttää vai jakaa tietoa.  

 

Toteuttamistavan mukaan jaettuja tapahtumia on neljä. Ensimmäisenä on itse rakennettu tapah-

tuma, jonka organisaatio suunnittelee ja toteuttaa itse. Toisena on ostettu tapahtuma, jossa orga-

nisaatio ostaa itselleen räätälöidyn tapahtuman tapahtumatoimistolta ja toimii yhdessä tapahtu-

matoimiston kanssa. Kolmantena on ketjutettu tapahtuma, jossa organisaatio ostaa valmiita osia 

ohjelmapalvelujen tarjoajilta ja yhdistää ne omaksi tapahtumakseen. Neljäntenä on kattotapah-

tuma, jossa teema ostetaan valmiina ja sen sisälle suunnitellaan itse oma tapahtumapaketti, esi-

merkiksi liput MM-kisoihin, jossa organisaatiolla oma isännöinti. (Vallo & Häyrinen 2008, 59 – 62.) 

Jokaiseen tapahtumalajiin liittyy omat hyötynsä ja haittansa (kuvio 2).  
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Kuvio 2: Eri tapahtumalajien hyödyt ja haitat (mukaillen Vallo & Häyrinen 2008, 59 - 62) 

 

Itse rakennetussa tapahtumassa hyötynä on organisaation oma päätäntävalta koskien koko tapah-

tuman järjestämistä. Haitaksi voi muodostua tapahtuman järjestäjän suuri työmäärä ja vastuu. Jos 

organisaatiolla on varaa ostaa tapahtuma ulkopuoliselta järjestäjältä, tuo se organisaatiolle hyöty-

jä. Ostettu tapahtuma räätälöidään organisaation toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ulkopuolisten 

erityisosaajien toimesta. Ketjutetussa tapahtumassa organisaation tulee osata yhdistellä eri palve-

luntarjoajien palveluita toisiinsa ja muodostaa niistä toimiva tapahtuma eri osien avulla. Ketjutet-

tua tapahtumaa järjestettäessä organisaatiolla on tiedossa tapahtuman osien kustannukset, joka 

helpottaa budjetointia. Kattotapahtuma on organisaatiolle helppo tapa järjestää tapahtuma. On-

gelmia voi aiheuttaa oman ohjelman mukaan saaminen kattotapahtuman sisälle. (Vallo & Häyrinen 

2008, 59 - 62.) 

 

4.3 Tapahtumaprosessi 

 

Tapahtumaprosessi koostuu suunnittelu- toteutus ja jälkimarkkinointivaiheesta (kuvio 3).  

 

Itserakennettu 
tapahtuma 

•+Organisaatio 
päättää itse 
kaikesta 

•-Suuri työmäärä 
ja vastuu 

Ostettu tapahtuma 

•+Omalle 
organisaatiolle 
räätälöity 

•+Ulkopuolinen 
erityisosaaminen 

•-Kustannukset 

Ketjutettu 
tapahtuma 

•+Helppous ja 
kustannukset 
tiedossa 

•-Tapahtumien 
osien sitominen 
toisiinsa 
toimivasti 

Kattotapahtuma 

•+Helppous: valmis 
teema 

•-Oman 
tapahtuman 
rakentaminen 
kattotapahtuman 
sisälle 
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Kuvio 3: Tapahtumaprosessin kulku (mukaillen Vallo & Häyrinen 2008, 147) 

 

Onnistuneen tapahtuman tekeminen vaatii aikaa suunnittelusta jälkivaiheeseen vähintään 

kaksi kuukautta. Ajallisesti suunnitteluvaihe on kaikista pisin. Tapahtuman toteutusvaihe on 

vain noin 10 % koko tapahtumaprosessista. (Vallo & Häyrinen 2008, 147.) 

 

4.4 Tapahtuman suunnittelu 

4.4.1 Tapahtumamarkkinointi 

 

Tapahtumamarkkinoinnissa yhdistyy markkinointi ja tapahtuma. Markkinoinnilla tavoitellaan orga-

nisaation viestin välittämistä kohderyhmälle. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena on organisaati-

on ja kohderyhmän saattaminen yhteen valitun teeman tai idean ympärille. Tapahtumamarkkinoin-

ti on suunniteltua toimintaa, jossa yritys tai yhteisö toimii vuorovaikutuksessa kohderyhmien tai 

sidosryhmien kanssa etukäteen suunnitellussa tilaisuudessa. (Vallo & Häyrinen 2003, 24; Vallo & 

Häyrinen 2008,19.) Vallon ja Häyrisen (2003, 26) mukaan tapahtumamarkkinoinnin kriteerejä on 

kolme: tapahtuma on etukäteen suunniteltu, tavoite ja kohderyhmä on määritelty ja tapahtumassa 

toteutuu kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutus. 

4.4.2 Tavoite, viesti ja kohderyhmä 

 

Kaikilla tapahtumilla tulisi olla tavoite, mihin pyritään. Tavoite voi olla konkreettinen ja taloudel-

linen, jota pystytään mittaamaan tapahtuman jälkeen ja joka vaikuttaa organisaation tulokseen. 

Tavoite voi olla myös sisällöllinen, jolloin tapahtuman tavoitteena voi olla esimerkiksi tiedon väli-

tys tai kohderyhmälle välittyvä positiivinen ilmapiiri ja välittäminen. Kun tavoite on tapahtuman 

•Tapahtumamarkkinointi 

•Tavoitteen, viestin ja kohderyhmän kartoitus 

•Tapahtumalajin päättäminen 

•Tapahtumapaikan, ajankohdan ja keston 
määrittely 

•Tarjoilun suunnittelu 

Suunnitteluvaihe 

•Rakennusvaihe 

•Materiaalien suunnittelu 

•Itse tapahtuma 

•Opasteet, nimikyltit ja paikkakortit 

•Purkuvaihe 

Tapahtuman 
toteutus 

•Kiitokset asianosaisille 

•Materiaalin toimitus 

•Palautteen kerääminen ja työstäminen 

•Yhteenveto 

Jälkimarkkinointi 
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järjestäjälle selvä, on helpompaa miettiä niitä käytännön toimia, joilla tavoite tullaan saavutta-

maan. (Vallo & Häyrinen 2003, 129 - 130; Kauhanen ym. 2002, 45 - 46.) 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa tulisi järjestäjän miettiä, mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Yksi 

selkeä viesti on parempi kuin monta epämääräistä viestiä. Tapahtuman viestiin vaikuttavat monet 

eri asiat, esimerkiksi tapahtuman paikka, teema ja ajankohta (kuvio 4).  

 

Kuvio 4: Tapahtuman viestiin vaikuttavat tekijät (mukaillen Vallo & Häyrinen 2003, 133) 

 

Tapahtumaa järjestettäessä tulee pitää mielessä, että tapahtuma järjestetään erikseen määrite-

tylle kohderyhmälle, ei itselle. Kohderyhmä ja tapahtuman tavoite määrittävät tapahtuman luon-

teen. Kohderyhmiä on kolme erilaista; suuri joukko, rajattu kutsuvierasjoukko ja avoin kutsuvieras-

joukko. (Vallo & Häyrinen 2008, 111 - 112.)  

 

Osallistumisprosenttia voidaan arvioida jo etukäteen, jos vastaavia tapahtumia on järjestetty ai-

kaisemminkin. Joskus kuitenkin käy niin, että vastaavia tapahtumia ei ole järjestetty. Tässä tapa-

uksessa tapahtuman järjestäjä voi porrastaa kutsut kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

kutsut lähetetään niille henkilöille, jotka ovat välttämätöntä kutsua tilaisuuteen. Kun ensimmäisen 

vaiheen kutsutut ovat vastanneet kutsuun, voidaan lähettää toisen vaiheen joukolle kutsut ja näin 

saavuttaa tavoiteltu osallistujamäärä. (Vallo & Häyrinen 2008, 117.)  

 

Tilaisuuden kutsusta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

 

- tilaisuuden luonne 

- onko kutsu yhdelle vai kahdelle 

- tilaisuuden ajankohta (päivä, kellonaika) 

- tilaisuuden pitopaikka (osoite ja pysäköimisohjeet) 

Viesti Ajankohta 

Tapahtuma
paikka 

Ohjelma 

Tarjoilu 

Idea 

Teema 

Materiaalit 

Isännät 

Esiintyjät 
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- kuka kutsuu (organisaation yhteystiedot, kutsun lähettäjän nimi ja yhteystie-

dot) 

- kutsuun vastaus (kenelle, mihin mennessä ja millä tavoin) 

- onko tilaisuus maksuton vai maksullinen 

- mahdollinen pukeutumisohje 

- tapahtuman ohjelma tai sisältö pääpiirteittäin 

- pyyntö ilmoittaa erikoisruokavalioista, allergioista ja muista rajoitteista. 

(Mukaillen Vallo & Häyrinen 2008, 121.) 

 

Kutsuttaessa voidaan käyttää kolmivaiheista kutsuprosessia, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

lähetetään ennakkokutsu, toisessa vaiheessa varsinainen kutsu ja kolmannessa vaiheessa vah- 

vistus/muistutus tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2008, 126.)  

4.4.3 Paikka, ajankohta ja kesto 

 

Tapahtumapaikan valinnassa on otettava huomioon paikan sijainti. Paikan tulisi olla järjestäjälle 

tuttu ja tapahtumaan kutsutuille mahdollisimman helposti löydettävä. Tapahtumapaikka voi olla 

organisaation oma tila tai muualta järjestetty tila. Tilaan kannattaa luoda tilaisuuden luonteelle 

sopiva tunnelma esimerkiksi kukilla, pöytäliinoilla ja taustamusiikilla. Tapahtumapaikan valinnassa 

pitää niin ikään ottaa huomioon tilaisuuden luonne, osallistujien määrä ja se, onko osallistuvien 

joukossa liikuntarajoitteisia. Arvokkaissa tilaisuuksissa tulee olla sen mukaiset puitteet, kun taas 

hauskoissa juhlissa liian prameat tilat voivat nopeasti jäykistää tilaisuuden tunnelmaa. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 131 - 132.) 

 

Tilaisuuden ajankohtaan ja kestoon kannattaa kiinnittää huomiota. Nämä kaksi asiaa saattavat 

vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka moni kutsutuista osallistuu tapahtumaan. Yleensä aamutilai-

suuksien osallistumisaktiivisuus on korkeampi kuin iltapäivällä järjestettyjen tilaisuuksien. Viikon-

päivistä maanantai ja perjantai ovat yleensä sellaisia päiviä, jolloin tilaisuuteen on vaikeaa saada 

osallistujia. Tapahtumajärjestäjän kannattaa jo ajankohtaa suunnitellessa ottaa selvää, onko kut-

sutuilla kyseisenä ajankohtana muita tilaisuuksia. Tapahtuman kesto määrittyy pitkälti tapahtu-

maan suunnitellusta ohjelmasta. Kesto kannattaa miettiä niin, että tapahtuman saa vietyä sujuvas-

ti läpi aloituksineen ja lopetuksineen. (Vallo & Häyrinen 2008, 137 - 138.) 

4.4.4 Tarjoilu 

 

Tilaisuuden tarjoilu määrittyy tilaisuuden luonteen mukaan. Se voidaan joko järjestää itse tai os-

taa ulkopuoliselta taholta. Jos tarjoilut päätetään tilata esimerkiksi pitopalvelulta, on tapahtuman 

järjestäjän syytä ottaa yhteyttä pitopalveluun jo varhaisessa vaiheessa. Tarjoiluun vaikuttaa oleel-

lisesti tilaisuuden kesto. Tarjottavaa on oltava riittävästi ja tarpeeksi usein, jos tilaisuus on kestol-

taan pitkä. Tärkeä huomioitava asia tarjoilun suunnittelussa on osallistujien mahdolliset allergiat 

ja erikoisruokavaliot. (Vallo & Häyrinen 2008, 142 - 143.) 
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4.5 Tapahtuman toteutus 

 

Tapahtuma viedään läpi tietyn aikataulun ja ohjelman mukaisesti. Tapahtuman vastuuhenkilön on 

pidettävä huolta siitä, että kaikki tapahtuu ajallaan ja aikataulussa pysytään. Vastuuhenkilöllä on 

hyvä olla varasuunnitelma, jos tilaisuus ei etene suunnitelmien mukaan. Tapahtuma kannattaa 

jaksottaa ja pitää taukoja säännöllisesti. Taukojen pituus pitää ennalta arvioida. (Vallo & Häyrinen 

2008, 153 - 156.) 

4.5.1 Materiaali ja ohjelma 

Melkein kaikissa tilaisuuksissa on jaettavana jotain materiaalia. Näitä voivat olla esimerkiksi tilai-

suuden ohjelma, osallistujalistat ja tilaisuuden esitykset. Tapahtumaa suunniteltaessa on mietittä-

vä, jaetaanko tapahtumassa materiaalia ja jos jaetaan, mitä ja missä vaiheessa. Usein tilaisuuden 

ohjelma joko jaetaan tai lähetetään ennakkomateriaalina osallistujille. Myös muistiinpanovälineitä 

on oltava osallistujien saatavilla, ne voidaan jakaa valmiiksi osallistujien istumapaikoille. On var-

mistettava, että muistiinpanovälineitä riittää jokaiselle osallistujalle.  Tapahtumasta kannattaa 

ottaa valokuvia tai videokuvaa. Näistä voi olla hyötyä vastaavan tilaisuuden järjestämisessä. Kuvia 

voi lähettää osallistujille jälkimarkkinoinnin yhteydessä. (Vallo & Häyrinen 2008, 160 - 161.) 

4.5.2 Opasteet, nimikyltit ja paikkakortit 

 

Kutsuttujen täytyy löytää tapahtumapaikalle helposti. Jo kutsuun kannattaa liittää ajo- ohjeet tai 

pieni kartta tapahtumapaikasta. Tapahtumapaikalla tulee olla riittävästi selkeitä opaskylttejä oh-

jaamassa osallistujat oikeaan paikkaan. Ilmoittautumispisteessä seurataan, kuka kutsutuista tai 

ilmoittautuneista on saapunut paikalle. Ilmoittautumispisteessä osallistujat toivotetaan tervetul-

leiksi ja heille jaetaan nimikyltit. Nimikyltit voivat olla joko kaulaan ripustettavia tai rintaan kiin-

nitettäviä tapahtuman teeman mukaisia kylttejä. Nimikylteistä käy ilmi henkilön nimi, organisaati-

on nimi sekä tapahtuman nimi ja päivämäärä. On hyvä tarkistaa aina, että nimikylttien tiedot ovat 

oikein. Joissakin tilaisuuksissa istumajärjestys laaditaan etukäteen, tällöin käytetään pöydissä 

paikkakortteja. Paikkakortin tulee sopia tilaisuuden teemaan ja siitä käy ilmi henkilön nimi ja tar-

vittaessa organisaation nimi. (Vallo & Häyrinen 2008, 162 - 165.) 

 

4.6 Jälkimarkkinointi 

 

Jälkimarkkinointi alkaa tapahtuman jälkeen. Siihen kuuluu palautteen kerääminen osallistujilta ja 

sen analysointi. Palautteen analysointi on tärkeää vastaavanlaisen tilaisuuden uudelleen järjestä-

misen kannalta ja se tukee järjestäjän omaa oppimista. Jälkimarkkinointiin kuuluu kiitokset sekä 

tilaisuudessa olleille puhujille että osallistujille. Osallistujille kannattaa toimittaa esimerkiksi kii-

toskortti tai yhteenveto tilaisuudesta. Ei pidä unohtaa myöskään tapahtuman yhteistyökumppanei-

ta. (Vallo & Häyrinen 2008, 167 - 173.) 
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Tapahtuman onnistumista ja tavoitteiden toteutumista on tärkeää arvioida kerätyn palautteen 

avulla. Arvokasta tietoa on miten osallistujat kokivat tapahtuman, mitä olisi voinut tehdä toisin ja 

mikä oli osallistujien mielestä onnistunutta tapahtumassa. Näistä palautteista voi oppia seuraavaa 

tapahtumaa varten. Palautetta voidaan kerätä kirjallisella lomakkeella, sähköisesti tai puhelimitse 

jälkikäteen. Kirjallinen palaute kannattaa kerätä ennen tilaisuudesta pois lähtemistä tai sen voi 

pyytää palauttamaan postitse. Myös osallistujien suullinen palaute on yhtä tärkeää. Palautteet 

dokumentoidaan ja niistä tehdään yhteenveto. (Vallo & Häyrinen 2008, 168 - 173.) 

 

Tapahtuman jälkeen on hyvä pitää vielä yhteenvetopalaveri tapahtuman järjestämiseen osallistu-

neiden kanssa ja miettiä, missä onnistuttiin, mitä voisi tehdä seuraavalla kerralla toisin, päästiinkö 

tavoitteeseen ja mitä opittiin matkan varrella. (Vallo & Häyrinen 2008, 174 - 175.) 

 

5 Innovaatiopäivät 

 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään peruskoulujen innovaatiotyötä ja muuttamaan asen-

teita sekä työskentelytapoja kohti nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa innovatiivisempaa toimintamal-

lia. Innovaatioiden ja ideoimisen avulla pystyttiin ratkaisemaan ongelmia, sekä suunnittelemaan 

toimivampia ratkaisuja jokapäiväisiin opetustilanteisiin. Myös oppilaiden osallistaminen innovaati-

oiden kehittelyyn ja uusien ideoiden luomiseen oli yhtenä käsiteltävänä aiheena. 

 

Tästä opinnäytetyöstä tehtiin alustava suunnitelma, joka toimii toimintasuunnitelmana. Suunni-

telma tehtiin opinnäytetyön alkuvaiheessa ja siitä käy ilmi, mitä opinnäytetyössä tullaan teke-

mään. Suunnitelmassa on kartoitettu kohderyhmä, rajattu aihealue sekä selvitetty, onko aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia tehty. Koko opinnäytetyöprosessin ajan opinnäytetyön tekijä on pitänyt työ-

päiväkirjaa (liite 1). 

 

Tämän opinnäytetyön kehittämishankkeena suunniteltiin ja toteutettiin koulutuspäivät, joiden 

aiheena oli innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto. Koulutuspäivät pidettiin Länsi-

Uudenmaan peruskoulujen opettajille ja rehtoreille. Innovaatiopäiville kutsuttiin keväällä 2012 

tehtyyn innovaatioiden johtamiseen liittyvään tutkimukseen osallistuneita peruskoulujen opettajia 

ja rehtoreita Siuntiosta, Raaseporista ja Lohjalta.  Innovaatiopäivien kohderyhmä oli rajattu kutsu-

vierasjoukko, joka muodostuu peruskoulujen opettajista ja rehtoreista Länsi-Uudellamaalla. Näi-

den koulujen lisäksi Länsi-Uudeltamaalta valittiin satunnaisesti 12 muuta koulua Vihdistä, Siuntios-

ta ja Lohjalta (liite 2). Näin ollen kutsuttavia kouluja oli 18 kappaletta ja jokaisesta koulusta kut-

suttiin rehtori ja kaksi opettajaa. Kutsuttavien henkilöiden lukumäärä oli 54 henkilöä, 18 rehtoria 

ja 36 opettajaa. Tavoitteena on saada osallistujamäärä molempina innovaatiopäivinä 20 ihmiseen. 

 

Ennakkokutsut innovaatiopäiville lähetettiin 17.12.2012. Nämä kutsut lähetettiin niihin kouluihin, 

jotka osallistuivat innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen keväällä 2012. Tammi- 

kuun alussa lähetettiin ennakkokutsut satunnaisesti valituille Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsevil-

le kouluille. Viralliset kutsut innovaatiopäivään lähetettiin postitse 25.1.2013 kaikille ennakkokut-
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sun saaneille kouluille. Helmikuun alussa vahvistettiin kutsuttujen koulujen osallistuminen puheli-

mitse. Tällöin soitettiin myös muihin lähialueen kouluihin ja kerrottiin tilaisuudesta  

sekä lähetettiin vielä viimeiset kutsut sähköpostitse. Lopullinen osallistujalista tehtiin 12.2.2013 

(liite 3). 

 

Innovaatiojohtamisen tilaa selvittävä tutkimus tehtiin opiskelijoiden toimesta, osana F7008 Johta-

minen - Ledarskap - Leadership- opintojaksoa ja tutkimuksessa selvitettiin innovaatiojohtamisen 

tilaa Länsi-Uudenmaan alueen peruskouluissa. Tutkimuksen tulokset analysoitiin Anniina Ahilam-

men toimesta ja hän teki opinnäytetyönsä kyseisestä aiheesta (2012). Tämä opinnäytetyö on jat-

koa kyseiselle työlle ja tässä työssä käytettävät käsitteet on käyty läpi Anniina Ahilammen työssä.  

 

5.1 Tavoitteet ja kuvaus 

 

Innovaatiopäivien tavoitteena oli auttaa ja kannustaa peruskoulujen opettajia innovaatioiden 

ideoimiseen, kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä auttaa kehittämään työkaluja kouluarjen inno-

vaatiotoimintaan. Tapahtuman tarkoituksena oli kehittää innovaatiomyönteistä ilmapiiriä perus-

kouluissa ja selvittää, mitkä jo käyttöön otetuista innovaatioista on koettu hyödyllisiksi sekä jakaa 

niitä eri peruskoulujen välillä. Suurin tavoite oli tapahtuman onnistunut järjestäminen ja toteut-

taminen. 

 

Tämän opinnäytetyön kehittämishankkeena järjestettävien innovaatiopäivien tavoitteena oli kan-

nustaa peruskoulujen opettajia ja rehtoreita innovatiivisempaan arjen työskentelyyn kouluissa se-

kä kehittää innovaatiotoimintaa. Näin ollen tavoite oli sisällöllinen eikä taloudellinen. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tapahtumassa luennoitiin aiheesta sekä työskenneltiin ryhmissä. 

 

Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisena tavoitteena oli osoittaa oma osaamisensa sekä ammatti-

taitonsa. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä tavoitteena oli myös järjestettävän tilaisuuden 

mahdollisimman onnistunut toteutus sekä palautteen saanti mahdollista jatkoa varten. 

 

5.2 Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit 

 

Innovaatiopäivät olivat itse rakennettu tapahtuma, jonka järjestäjänä toimi tämän opinnäytetyön 

tekijä yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Innovaatiopäivät järjestettiin Laurea Loh-

jan tiloissa. Tilaisuuksien järjestämistilana toimi AMK15, joka on noin 30 henkilön luokkatila. Luok-

ka on sisustettu kirkkain värein ja täten tila tukee innovatiivista ilmapiiriä. Innovaatiopäivien toi-

meksiantajana toimi Laurea Lohja ja yhteyshenkilönä Laurea Lohjan kehittämispäällikkö Sanna 

Partamies. Innovaatiopäivät toteutettiin osaksi yhteistyössä tapahtumamarkkinoinnin kurssille osal-

listuvien opiskelijoiden kanssa. Tapahtumamarkkinoinnin kurssilaisten toimesta tehtiin innovaatio-

päivien julisteet sekä opaskyltit. Samalta kurssilta rekrytoitiin ensimmäiseen innovaatiopäivään 3 

opiskelijaa auttamaan oppimiskahvilassa esille tulleiden ajatusten kirjaamista paperille. 
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5.3 Innovaatiopäivien sisältö, toteutus ja arviointi 

 

Innovaatiopäivien ajankohdat olivat 28.2.2013 klo 15.30–18.00 ja 11.4.2013 klo 12.00–14.00. 

Ensimmäisen tilaisuuden ajankohtaan pääsivät sinne kutsutut vaikuttamaan sähköpostitse. 

Jokaiselle kutsutulle lähetettiin ennakkoviesti tilaisuudesta, jossa kerrottiin tilaisuuden luon-

teesta ja annettiin vaihtoehtoja ajankohdasta, joista he itse saivat valita heille sopivan ajan-

kohdan. Nämä toiveet otettiin huomioon päätettäessä tilaisuuden ajankohdasta. Toisen tilai-

suuden ajankohta määrittyi ensimmäisessä päivässä täytettyjen palautelomakkeiden perus-

teella. Osallistujille jaettiin palautelomakkeet (liite 6), joissa viimeiseksi annettiin neljä eri 

päivämäärävaihtoehtoa sekä neljä eri kellonaikavaihtoehtoa toisen innovaatiopäivän ajankoh-

daksi. Palautelomakkeita läpikäydessä valittiin toisen innovaatiopäivän ajankohta sen mu-

kaan, mitä suurin osa ensimmäiseen päivään osallistujista oli toivonut. 

 

Innovaatiopäivien tarjoilu tilattiin Laurea Lohjan kanssa samassa rakennuksessa sijaitsevasta 

Luksian keittiöstä. Ensimmäisenä päivänä tarjoilu koostui kahvista, teestä, mehusta ja vedes-

tä sekä suolaisesta piirakasta. Toisen päivän tarjoiltavat olivat muuten samanlaiset kuin en-

simmäisenä päivänä, mutta suolainen piirakka vaihdettiin tapahtuman ajankohdan vuoksi ma-

keaan leivonnaiseen. Erikoisruokavaliot otettiin huomioon jo kutsuja suunniteltaessa ja tarjoi-

lut tilattiin sen mukaan, mitä erikoisruokavalioita osallistujilla oli. 

 

Innovaatiopäivien opasteet (liite 16) tehtiin Laurean tapahtumamarkkinointi-kurssille osallis-

tuvan opiskelijan toimesta. Kaikissa opasteissa noudatettiin Laurean ohjeistusta. Molempiin 

innovaatiopäiviin tehtiin opasteet Laurea Lohjan ulko-oveen, aulaan sekä tilan oveen (liite 

16). Osallistujien ilmoittautuminen tapahtui tilan (AMK15) ovella ja osallistujat merkittiin 

osallistujalistaan (liite 3). Kaikille osallistujille jaettiin nimikyltit, joista ilmeni henkilön nimi 

sekä koulu, jossa kyseinen henkilö on töissä. Nimikylttien lisäksi osallistujat saivat paikkakor-

tit, vaikka istumapaikkoja ei ollut erikseen määritelty. 

 

Molempien innovaatiopäivien lopuksi järjestäjä keräsi palautteen kirjallisesti osallistujilta 

valmiiksi tehtyjen palautelomakkeiden avulla (liitteet 6 ja 14). Palautelomakkeet analysoitiin 

ja niistä tehtiin johtopäätöksiä tilaisuuden onnistumisesta. Ensimmäisestä innovaatiopäivästä 

tehtiin yhteenveto (liite 10) heti tapahtuman jälkeen ja se lähetettiin osallistujille sähköpos-

titse kiitosviestin kanssa. Toisesta päivästä ei erikseen tehty yhteenvetoa, vaan valmistunut 

opinnäytetyö lähetettiin osallistujille postitse. 

 

Ensimmäisenä koulutuspäivänä käsiteltiin innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevän tutkimuksen tu-

lokset. Koulutuspäivän aikana pidettiin kaksi tietoiskua aiheista innovaatioiden kehittäminen ja 

innovatiivisuuden luominen ja niiden ylläpito. Koulutuspäivässä ideoitiin uusia päivittäistä opetus-

työtä edistäviä innovaatioita yhdessä. Ideoiminen tapahtui oppimiskahvila tyyppisesti kolmessa 

työpajassa, joissa kussakin on oma teemansa/ käsiteltävä ongelma. Innovaatiopäivässä osallistujil-
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le jaettiin materiaalikansio, joka sisälsi tilaisuuden ohjelman (liite 4), tilaisuuden esitykset, koti-

tehtävän (liite 5), palautelomakkeen (liite 6), työpajan ohjeistuksen (liite 7), Viisi askelta luovaan 

arkeen artikkelin (liite 8) sekä tilastokeskuksen artikkelin (liite 9). Kotitehtävänä oli seurata kuu-

kauden ajan innovaatioiden käyttöönottoa kouluissa ja havainnoida niitä innovaatioiden seuranta- 

lomakkeelle. Palautelomakkeen avulla pystytään arvioimaan tilaisuuden onnistumista sekä löytä-

mään kehittämiskohteita tulevaisuudessa järjestettävien samankaltaisten tilaisuuksien varalle.  

 

Toisena koulutuspäivänä käsiteltiin kotitehtävät ensin pienissä ryhmissä, sitten keskustellen kaik-

kien osallistujien kesken. Laurea Lohjan kehittämispäällikkö Sanna Partamies piti lyhyen esityksen, 

jossa hän kertoi Laureasta yleisesti ja keskusteli osallistujien kanssa tämänkaltaisen tilaisuuden 

jatkomahdollisuuksista, voisiko koulutuspäivät olla Laurean tarjoama, kaupallistettu tuote. Tilai-

suuden lopuksi peruskoulujen opettajat ja rehtorit täyttivät palautelomakkeen (liite 14), josta sel-

viää miten heidän keksimänsä innovaatiot ovat otettu vastaan kouluissa, miten ne ovat toimineet 

käytännössä sekä heidän mielipiteensä innovaatiopäivien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä sekä 

heille että mahdollisesti jatkossa muille organisaatioille. 

 

Ensimmäisen ja toisen innovaatiopäivän välillä opettajat ja rehtorit ottivat opetustyössään käyt-

töön ensimmäisenä koulutuspäivänä ideoimat innovaationsa sekä havainnoivat näitä kotitehtävä- 

lomakkeelle (kuvio 5). 

 

 

 

Kuvio 5: Innovaatiopäivien toteutus 

5.3.1 Innovaatiopäivä 28.2.2013 

 

Ensimmäinen innovaatiopäivä pidettiin torstaina 28.2.2013 klo 15.30–18.00. Tilaisuuteen oli kutsut-

tu yhteensä 54 opettajaa ja rehtoria Länsi-Uudenmaan alueelta. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 14 

henkilöä. Näistä henkilöistä 12 osallistui tilaisuuteen. Vaikka kutsuttujen määrä oli huomattavasti 

Innovaatiopäivä 2. 

4.4.2013 Palaute, arviointi 

Innovaatiot opetustyön arjessa 

Kokeillaan uusia innovaatioita Arvioidaan kokeiltuja innovaatioita 

Innovaatiopäivä 1. 

28.2.2013 Luennot, tutkimustulokset, työpajat 
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suurempi kuin osallistujamäärä, todettiin todellinen osallistujamäärä juuri sopivaksi tämänkaltai-

selle tilaisuudelle. 

 

Ennen tilaisuutta sille varattu luokkatila (AMK15) kalustettiin ja järjestettiin tilaisuuteen sopivaksi. 

Ylimääräiset tuolit ja pöydät sekä tavarat siirrettiin pois ja oppimiskahvilaa varten pöydät järjes-

teltiin ryhmittäin. Etukäteen Luksian keittiöstä tilatut tarjoiltavat sekä muu materiaali nimikylt-

teineen ja materiaalikansioineen aseteltiin esille.  

 

Tilaisuuden aloitti järjestäjä omalla tervetulopuheellaan. Tätä seurasi Laurea Lohjan yliopettaja 

Tarja Meristön tietoisku aiheesta ”Innovatiivisuuden luominen ja ylläpito”. Ennen kahvitarjoilua ja 

taukoa tilaisuuden järjestäjä esitteli innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevän tutkimuksen tulokset.  

 

Tauon jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään työpajaa varten. Innovaatiopäivän työpajana 

järjestettiin oppimiskahvila, jossa käsiteltävät aiheet ryhmät saivat valita itse. Käsiteltäviksi ai-

heiksi valittiin koulumaailmassa esiin tulleita ongelmia, joiden ratkaisemiseksi pyritään luomaan 

uusia innovaatioita. Jokaisessa pöydässä käsiteltiin eri aihetta. Aiheita olivat matkapuhelinten 

käyttö tunnilla, erityislapsien määrä verrattuna opettajien määrään ja tilojen riittävyyteen sekä 

rangaistusmenetelmät oppilaiden tekemistä rikkeistä. Jokainen tilaisuuteen osallistunut henkilö 

kävi jokaisessa kolmessa pöydässä pohtimassa ratkaisuja edellä mainittuihin ongelmiin. Oppimis-

kahviloissa oli kirjurit, jotka kirjasivat ylös esiin tulleet kommentit.  

 

Seuraavaksi tilaisuuden ohjelmassa oli lehtori Taina Lackmanin tietoisku aiheesta ”Ideasta inno-

vaatioksi - innovaatiosta tuloksiin”. Tilaisuuden lopussa annettiin ohjeistus kotitehtävien tekemi-

seen, pyydettiin osallistujia täyttämään palautelomakkeet ja kiitettiin mielenkiinnosta ja tilaisuu-

teen osallistumisesta. 

 

Ensimmäisessä innovaatiopäivässä otettiin valokuvia, jotta opinnäytetyön tekijä pystyi havainnol-

listamaan työssään koulutuspäiviä (liite 12). Kaikilta osallistujilta kysyttiin tilaisuuden alussa lupa 

valokuvaukseen. Kaikki osallistujat antoivat suostumuksensa tähän. 

5.3.2 Innovaatiopäivä 11.4.2013 

 

Toinen innovaatiopäivä pidettiin 11.4.2013 klo 12.00–14.00.  Tilaisuuteen oli kutsuttu 54 henkilöä, 

joista 7 henkilöä ilmoittautui paikalle. Osallistujia päivässä oli kaikkiaan 6 kappaletta. Näistä 5 oli 

osallistunut myös ensimmäiseen innovaatiopäivään. Koulutuspäivien kannalta oli hyvä, että osallis-

tujamäärä jäi suhteellisen pieneksi. Näin pystyttiin tiiviisti keskustelemaan käsiteltävistä aiheista 

ja perehtymään heidän koulumaailmassa törmäämiinsä ongelmiin yksityiskohtaisemmin. 

 

Toisena koulutuspäivänä käytössä oli sama tila kuin ensimmäisenä päivänä. Ennen tilaisuuden alkua 

järjestäjä kalusti tilan ja tarjoilut tuotiin Luksian keittiön toimesta. Pöydät järjesteltiin ryhmittäin 

tilaisuuteen ilmoittautuneiden mukaan. Pöydille aseteltiin valmiiksi ohjelma (liite 13), palautelo-
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make (liite 14) ja Kohti innovatiivisia opetuskäytänteitä -materiaali (liite 15) sekä kyniä palaute-

lomakkeen täyttöä ja muistiinpanoja varten. 

 

Tilaisuuden aloitti järjestäjä omalla tervetulopuheellaan. Tilaisuuteen puhujaksi oli kutsuttu Lau-

rea Lohjan kehittämispäällikkö Sanna Partamies, joka piti lyhyen puheenvuoron Laureasta yleisesti 

sekä keskusteli osallistujien kanssa tämäntyyppisen koulutustilaisuuden tarjoamisesta mahdollisesti 

jatkossakin. Tilaisuuksien järjestäjä oli tehnyt yhteenvedon ensimmäisen tilaisuuden palautteista 

ja se käsiteltiin lyhyesti osallistujien kanssa. Ensimmäisenä päivänä tehtäväksi annettu kotitehtävä 

tarkastettiin ensin ryhmissä ja lopuksi kaikkien osallistujien kesken keskustellen. Tilaisuus päättyi 

Kohti innovatiivisia opetuskäytänteitä -materiaalin käsittelyyn. Materiaali sisälsi tietoa kansainväli-

sesti tehdystä innovatiivinen opetus ja oppiminen tutkimuksesta ja sen tuloksista. Lopuksi osallis-

tujat täyttivät palautelomakkeen, jonka avulla järjestäjä arvioi tilaisuuden onnistumista. 

5.3.3 Innovaatiopäivien palautteet 

 

Ensimmäiseen innovaatiopäivään osallistui 12 henkilöä, joista 11 henkilöä täytti palautelomakkeen. 

Yksi henkilö poistui tilaisuudesta ennen palautelomakkeen täyttöä, eikä näin ollen antanut palau-

tetta kirjallisesti.  Yhdestätoista vastaajasta neljä oli osallistunut innovaatiojohtamisen tilaa käsit-

televään tutkimukseen keväällä 2012.  

 

Vastaajista kuusi sai ensimmäisestä innovaatiopäivästä uusia ideoita työnsä kehittämiseen, mutta 

kaikkien vastaajien mielestä innovaatiopäivä oli kuitenkin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Kuuden 

vastaajan mielestä innovaatiopäivistä olisi pitänyt tiedottaa etukäteen enemmän.  Tiedotukseen 

liittyvät ongelmat selittyy sillä, että osa kutsutuista osallistui jo keväällä 2012 tehtyyn innovaa-

tiojohtamista käsittelevään tutkimukseen ja sai näin ollen tietoa tulevasta jo silloin. Osa kutsutuis-

ta valittiin satunnaisesti kaikista Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsevista kouluista ja ennakkotiedot 

päivistä lähetettiin koulujen rehtoreille. Suurin osa innovaatiopäivään osallistuneista olivat kuiten-

kin opettajia, eivätkä rehtoreita. Tässä kohtaa voisikin miettiä, olisiko koulujen sisäisessä tiedon-

kulussa parantamisen varaa. 

 

Kymmenen osallistujaa olisivat valmiita osallistumaan samankaltaiseen tilaisuuteen uudestaan ja 

kaikki osallistujat olivat valmiita suosittelemaan tilaisuutta kollegoilleen. Luennoitsijoiden pu-

heenvuorot olivat kaikkien vastaajien mielestä asiantuntevia ja mielenkiintoisia, ja työpajoissa 

työskentelyyn varattuun aikaan sekä ohjeistukseen oltiin tyytyväisiä. 

 

Palautelomakkeen lopussa oli mahdollisuus kirjoittaa avoimia kommentteja päivästä sekä kehittä-

misehdotuksia vastaavanlaisen tilaisuuden järjestämistä ajatellen (taulukko 2). 

 

Palautelomakkeessa käytettiin asteikkoa 1- 5, jossa 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri miel-

tä, 3 = En osaa sanoa, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 
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Taulukko 2: Palautelomakkeiden 28.2.2013 yhteenveto 

 

Toiseen innovaatiopäivään osallistui kuusi henkilöä, joista kaikki täyttivät palautelomakkeen tilai-

suuden lopussa. Vastaajista viisi oli osallistunut myös ensimmäiseen innovaatiopäivään 28.2.2013. 

 

11.4.2013 järjestetyn innovaatiopäivän palaute oli positiivista. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, 

että he saivat innovaatiopäivästä uusia ideoita oman työnsä kehittämiseen. Tämä kuvaa sitä, että 

innovaatiopäiville asetetussa tavoitteessa on onnistuttu. Kaikkien vastaajien mielestä innovaatio-

päivä oli toteutettu hyvin, järjestetty sopivaan kellonaikaan ja tilaisuus oli mielenkiintoinen ja 

hyödyllinen. Poiketen ensimmäisen innovaatiopäivän palautteista vastaajat kokivat, että he saivat 

toisesta innovaatiopäivästä tarpeeksi tietoa etukäteen. Hyvä tilaisuuden onnistumista arvioiva mit-

tari on myös se, osallistuisivatko vastaajat uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen ja suosittelisi-

vatko he sitä myös muille. Kaikki vastaajista osallistuisivat samankaltaiseen tilaisuuteen ja olivat 

valmiita myös suosittelemaan tilaisuutta kollegoilleen. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 

vastaavanlaisia tilaisuuksia voisi olla tarjolla enemmän. 

 

Kuten ensimmäisenkin päivän palautelomakkeessa, viimeisenä kohtana oli vapaus antaa avoimia 

kommentteja ja kehittämisehdotuksia tapahtuman järjestäjälle (taulukko 3). 

 

Palautelomakkeessa käytettiin asteikkoa 1- 5, jossa 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri miel-

tä, 3 = En osaa sanoa, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 

1 2 3 4 5 Ei vastausta

A. Sain innovaatiopäivästä uusia ideoita työni kehittämiseen 0 2 2 5 1 1

B. Innovaatiopäivä oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen 0 0 0 8 3

C. Innovaatiopäivä oli sopivan mittainen ja sopivaan kellonaikaan 0 1 2 6 2

D. Innovaatiopäivä oli hyvin järjestetty 0 0 2 4 5

E. Sain etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivistä 0 6 1 4 0

F. Voisin osallistua uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen 0 0 1 7 3

G. Voisin suositella samankaltaista tilaisuutta kollegoilleni 0 0 0 7 4

H. Aloitus- ja loppupuheet olivat selkeitä ja sujuvia 0 0 0 6 5

I. Työskentely oli sujuvaa ja hyvin ohjeistettu 0 0 0 7 4

J. Työskentelyyn oli varattu aikaa sopivasti 0 0 0 9 2

K. Tarja Meristön puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen 0 0 0 5 6

L. Taina Lackmanin puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen 0 0 0 5 6

M. Innovaatiojohtamisen tutkimuksen tulokset olivat mielenkiintoisia 0 1 3 5 1 1

4. Avoimia kommentteja innovaatiopäivästä ja kehittämisehdotuksia samankaltaisen tilaisuuden järjestämiseen

" Opiskelija Henna Pynnönen esiintyi hyvin. Hänen esiintymistyylinsä oli rauhallinen ja selkeä. "

" Hyvin valmisteltu. Osaavasti toteutettu."

" Kiitokset. Suurin ongelma on innovatiivisuuteen mielestäni aika. Tärkeintä näissä tilaisuuksissa on

aika ja käyttäminen. Onko parasta innovointi 8 tunnin työpäivän jälkeen vai pitäisikö miettiä jotenkin muuten.."

" Järjestäjän toimesta nimetyt istumapaikat, ensimmäisen ryhmätyön porukka näin jo valmiina."

" Asiantuntijapuheenvuorot enemmän kohdennetuiksi julkiseen puoleen ja koulumaailmaan linkittäen."

" Olemassa olevien uusien innovaatioiden jakamista koulujen välillä."

" Väl planerad kurs."
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Taulukko 3: Palautelomakkeiden 11.4.2013 yhteenveto  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että innovaatiopäivät onnistuivat hyvin aina suunnittelusta toteu-

tukseen. Osallistujamäärä jäi molempina päivinä reilusti alhaisemmaksi kuin kutsuttujen määrä oli 

ollut. Loppujen lopuksi kuitenkin opinnäytetyön tekijä tuli siihen tulokseen, että pienempi osallis-

tujamäärä tämänkaltaisissa tilaisuuksissa aikaansai avointa vuorovaikutusta ja tätä kautta edesaut-

toi innovaatioiden kehittämistä. Molemmista innovaatiopäivistä saatu palaute kertoo innovaatio-

päivien hyödyllisyydestä sekä tarpeesta myös jatkossa. Sekä innovaatiopäivien järjestäjä että tilai-

suuksiin osallistuneet olivat tyytyväisiä innovaatiopäiviin ja toivovat, että vastaavanlaisia tilaisuuk-

sia järjestettäisiin jatkossakin niin opetus- ja koulutoimelle, kuin muille organisaatioille. 

 

6 Arviointi ja kehittämisehdotukset 

 

Molemmat innovaatiopäivät sujuivat hyvin ja palaute oli pääosin positiivista. Innovaatiopäivien 

kaltaisia koulutustapahtumia toivottiin olevan enemmän tarjolla jatkossa ja Laurea-

ammattikorkeakoulu Lohjan yksikkö voisi suunnitella niiden toteuttamista ja tarjoamista yrityksille 

ja organisaatioille Länsi-Uudenmaan alueella tulevaisuudessakin. 

 

Opinnäytetyön tavoite oli koulutuspäivien avulla kehittää peruskoulujen innovaatiotyötä, motivoi-

da peruskoulujen henkilökuntaa innovatiivisempaan työskentelyyn opetustyössä sekä auttaa koulu-

ja uusien innovaatioiden käyttöönotossa. Koulutuspäiviin osallistuneiden sekä kirjallisen että suul-

lisen palautteen perusteella voidaan todeta, että opinnäytetyön tavoitteessa onnistuttiin hyvin. 

Kaikki osallistujat olivat toisen innovaatiopäivän jälkeen sitä mieltä, että he saivat innovaatiopäi-

vistä uusia ideoita työnsä kehittämiseen. Myös ensimmäisessä innovaatiopäivässä jaettujen koti-

3. Avoimia kommentteja

" Kiitos! Henna veti upeasti koulutuspäivät! Oli mielenkiintoista. :)"

" Kiinnostava parituntinen. Mielenkiintoisia keskusteluja."

1 2 3 4 5 Ei vastausta 

A. Sain innovaatiopäivästä uusia ideoita työni kehittämiseen 0 0 0 2 4 0 

B. Innovaatiopäivä oli mielenkiintoinen 0 0 0 1 5 0 

C. Innovaatiopäivä oli hyödyllinen 0 0 0 2 4 0 

D. Innovaatiopäivä oli sopivan mittainen 0 0 0 1 5 0 

E. Innovaatiopäivä oli sopivaan kellonaikaan 0 0 0 1 5 0 

F. Innovaatiopäivä oli hyvin järjestetty 0 0 0 1 5 0 

G. Sain etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivästä 0 0 0 4 2 0 

H. Innovaatiopäivän sisältö vastasi odotuksiani 0 0 1 2 3 0 

I. Voisin osallistua uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen 0 0 0 1 5 0 

J. Voisin suositella samankaltaista tilaisuutta kollegoilleni 0 0 0 1 5 0 

K. Tilaisuudet olivat kokonaisuutena hyvin toteutettu 0 0 0 1 4 1 

L. Tilaisuuksien ohjelma oli hyvin suunniteltu 0 0 0 2 3 1 

M. Innovaatiopäivinä jaettu materiaali oli sisällöltään hyvä 0 0 0 2 3 1 

N. Kotitehtävät auttoivat innovaatioiden kehittämisessä 0 0 1 2 2 1 

O. Kotitehtävät tuntuivat innovatiivisuuteen pakkottamiselta 0 2 2 0 1 1 

P. Mielestäni tämänkaltaisia tilaisuuksia voisi olla tarjolla enemmän 0 0 0 3 2 1 
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tehtävien tekoa pidettiin innovaatiotoimintaan kannustavana tekijänä.  Päätavoitteena oli suunni-

tella ja toteuttaa onnistuneesti koulutuspäivät. Tämä päätavoite saavutettiin ja siinä onnistuttiin 

hyvin. Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisena tavoitteena oli osoittaa omaa ammatillista osaa-

mistaan toteuttamalla haastava toiminnallinen opinnäytetyö ja sen kehittämishankkeena järjestää 

onnistuneet koulutuspäivät. Opinnäytetyön tekijä itse oli tyytyväinen opinnäytetyöhönsä sekä kou-

lutuspäivien toteutukseen. 

 

Opinnäytetyön tekijä kohtasi jo tilaisuuden suunnitteluvaiheessa suuren ongelman; miten mahdol-

lisimman moni kutsutuista saataisiin osallistumaan innovaatiopäiviin. Innovaatiopäivien kutsut lä-

hetettiin valikoitujen koulujen rehtoreille ja heidän tehtäväkseen jäi välittää kutsua oman koulun-

sa henkilökunnalle. Palautteista kävi ilmi, että tiedonkulku ja kutsun välitys kouluissa ei ollut toi-

minut opinnäytetyön tekijän toivomalla tavalla ja osa innovaatiopäiville osallistuneista olikin sitä 

mieltä, etteivät he olleet saaneet etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivistä. Viimeisen vasta-

uspäivän jälkeen opinnäytetyön tekijä otti puhelimitse yhteyttä kutsuttuihin kouluihin, osa heistä 

ei sähköpostien sekä kirjallisen kutsun jälkeen muistanut saaneensa kutsua kyseiseen tilaisuuteen. 

Tämä selittyy sillä, että koulujen rehtorit saavat erinäisiä sähköposteja ja kutsuja jatkuvasti. Tässä 

korostuu huomion ja kiinnostuksen herättämisen tärkeys jo ensimmäisestä sähköpostista lähtien. 

 

Kehittämisehdotuksena mahdollista seuraavaa innovaatiopäivää ajatellen opinnäytetyön tekijä 

ehdottaa, että kutsuprosessi suoritettaisiin toisella tavalla. Ensin pitäisi ottaa yhteyttä koulutoi-

menjohtajiin ja saada heidät vakuuttuneeksi tilaisuuden tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. 

Heidän kauttaan voitaisiin lähettää kutsut kouluille. Opinnäytetyön tekijä uskoo, että koulutoi-

menjohtajalta saatu sähköposti tai kirje noteerattaisiin herkemmin, kuin muulta taholta saapunut 

kutsu. 

 

Itse innovaatiopäivien toteuttamisen kehittämisehdotuksena opinnäytetyön tekijä ehdottaa ajan-

kohdan tarkkaa valitsemista. 28.2.2013 pidetty ensimmäinen innovaatiopäivä sijoittui iltapäivään 

klo 15.30–18.00, jonka sekä järjestäjä että osallistujat totesivat olevan liian myöhäinen ajankohta. 

Sen sijaan toinen innovaatiopäivä 11.4.2013 pidettiin klo 12.00–14.00 ja osallistujilta saadun pa-

lautteen mukaan tämä oli juuri sopiva aika tilaisuudelle. Vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestettäes-

sä on siis otettava huomioon tilaisuuden ajankohta. Ajankohta- vaihtoehtoja voisi tapahtuman jär-

jestäjä esittää kutsutuille jo ennen tilaisuuden järjestämispäivän valintaa. 

 

Opetushenkilöstölle järjestettävät innovaatiopäivät voisivat tulevaisuudessa olla osa opettajien 

virkaehtosopimuksen mukaista VESO-koulutusta. Näin ollen tilaisuuden osallistujamäärää saataisiin 

kasvatettua ja kuntien/kaupunkien sisällä sijaitsevien koulujen yhteistyötä voitaisiin parantaa. 

Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan yksikkö voisi tarjota opetushenkilökunnalle täydennyskoulutus-

ta innovaatiopäivien avulla. Käytännössä koulutuspäiviä voitaisiin suunnitella ja toteuttaa Laurean 

opiskelijoiden toimesta ja Laurean toimeksiantona esimerkiksi kurssin muodossa. Ongelmaksi voi 

muodostua opiskelijoiden motivaatio ja halu järjestää koulutuspäiviä, joten tähän ongelmaan on 

keksittävä jokin ratkaisu. Opinnäytetyön tekijä ehdottaa, että koulutuspäiviä järjestävälle opiske-
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lijaryhmälle maksettaisiin työstä palkkaa tai se voisi olla osa pakollisiin opintoihin sisältyvää työ-

harjoittelua. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutustilaisuuden järjestäminen vaatii paljon aikaa, motivaa-

tiota ja organisointitaitoja. Tapahtuman suunnitteluvaihe vei suurimman osan tapahtumaprosessin 

ajasta. Tapahtuman järjestäminen oli mielenkiintoinen ja erilainen opinnäytetyön aihe. Sen lisäksi 

tapahtuman aihe innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto oli hyvin ajankohtainen. 
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 Liite 1 

Liite 1. Työpäiväkirja 
 

Lokakuu 2012 

- Aiheen valintaa; oma ehdotus: innovaatiojohtamisen vaikutus henkilöstön motivaati-

oon? 

- Keskustelu aiheesta ohjaavan opettajan (Taina Lackman) kanssa aihe muotoutui lo-

pulliseen muotoonsa; innovaatiopäivien suunnittelu ja toteutus peruskoulujen 

opettajille ja /tai rehtoreille 

- Alustavan suunnitelman teko 

       Sisältö: 

 Aihe ja tavoitteet 

 Työn muoto 

 Toteuttamisympäristö 

 Teoria 

 Toteutussuunnitelma 

 Aikataulu 

- Sähköposti- keskustelua Tainan kanssa 

 25.10 Alustavan suunnitelman palautus  

 26.10 Alustavan suunnitelman hyväksyntä 

 Ehdotus Tainalta: ” Minusta voisit jutella Susanna K:n ja ehkä myös Su-

sanna Niinistö-Sivurannan kanssa ajatuksesta tarjota tuollaista spar-

rauspäivää alueen peruskouluille. Siihen voisi liittää jonkun asiantunti-

jan lyhyehköt puheenvuorot (vaikka parikin kpl) sopivista aiheista (in-

novaatioiden johtaminen, innovaatioiden synnyttäminen, innovatiivi-

suus, tms.) ja sitten sellaisen omatekemiseen perustuvan workshoppai-

lun?” 

- 27.10 Aiheen esittely Susanna Kivelälle piti ajatusta hyvänä 

 

Marraskuu 2012 

- Sähköposti- keskustelua Tainan kanssa työn etenemisestä 

 1.11 Teoriaosuuden pohdintaa 

 5.11 Ehdotus Tainalta: innovatiivisuuteen motivointi voisi olla ainakin 

yksi ja sitten innovaatioiden käyttöönotto (osallistamisesta, organi-

soinnista ja esimiestyöstä) 

 Olisiko Laurea mahdollisesti aloitteellinen koulutustilaisuuden järjes-

tämisessä? 

 9.11 Alustava sisällysluettelo Tainalle 

 10.11 Hyväksyntä 
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 13.11 Sovitaan tapaaminen 27.11 klo 16- 18, jossa esitän ajatuksiani 

innovaatiopäivään liittyen  

- 27.11 Tapaaminen Tainan kanssa 

 Mietitään raportin sisältöä ja teoriaosuuden viitekehystä.  

 Taina on ollut yhteydessä Laurean kehittämispäällikköön Sanna Parta-

mieheen ja esittänyt opinnäytetyöni idean hänelle. Voisiko innovaatio-

päivät tuotteistaa niin, että Laurea myisi niitä jatkossa yrityksille? 

 Sovitaan Tainan kanssa, että olen itse yhteydessä Sannaan ja keskuste-

len hänen kanssaan hankkeen etenemisestä s-postia Sannalle. 

 Päätetään, että esitän työni suunnitelmaseminaarissa 23.1.13 (teo-

riaosuus siihen mennessä melkein valmiiksi) 

- 28.11 Sovimme Sannan kanssa tapaamisen sähköpostitse, tapaamisen ajankohta 3.12 

klo 15.00.  

- Maanantaina 3.12 esille otettavia asioita: 

 Innovaatiopäivien kaupallistaminen 

 Voisiko keväällä järjestettävältä tapahtumamarkkinoinnin kurs-

silta rekrytoida opiskelijoita innovaatiopäiville 

  

- Aiheeseen liittyvää kirjallisuuden lukemista 

- Teoriaosuuden kirjoittamisen aloittaminen 

 

Joulukuu 2012 

- 3.12 Tapaaminen Sanna Partamiehen kanssa 

 Käydään läpi opinnäytetyön tavoitteet ja innovaatiopäivät 

 Päätetään, että innovaatiopäivät toteutetaan 

 Pitäisi ottaa yhteyttä Päivi K:on nimikylttien ja tapahtumamarkkinoin-

nin kurssilaisten osalta 

 Innovaatiopäivien ajankohta pitää päättää mahd. pian, jotta kutsut 

voidaan lähettää ja luentosali varata 

 Laurea Lohja suostuu tarjoamaan kahvit ja pullat osallistujille 

 Innovaatiopäiviä kaksi, joista ensimmäinen helmikuussa ja toinen huh-

tikuussa 

 1.innovaatiopäivänä kerrotaan keväällä-12 tehdyn tutkimuksen tulok-

set, pidetään 2 luentoa aiheesta innovaatiojohtaminen ja innovaatioi-

den kehittäminen sekä työskennellään ryhmissä ja ideoidaan uusia in-

novaatioita 

 1. ja 2. innovaatiopäivän välissä koulut ottavat keksimänsä innovaatiot 

käyttöön 
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 2. innovaatiopäivänä jaetaan kokemukset käyttöön otettujen innovaa-

tioiden toimivuudesta ja täytetään palautekysely 

 

- 10.12 PANIIKKI! Teoriaosuuden kirjoittamista ja sisällysluettelon miettimistä 

- 10.12 S-postia Tapahtumamarkkinoinnin kurssin opettajalle 

 “Hei, 
olen tekemässä toiminnallista opinnäytetyötä, jonka kehittämishankkeena jär-
jestän koulutuspäivät Länsi- Uudenmaan peruskoulujen opettajille.  
Koulutuspäivien aiheena on innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto. Tar-
koituksena on kehittää peruskoulujen innovaatiotyötä sekä luoda uusia ratkai-
suja jokapäiväiseen työskentelyyn yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa. 
Innovaatiopäiviä tulee olemaan kaksi; ensimmäinen helmikuussa ja toinen huh-
tikuussa. 
 

Keskustelin opinnäytetyöstäni Sanna Partamiehen kanssa ja hän pyysi minua 
olemaan yhteydessä sinuun käytännön järjestelyjen kuten nimilappujen sekä 
kutsujen osalta. 
 
Taina Lackman kertoi, että keväällä järjestetään tapahtumamarkkinoinnin 
kurssi ja ehdotti, että minä voisin rekrytoida kurssilta opiskelijoita avukseni 
koulutustapahtuman järjestämiseen. Olisiko se mahdollista? 
 

- Vastaus:   

 “Hei Henna 

 Molemmat ovat mahdollisia. Markkinointiviestinnän kurssilla voimme tehdä noi-
ta mainoksia ja nimilappuja hyvin. Työpajat ovat melkein joka ke keväällä vii-
kosta 3 lähtien eli voidaan vaikka ottaa tuossa ensimmäisinä päivinä. Ole mi-
nuun yhteydessä vaikka viikolla 2 niin sovitaan tarkempi ajankohta. Tapahtu-
matiimin osalta yritän tehdä suunnitelman piakkoin, mutta on tässä vaan lop-
puvuoden kiireet, etten ole ehtinyt vaan. Yritän ensi viikolla tehdä arviointien 
lomassa.Ole siis yhteydessä minuun viikolla 2 niin katsotaan yhdessä palaveriai-

kaa. 
  

- 12.12 Tapaaminen Tainan kanssa 

 Sovimme, että otan yhteyttä kohderyhmänä toimiviin kouluihin mah-

dollisimman pian. 

- 14.12 S-postiviestittelyä Tainan ja Anniinan kanssa. 

 Sovimme, että kirjoitamme Anniinan kanssa yhdessä saatekirjeen, joka 

lähetetään Anniinan Ont:n mukana kouluille. 

 Saatekirjeessä kerrotaan Hennan innovaatiopäivistä. 

- 17.12 Anniinan Ont:n ja saatekirjeen lähettäminen 

- 18.12 Sähköpostiviesti kouluille 

 Hei, 

teimme viime keväänä koulussanne innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevän tut-

kimuksen. Nyt aiheesta tehty opinnäytetyö on saatu valmiiksi ja se on lähetetty 

teille postitse. Teille järjestetään keväällä 2013 innovaatiopäivät, joista ker-

romme tarkemmin opinnäytetyön mukana tulevassa kirjeessä. Innovaatiopäiviä 

tulee olemaan kaksi; ensimmäinen helmikuussa ja toinen huhtikuussa. Olisiko 

Teillä ehdotuksia ajankohdan suhteen (esim. alkuviikosta, loppuviikosta)? 
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Olemme ajatelleet päivien ajankohdaksi viikkoja: 9 ja 14. Ehdotukset voi lähet-

tää sähköpostitse:henna.pynnonen@laurea.fi 

 

Hyvää joulua toivottaen, 

Henna Pynnönen ja Anniina Ahilampi 

 

 Päivärinteen koululta tuli vastaus viestiin, että heille sopii tiistait par-

haiten. Muilta kouluilta ei saatu vastausta 

 Päätetään, että Henna soittaa tammikuussa kaikille kouluille ja kyselee 

ajankohtatoiveita. 

Tammikuu 2013 

- Tarja Meristö varmistuu toiseksi luennoitsijaksi tilaisuuteen 

- Päätetään helmikuun innovaatiopäivän ajankohta: torstai 28.2.13 klo?? 

- Henna lähettää s-postia (7.1.13) muille lähialueen kouluille, joiden toivotaan osallis-

tuvan tapahtumaan 

- Tapaaminen Tainan kanssa 10.1.13 

 Kutsukirjeen muokkaus 

 Päivi K:lta kutsuille lomakepohjat  

- Luentosalin varaus opintotoimistosta (28.2.13. klo 17.00-19.30) Varmista aika viikolla 

3! 

- Luentosalin varauksen vahvistus (28.2.13 klo 15.00-19.30, paikka muuttui luentosalis-
ta luokkaan AMK 15) 
 

- Sähköpostia Päivi K:lle 

 Kutsuihin lomakepohja 

 Markkinointiviestinnän kurssilaisten tilanne? Pystyvätkö auttamaan ni-

mikylteissä ym. 

 Tapaamisajan sopiminen? 

- Päiviltä vastaus: millaiseen formaattiin tarvitset lomakepohjan? 

- Vastaus Päiville: Word 2007 

- Yllä olevan keskustelun jälkeen en ole saanut Päiviltä vastausta, enkä lomakepohjaa 

- Kyselin lomakepohjaa vielä uudestaan sähköpostitse -> ei vastausta 

- Pyydän lomakepohjan Tainalta 

- Suunnitelmaseminaari 23.1 

 Suunnitelma opponentille viikkoa aikaisemmin 

 Diaesityksen teko 

 Esitykseen valmistautuminen 

 Opponoitavan työn luku 

 Kirjallisen opponoinnin teko 

- Kutsukirjeen muokkaus lopulliseen muotoonsa 

- Kutsujen lähetys 25.1 



 38 
 Liite 1 

 Kutsuttavat: rehtori+ halukkaat opettajat 

 Ilmoittautumiset 7.2 mennessä sähköpostitse 

- Innovaatiopäivien ohjelman suunnittelu ja paperiversion teko 

 Klo 15.30 Aloitus 

 Klo 15.45 Tietoisku 

 Klo 16.00 Tutkimuksen tulokset 

 Klo 16.15 Kahvitarjoilu 

 Klo 16.30 Ryhmäytyminen ja työpajat 

 Klo 17.30 Tietoisku 

 Klo 17.45 Lopetus 

- Innovaatiopäivillä pidettävien työpajojen suunnittelu ja kirjaaminen paperille 

 Learning Cafe 

 Keksi esineelle käyttötarkoitus opetustyössä 

- Tarvikelistan tekoa 

- Teoriaosuuden kokoamista suunnitelmaseminaarissa esiin tulleiden kommenttien pe-

rusteella 

 Teoriaa lisää 

 Lähteitä lisää + englanninkielisiä lähteitä 

 Johdannosta tarkempi ja yksityiskohtaisempi 

 Omat tavoitteet 

 Innovaatiopäivistä kertova osuus yksityiskohtaisemmaksi 

- Sähköpostia Päivi K:lle 31.1 

 Kysyin (kertaalleen) voisivatko markkinointiviestinnän kurssilaiset aut-

taa nimilappujen ja opaskylttien teossa niin kuin aiemmin (joulukuussa) 

oli alustavasti puhetta. Ei vastausta. 

Helmikuu 2013 

- 4.2 Sähköpostitse muistutus kouluille innovaatiopäivästä ja viimeisestä ilmoittautu-

mispäivästä (7.2.) 

 Päivärinteen koulusta ilmoittautui 3 henkilöä 

 Ristin koululla viikkokokous, ei osallistujia innovaatiopäivään 

 Karjaan yhteiskoululla sivistystoimen kokous, ei osallistujia innovaatio-

päivään 

- Tapaaminen Tainan kanssa 6.2 

 Käydään läpi innovaatiopäivien ohjelma 

 Sovitaan, että Henna on sähköpostitse yhteydessä Tarja Meristöön hä-

nen innovaatiopäivillä pidettävän tietoiskun aiheesta 

 Sovitaan, että Henna ottaa vielä puhelimitse yhteyttä (7.2) kouluihin, 

joilta ei vastausta kutsuun ole tullut 
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 Sattumalta Henna näki Päivi K:n koulun käytävällä ja sai sovittua hänen 

kanssaan tapaamisen tapahtumamarkkinoinnin opiskelijan (Jaakko Si-

nervo) kanssa 13.2  suunnitellaan opaskyltit, nimikyltit ja muu kirjal-

linen materiaali innovaatiopäiville 

- Sähköpostia Tarja Meristölle 6.2 

 Hei, 

 

Olinkin jo aiemmin yhteydessä Sinuun, koskien opinnäytetyötäni, jonka kehit-

tämishankkeena järjestän innovaatiopäivät peruskoulujen opettajille. Sovim-

me, että tulisit pitämään lyhyen luennon tapahtumaan. 

 

Juttelin tänään Tainan kanssa asiasta ja sovimme, että Sinun ja Tainan puheen-

vuorot olisivat enemmänkin tietoiskuja kuin luentoja (kesto 15minuuttia). Inno-

vaatiopäivien ajankohta on siis torstaina 28.2 ja Sinun puheenvuorosi olisi heti 

minun aloituspuheenvuoron jälkeen. Tilaisuus alkaa klo 15.30 ja aloitus kestää 

n.15minuuttia, joten Sinun tietoiskusi ajoittuu n. klo 15.45. Onko tämä ok? 

 

Vielä pitäisi keskustella aiheesta. Innovaatiopäivien aiheena on siis innovaatioi-

den kehittäminen ja käyttöönotto. Taina suunnittelee oman puheenvuoronsa 

aiheesta: Ideasta innovaatioksi - innovaatiosta tuloksiin. Onko Sinulla toiveita 

omasta aiheestasi vai haluatko, että annan Sinulle valmiin aiheen, jonka poh-

jalta voit tehdä puheenvuorosi?  

 

 

Talviterveisin,  

Henna Pynnönen 

 

- Vastaus edelliseen sähköpostiin Tarja Meristöltä 6.2 

 ajatteletko että olisi hyvä saada opettajat innovoimaan vai kerronko miten tu-

levaisuutta varten ennovoidaan? Ennovaatio = ennakoiva innovaatio. Vai otanko 

näkökulmaksi miten innovatiivisuus pidetään vireillä ja vahvistetaan eikä lan-

nisteta, esim. koulussa eli innovaatiokulttuurin luonti ja ylläpito? Myös innovaa-

tioprosessin vaiheet ja johtaminen voisi sopia  - onko sinulla ideaa… kerro vaan 

mitä haet, niin yritän sitten suunnata sen mukaan esityksen. 

  

 tarja 

- Tarja Meristön kanssa sovitaan, että hän pitää puheenvuoronsa aiheesta: innovatiivi-

suuden luominen ja ylläpito, sekä sisällyttää siihen muutaman sanan ennovoinnista 

6.2 

 

- Soittokierros kouluihin, jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet osallistumisestaan koulu-

tuspäivään 7.2 

 Nummelan koulu, ei osallistujia innovaatiopäivään (muutto toiseen ra-

kennukseen samalla viikolla) 

 Otalammen koulu, ilmoittautui puhelimitse alustavasti 3 henkilöä (lä-

hetetty sähköpostilla innovaatiopäivien ohjelma 7.2) 

 Mikaelskolan, ottaa yhteyttä myöhemmin 
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 Sjundeå svenska skola, ilmoittaa maanantaina 11.2 (alustavasti 1 osal-

listuja) 

 Aleksis Kiven koulu, ei vastannut puhelimeen (soita uudestaan!) 

 Asemanpellon koulu, ei osanneet vielä sanoa, palaavat asiaan 

 Hiiden koulu, ilmoittaa maanantaina 11.2 (alustavasti 1-2 osallistujaa) 

 Metsolan koulu, luultavasti ei ilmoittautumisia 

 Källhagen skola, ei vastannut puhelimeen (soita uudestaan!) 

 

- Toinen soittokierros kouluihin, jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet koulutuspäivään, 

eivät vastanneet edellisellä kerralla puhelimeen ja muille lähialueen kouluille, joita 

ei ole vielä kutsuttu 8.2 

 Tytyrin koulu, (lisätietoja, kutsu ja innovaatiopäivien ohjelma lähetetty 

8.2, vastaus pyydetty viimeistään tiistaina 12.2) 

 Aleksis Kiven koulu, kyselee opettajilta (ohjelma lähetetty sähköpostil-

la 8.2, soita maanantaina uudestaan) 

 Källhagen skola, ei vastannut puhelimeen (soita uudestaan) 

 Anttilan koulu, lisätietoja päivästä sähköpostitse (lisätietoja, kutsu ja 

innovaatiopäivien ohjelma lähetetty 8.2, vastaus pyydetty viimeistään 

tiistaina 12.2) 

 Merituulen koulu, ei vastannut puhelimeen (soita uudestaan) 

 Hyrsylän koulu Saukkola, lisätietoja päivästä sähköpostitse (lisätietoja, 

kutsu ja innovaatiopäivien ohjelma lähetetty 8.2, vastaus pyydetty vii-

meistään tiistaina 12.2) 

 Sammatin koulu, soittaa myöhemmin 

 Hakarinteen koulu, ei vastannut puhelimeen (soita uudestaan) 

 

- Kolmas soittokierros 11.2 

 Aleksis kiven koulu, ilmoittautui 1 osallistuja 

 Källhagen skola, puhelin kiinni, kanslian numeroon ei vastattu 

 Merituulen koulu, ei vastannut puhelimeen 

 Hakarinteen koulu, lisätietoja päivästä sähköpostitse (lisätietoja, kutsu 

ja innovaatiopäivien ohjelma lähetetty 11.2, vastaus pyydetty viimeis-

tään tiistaina 12.2) 

 Sammatin koulu, lisätietoja päivästä sähköpostitse (lisätietoja, kutsu ja 

innovaatiopäivien ohjelma lähetetty 11.2, vastaus pyydetty viimeistään 

tiistaina 12.2) 
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-  Vastauspyyntö-sähköpostikierros niille, joille jo lähetetty lisätietoja ja pyydetty vas-

taus tähän päivään (12.2) mennessä, vastausta ei kuitenkaan ole saatu 

 Hakarinteen koulu 

 Sammatin koulu 

 Hyrsylän koulu 

 Anttilan koulu 

 Tytyrin koulu 

 Sjundeå svenska skola, paluupostissa vastaus: 2 osallistujaa innovaatio-

päiville 

 KAIKISTA KOULUISTA PYYDETTIIN VASTAUS JA ILMOITTAUTUMISET 13.2 

KLO 12.00 MENNESSÄ 

- Yrityksistä huolimatta vain 10 henkilöä viidestä eri koulusta on ilmoittautunut inno-

vaatiopäivään 12.2 mennessä. Kutsuttujen koulujen määrä oli yhteensä 18 koulua, 

joista jokaisesta kutsuttiin lähtökohtaisesti rehtori ja kaksi opettajaa. 

- 13.2 Kaikki kutsutut ja ilmoittautuneiden määrä 

 Aleksis Kiven koulu, 1 osallistuja 

 Päivärinteen koulu, 3 osallistujaa 

 Anttilan koulu, 3 osallistujaa 

 Hyrsylän koulu, 1 osallistuja 

 Hiiden koulu, 1 osallistuja 

 Otalammen koulu, 3 osallistujaa 

 Sjundeå svenska skola, 2 osallistujaa 

 

 Merituulen koulu, ei osallistujia 

 Källhagen skola, ei osallistujia 

 Asemanpellon koulu, ei osallistujia 

 Tytyrin koulu, ei osallistujia 

 Metsolan koulu, ei osallistujia 

 Mikaelskola, ei osallistujia 

 Nummelan koulu, ei osallistujia 

 Hakarinteen koulu, ei osallistujia 

 Karjaan yhteiskoulu, ei osallistujia 

 Hakarinteen koulu, ei vastausta 

 Sammatin koulu, ei osallistujia 

 

 ILMOITTAUTUNEET YHTEENSÄ: 14 henkilöä 

 

- 13.2 tapaaminen Tainan kanssa 
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 Sovittiin, että Henna viimeistelee innovaatiopäivien materiaalit ja esi-

tyksen 20.2 mennessä ja esittää ne seuraavalla tapaamiskerralla (20.2) 

 Sovittiin, että innovaatiopäivään osallistujille jaetaan Laurean kansio, 

joka sisältää muun muassa palautelomakkeen, päivän ohjelman ja esi-

tysmateriaalin 

- 13.2 tapaaminen Jaakko Sinervon kanssa, joka hoitaa seuraavat asiat: 

 Opaskylttien suunnittelu ja toteutus 

 Nimikylttien suunnittelu ja toteutus 

 Laurea kansioiden hankinta (15kpl) 

 Kaikki materiaali viimeistään 15.2 Lohjan Laurean opintotoimistoon, 

josta Henna hakee ne maanantaina 18.2 

- Innovaatiopäivän diaesityksen teko 13.2 

- Kotitehtävän suunnittelu ja puhtaaksi kirjoittaminen 13.2 

- Palautelomakkeen suunnittelu ja puhtaaksi kirjoittaminen 13.2 

- Innovaatiopäivien tarjoilujen tilaaminen Luksian keittiöstä, yhteyshenkilö: Sirpa Levo 

(tarjoilut 20 henkilölle, joista yksi gluteeniton ruokavalio) 15.2 

- Sähköpostia Päivi K:lle 15.2 

 Hei, 

 

Sain teidän markkinointiviestinnän kurssilta Jaakko Sinervon tekemään opaskyl-

tit järjestämääni päivään. Olisiko mahdollista saada tapahtumamarkkinoinnin 

kurssilta 4 henkilöä avukseni innovaatiopäivään? Kyseessä olisi luokan järjeste-

lyä ja työpajojen kirjurina toimimista. Innovaatiopäivien ajankohtahan oli siis 

28.2 klo.15.00-18.00, eli noin 2 viikon päästä. 

 

Terv. Henna Pynnönen 

- Päivi K. välitti sähköpostin tapahtumamarkkinoinnin kurssilaisille ja 16.2 varmistui, 

että innovaatiopäivään saadaan 3 henkilöä avustamaan työpajoissa. 

- Jaakko Sinervon tekemien materiaalien haku opintotoimistosta 18.2 

- 19.2 Sovitaan innovaatiopäivään avustamaan tulevien henkilöiden kanssa tapaaminen 

27.2 klo 12.00 Lohjan Laurean tiloissa 

- Yhden valmiin innovaatiopäivässä jaettavan kansion (materiaaleineen) kokoaminen 

Tainalle 19.2 

- Anniina Ahilammen opinnäytetyöhön perehtyminen ja tutkimuksen tulosten esittely 

diaesitykseen 20.2 

- 26.2 Materiaalin viimeistely ja tulostus, kansioiden kokoaminen, palautelomakkeen 

täyttöä varten tarvittavien kynien tilaus opintotoimistosta 

- 27.2 tapaaminen innovaatiopäivään rekrytoitujen avustajien kanssa  työpajojen oh-

jeistus ja läpikäynti 
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- 28.2  ENSIMMÄINEN INNOVAATIOPÄIVÄ 

 Tilan (AMK15) järjestely; ylimääräiset tuolit ja pöydät pois tieltä, pöy-

tien järjestely ryhmittäin työpajoja varten 

 Tarjoilut esille 

 Opaskyltit ulko- oveen, aulaan ja tilan oven 

 Esityksen läpikäynti 

 Nimikylttien ja kansioiden järjestely 

 Lopputarkistus, että kaikki on kunnossa 

 klo 15.30 tilaisuus alkaa 

 klo 18.00 tilaisuus päättyy 

 Valokuvia tilasta ja päivän kulusta (Henna otti kännykällä) 

 Tilan siistiminen tilaisuuden jälkeen 

 Palautelomakkeiden läpikäynti 

 Kiitosviestit tilaisuuteen osallistuneille sähköpostitse 

 Palautelomakkeet sähköpostitse niille, jotka joutuivat poistumaan tilai-

suudesta aikaisemmin; viimeinen palautuspäivä 4.3. 

Maaliskuu 2013 

- 9.3 Toisen kerran sähköpostia niille, jotka lähtivät ensimmäisestä innovaatiopäivästä 

aikaisemmin, eivätkä täyttäneet palautelomaketta pyysin lähettämään palautteet 

joko postitse tai sähköpostitse 

- 11.3 Yhteenveto ensimmäisestä innovaatiopäivästä tilaisuuteen osallistuneille 

- 11.3 Toisen innovaatiopäivän ajankohdan valinta palautelomakkeiden perusteella; 

päiväksi varmentui 11.4 ja kellonajaksi 12:00- 14:00 

- 13.3. Toisen innovaatiopäivän ohjelman, kutsun ja palautelomakkeen suunnittelu 

- Tapaaminen Tainan kanssa 13.3 klo 15.00 

 Keskustellaan toisen innovaatiopäivän ohjelmasta, kutsusta ja palaute-

lomakkeesta 

 Sovitaan, että toiseen innovaatiopäivään kutsutaan kaikki ne, jotka 

kutsuttiin ensimmäiseen päivään sekä ne, jotka osallistuivat ensimmäi-

seen päivään 

 Sanna Partamiehen kanssa keskustelu toisen päivän tarjoiluista; Laurea 

sponsoroi kahvit ja pullat 

- Tilan varaus opintotoimistosta; Luokka AMK15 klo 11.00- 14.30 

- Kutsut sähköpostitse niille henkilöille, jotka osallistuivat ensimmäiseen innovaatiopäi-

vään sekä niille, jotka alun perin kutsuttiin 

- 14.3. Ensimmäinen vastaus 13.3. lähetettyyn kutsuun 

 Hiiden koulu  

 Kysyi saavatko osallistua, vaikka eivät osallistuneet ensimmäiseen päi-

vään 
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 Pyysi voinko lähettää ensimmäisen päivän materiaalin sähköpostitse 

 Paluuviestissä ilmoitus, että saavat osallistua ja viestin liitteenä en-

simmäisen päivän materiaali ja kotitehtävä ohjeistus 

- Innovaatiopäivillä kännykällä otetut valokuvat siirretty tietokoneelle omaan kansioon 

14.3. 

- Muistutusviesti kaikille kutsutuille: 

 ”Hei, 

 

Muistattehan ilmoittautua innovaatiopäivään huomiseen 29.3. mennessä. Jos 

ette itse pääse paikalle, niin voitte välittää kutsun muille koulunne henkilökun-

taan kuuluville opettajille. 

 

Keväisin terveisin,  

 Henna Pynnönen 
 0505437151 
 Laurea Lohja” 

 

- Päivärinteen koulusta ilmoittautui 2 henkilöä  

- Anttilan koulusta ilmoittautui 2 henkilöä 

- Aleksis kiven koulusta ilmoitettiin, ettei heidän koulusta pääse osallistumaan ketään 

- Sähköpostia niille henkilöille, jotka olivat ensimmäisessä innovaatiopäivässä, mutta 

eivät ole ilmoittautuneet toiseen innovaatiopäivään (2.4.2013): 

 

 ”Hei, 

 

En ole saanut Teiltä vahvistusta osallistumisestanne Lohjan Laureassa 11.4. jär-

jestettävään innovaatiopäivään. Olettehan ystävällinen ja ilmoitatte huomiseen 

3.4. klo 12:00 mennessä jos pääsette osallistumaan tilaisuuteen.  

Jos ette pääse paikalle, voitte lähettää "kotitehtävät" osoitteeseen: Henna 

Pynnönen Mäkeläntie 4 09120 Karjalohja tai sähköpostitse:  

 henna.pynnonen@laurea.fi 

 

Kiitos ja hyvää kevään odotusta, 

 
 Henna Pynnönen 
 0505437151 
 Laurea Lohja” 
 
Huhtikuu 2013 
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- 9.4. Innovaatiopäivän (11.4.) materiaalin työstäminen ja lähettäminen Tainalle säh-

köpostitse. Materiaali sisältää: palautelomake, diaesitys, sparrausmateriaali ja päivän 

ohjelma 

- Sähköpostikeskustelu Sanna Partamiehen kanssa hänen osallistumisestaan innovaatio-

päivään, hänen esityksensä käsittely sekä muu materiaali hänen tarkistettavakseen  

ok. 

- Sähköpostia ensimmäiseen innovaatiopäivään osallistuneelta opettajalta: 

 Hei 

 

 ja kiitos piristävästä innovaatiopäivästä. 

 Innostuin! 

 

 Valitettavasti työtilanne vaati minun läsnäoloa nyt, joten en pääse torstaina. 

 Ei ole valinnanvaraa. Pahoittelen sitä että en pääse. 

 

 Olet valoisa ja hyvä organisoija. 

 

- 11.4. TOINEN INNOVAATIOPÄIVÄ 

 Innovaatiopäivässä jaettavan materiaalin tulostaminen opintotoimistos-

sa (Lohja) 

 Opaskyltit ulko-oveen, aulaan ja tilan oveen 

 Tilan järjestely; tuolit ja pöydät ryhmittäin, materiaalit valmiiksi pöy-

tiin 

 Tarjoilut esille 

 Esityksen läpikäynti 

 Klo 12:00 tilaisuus alkaa 

 Klo 14:00 tilaisuus loppuu 

 Tilan siistiminen tilaisuuden jälkeen 

 Palautelomakkeiden läpikäynti tilaisuuden jälkeen 

- 17.4. Tapaaminen Tainan kanssa 

- 19.4. Raportin viimeistelyä 

- 7.5. Opinnäytetyön julkaisuseminaari 
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Liite 2. Kutsulista 
 

Päivärinteen koulu Siuntio    

Päivärinteentie 39 

02570 SIUNTIO KK 

 

Sjundeå svenska skolan   

Skolvägen 3 

02580 SJUNDEÅ 

 

Mikaelskolan    

Västerbygård 

Hangövägen 2061A  

10600 Ekenäs 

 

Karjaan yhteiskoulu   

Tammisaarentie 62A 

10320 

 

Ristin koulu    

Tynninharjuntie 1 

08700 Lohja 

 

Källhagens skola   

Klockargränden 2 

08700 Lohja 

 

Aleksis Kiven koulu Siuntio   

Puistopolku 2 

02580 Siuntio  

 

Hiiden koulu Lohja   

Karstuntie 354  

08450 LOHJA 

 

Metsolan koulu Lohja   

Gunnarlankatu 1 

08150 Lohja 
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Asemanpellon koulu Lohja   

Munkkaantie 35 

08500 LOHJA 

 

Nummelan koulu Nummela   

Väinämöisentie 9 

03100 NUMMELA 

 

Otalammen koulu Vihti   

Otalampi-talo 

Torpparintie 9 

03300 Otalampi 

 

Tytyrin koulu  Lohja   

 

Merituulen koulu Inkoo   

 

Anttilan koulu Lohja   

 

Sammatin koulu   

 

Hakarinteen koulu Tammisaari  
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Liite 3. Osallistujalistat 
 

Osallistujat 28.2. 

Päivärinteen koulu: 3 henkilöä 

Otalammen koulu:  3 henkilöä 

Aleksis Kiven koulu: 1 henkilö 

Hiiden koulu: 1henkilö 

Sjundeå svenska skola: 2 henkilöä 

Anttilan koulu: 3 henkilöä 

YHTEENSÄ: 13 (14) osallistujaa 

 

Osallistujat 11.4. 

Hiiden koulu: 1 henkilö 

Anttilan koulu: 2 henkilöä 

Päivärinteen koulu: 2 henkilöä 

Sjundeå svenska skola: 2 henkilöä 

YHTEENSÄ: 7 osallistujaa 
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Liite 4. Innovaatiopäivän ohjelma 28.2. 

 

Innovaatiopäivän ohjelma 

                  28.2.2013 

 

  Osallistujat: Länsi- Uudenmaan alueen  

  opetushenkilöstö 

 

  15:30 Tervetuloa 

- Henna Pynnönen: aloituspuhe 

  15:45 Tietoisku 

- Tarja Meristö: Innovatiivisuuden luominen ja 

ylläpito 

  16.00 Innovaatiojohtamisen tutkimuksen tulokset 

  -     Henna Pynnönen 

  16:15 Kahvitarjoilu ja tauko 

  16.30 Työpaja 

- Learning cafe - Oppimiskahvila 

  17.30 Tietoisku 

  -     Taina Lackman: Ideasta innovaatioksi -  

   innovaatioista tuloksiin 

  17.50 Tilaisuuden päätös ja kotitehtävät 

  -     Henna Pynnönen 

 

 Tilaisuuden tarkoituksena on auttaa Teitä kehittä-

mään oman koulunne innovaatiotoimintaa ja antaa 

työkaluja sen kehittämiseen sekä kannustaa luo-

maan uutta ja miettiä mitä voitaisiin tehdä toisin 

tai paremmin. 
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Liite 5. Kotitehtävä 

Innovaatioiden seuranta 

Valitse yksi käyttöönottamanne innovaatio ja vastaa seuraaviin kysymyksiin sen pe-

rusteella.  

1. Minkä innovaation valitsit koulutuspäivässä 28.2 ja sovelsit työssäsi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Miten hyödynsit sitä omassa työssäsi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Miten siihen suhtauduttiin? (kollegat/ oppilaat) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Mitä hyötyä siitä oli? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Mitä sinä tarvitsisit, voidaksesi kehittää uutta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Mikä estää sinua kehittämästä? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Mitä oikeasti haluaisit muuttaa, kokeilla tai tehdä toisin? (miettikää koko työyhtei-

sön kesken!) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Miten tästä eteenpäin? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tarkastele myös muita koulussanne tehtyjä innovaatioita oheisen kaavion avulla. 

9. Muita koulussanne tehtyjä uudistuksia ja innovaatioita 

Innovaatio Miten hyödynnet-

tiin? 

Miten otettiin 

vastaan? 

Mitä 

hyötyjä/haittoja? 

        

        

        

 



 52 
 Liite 6 

Liite 6. Innovaatiopäivä 28.2 palaute 

 
1. Osallistuin keväällä 2012 tehtyyn innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen  
Kyllä         En  
 
2. Koulumme osallistui keväällä 2012 tehtyyn innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutki-
mukseen. 
Kyllä         Ei        En tiedä  

 
3. Olkaa hyvä ja vastatkaa väittämiin oman mielipiteenne mukaan asteikolla 1- 5, jossa 

1= Täysin eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 

5= Täysin samaa mieltä 

 

Innovaatiopäivän organisointi   1      2      3     4   5 

  

A. Sain innovaatiopäivästä uusia ideoita oman työni kehittämiseen                

B. Innovaatiopäivä oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen   

D. Innovaatiopäivä oli sopivan mittainen ja sopivaan kellonaikaan   

G. Innovaatiopäivä oli hyvin järjestetty 

H. Sain etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivistä 

I. Voisin osallistua uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen 

J. Voisin suositella samankaltaista tilaisuutta kollegoilleni 

Puheenvuorot ja työskentely 

K. Aloitus- ja loppupuheet olivat selkeitä ja sujuvia 

L. Työskentely oli sujuvaa ja hyvin ohjeistettu   

M. Työskentelyyn oli varattu aikaa sopivasti   

  

N. Tarja Meristön puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen      

O. Taina Lackmanin puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen 

P. Innovaatiojohtamisen tutkimuksen tulokset olivat mielenkiintoisia   

 

4. Avoimia kommentteja innovaatiopäivästä ja kehittämisehdotuksia samankaltaisen tilaisuu-

den järjestämiseen 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Tulemme järjestämään huhtikuussa 2013 toisen tilaisuuden, jossa selvitetään, minkälaisia 

innovaatioita olette ottaneet käyttöön koulussanne 1.3 - 1.4 välisellä ajalla, miten Teidän 

käyttöön ottamanne innovaatiot ovat toimineet, mitä hyötyä niistä on ollut opetustyössänne 

ja miten niitä voisi kehittää. Tilaisuudessa käsitellään myös Teidän innovaatiopäivistä anta-

manne palaute ja kehittämisehdotukset. 

 

5. Rastita Teille sopivin päivä innovaatioiden käyttöönoton seurannan ajankohdaksi. 

2.4.       4.4       9.4       11.4   

  

6. Rastita Teille sopivin kellonaika innovaatioiden käyttöönoton seurannan ajankohdaksi. 

8.00-10.00       10.00-12.00       12.00-14.00       14.00-16.00      16.00-18.00 

 

Kiitos osallistumisestanne innovaatiopäivään ja palautteen annostanne. 

Hyvää kevään odotusta! 
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Liite 7. Työpajaohjeistus 

Learning cafe eli oppimiskahvila 

- Järjestäydytään neljään ryhmään, joista kahdessa on 3 henkilöä ja kahdessa 

on 4 henkilöä, niin että saman koulun henkilökuntaan kuuluvat ovat eri ryh-

missä. Jokaisessa ryhmässä myös yksi ulkopuolinen kirjuri 

- Valitaan yhdessä jokaiselle ryhmälle jokin yhteinen teema/ opetustyössä 

esiintyvä ongelma, jota pöydässä käsitellään  

- Järjestäytymiseen ja aiheenvalintaan käytettävä aika on 10 minuuttia 

- Ryhmille jaetaan fläppipaperi, johon kirjataan pohdinnan tuotokset 

- Aikaa on 10 minuuttia, jonka jälkeen kaikki ryhmän jäsenet (kirjuria lukuun 

ottamatta) siirtyvät toisiin pöytiin 

- Siirtyminen tehdään niin, että ryhmän jäsenet eivät pysy yhdessä, vaan jakau-

tuvat eri pöytiin 

- Kirjuri, joka ei siirry alkuperäisestä pöydästään mihinkään, kertoo kunkin kier-

roksen jälkeen seuraaville pöytään saapuville henkilöille, mitä edellisen ryh-

män kanssa on aiheesta keskusteltu 

- Näin jatketaan 3 kierrosta 

- Jokaisessa pöydässä ryhmällä on 10 minuuttia aikaa pohtia annettua aihetta ja 

kehittää sitä edellisen ryhmän pohdintojen perusteella 

- Kun jokainen on käynyt kaikissa työpisteissä, kirjurit antavat fläppipaperille 

kirjaamansa tuotokset eli ratkaisunsa ongelmaan Hennalle, joka kokoaa niistä 

esiin tulleet ratkaisut liitutaululle. 

- Työpajojen lopuksi jokainen henkilö valitsee yhden edellä mainituista ratkai-

suista, jota soveltaa seuraavan kuukauden aikana omassa työssään sekä kirjaa 

sen aikana muistiin, miten se käytännössä toimi ja mitä hyötyä siitä oli vai 

oliko mitään 

- Lopputyöskentelyyn käytettävä aika on 20 minuuttia 

- Työpajaan käytettävä aika yhteensä: 1 tunti 
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Liite 8. Viisi askelta luovaan arkeen 

Viisi askelta luovaan arkeen 
 

1. Halu tehdä asiat eri tavalla paremmin. 

Valitse jokin sinua vaivaava asia ja mieti, 
miten voisit järjestää sen arjessasi helpommin, 

järkevämmin tai hauskemmin. 
 

2. Tee luovuudesta elämänasenne. 

Kerro kaikille, kuinka sinusta on mukavaa 
elää siten, että kokeilet rohkeasti uusia 

asioita. Kun puhut tästä kaikille ja 
kaiken aikaa, alat uskoa ajatukseen ja 

toimia sen mukaan. 
 

3. Hylkää ajatus epäonnistumisesta. 

Ajattele, että on vain kokeiluja, joista osa 
toimii ja osa ei. Lopputulosta ei voi koskaan 

tietää ennalta. Keskity kokeiluihin, 
jotka toimivat. 

 

4. Opettele nauramaan itsellesi. 

Älä häpeä kokeiluja, jotka eivät toimineet, 
vaan ole niistä ylpeä. Sano itsellesi ja 
muille: ”Kokeilin, mutta ei toiminut 

yhtään!” Ei se ole niin vakavaa. 
 

5. Kyseenalaista annetut totuudet. 

Jos huomaat suhtautuvasi uuteen asiaan 
voimakkaasti, kysy itseltäsi: ”Entä jos olenkin  
väärässä?” Ole utelias, avoin ja kiinnostunut  

yllättävienkin ihmisten ajatuksista. 
 
 
 
 
 
 

(Idealist groupin perustaja ja luova johtaja Saku Tuominen Yhteishyvä lehdessä 
01/13) 

 



 56 
 Liite 9 

Liite 9. Tilastokeskuksen artikkeli 
 

”Pilottikysely kartoitti innovaatiotoimintaa julkisella sektorilla 

 

 Pohjoismainen pilottihanke käyntiin 2008

 

Kirjoittajat: Ari Leppälahti, Mervi Niemi ja Mikael Åkerblom työskentelevät yritysten 

rakenteet -yksikössä Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuk-

sen Tieto&trendit-lehdessä 2/2011. 

Voidaanko julkisen sektorin tarjoamien palveluiden kehittymistä mitata innovaatiotoi-

minnan käsitteellä ja yrityssektorin kanssa vertailukelpoisilla tilastoilla? Tuoreen pilotti-

tutkimuksen mukaan tuoteinnovaatioita – tavaroita tai palveluja – kyselyyn vastanneilla 

julkisilla organisaatioilla oli 55 prosentilla, kun niitä yrityksissä kaikkiaan oli 30 pro-

sentilla. 

__________________ 

Yritysten osalta innovaatiotoiminta – uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen – 

on jo pitkään nähty keskeisenä menestystekijänä. Kansainvälisellä ja kansallisella tasol-

la on ollut selkeä tarve yritysten innovaatiotoiminnan tilastolliseen mittaamiseen. Sa-

malla innovaatiotoiminta on otettu vahvasti mukaan myös julkista sektoria koskevaan 

keskusteluun. Kuntien odotetaan kehittävän ja tehostavan palvelutarjontaansa, ja esi-

merkiksi yliopistouudistuksen yhteydessä Aalto-yliopiston nimeksi ehdotettiin 'innovaa-

tioyliopistoa'. 

Pohjoismainen pilottihanke käyntiin 2008 

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta ei käytännössä ole tehty kattavaa tilastokartoi-

tusta, tarjolla on lähinnä teoreettisia mallinnuksia ja yksittäisiä empiirisiä selvityksiä. 

Tilastoinnin kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2008 pohjoismainen pilottihanke, jos-

sa on kartoitettu tiedonkäyttäjien tarpeita, haastateltu tiedonantajia, laadittu yhtenäinen 

tiedonkeruulomake ja toteutettu pilottikysely kussakin Pohjoismaassa. Suomesta muka-

na on ollut Tilastokeskus. 

Kyselyn tietosisällössä pyrittiin noudattamaan mahdollisimman pitkälle vakiintuneita 

yrityskyselyn käsitteitä. On kuitenkin selvää, että innovaatiotoiminnan tilastoinnissa 

julkisella sektorilla on perustavanlaatuisia eroja verrattuna yrityksiin. Innovaatio on 

määritelmällisesti kaupallistettu keksintö (tai oleellinen parannus). Julkiset toimijat tuot-

tavat palveluita, mutta niitä ei samassa mielessä tuoda markkinoille kuin yritysten tuot-

teita. 

Julkiset organisaatiot ovat myös varsin heterogeenisia. Niiden toiminnan luonne vaihte-

lee tarkkaan säädellyistä hallinnollisista prosesseista akateemiseen perustutkimukseen. 

Yksiköiden erilaisuus koskee erityisesti valtionhallinnon organisaatioita, kunnat ja kun-

tayhtymät ovat toiminnoiltaan yhtenäisempiä. Toisaalta kunnat ovat toimialaltaan pai-

kallishallintoa, mikä peittää alleen moninaisen palvelutarjonnan, jossa innovaatiotoi-

minta varsinaisesti ilmenee. 
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Suomessa pilottikysely toteutettiin vuonna 2010 koskien innovaatiotoimintaa 2008–

2009. Kysely kohdistettiin kolmeen pääryhmään: kunnat, kuntayhtymät ja valtionhallin-

to. Valtiohallinnon osalta päädyttiin harkinnanvaraiseen otokseen. Syynä tähän oli re-

kisterissä olevien organisaatioiden heterogeenisuus. Pilottikyselyyn ei katsottu perustel-

luksi ottaa mukaan lähinnä rutiiniluonteisia, tarkoin säädeltyjä hallintoprosesseja toteut-

tavia organisaatioita (esimerkiksi alueelliset ulosottoviranomaiset ja raastuvanoikeudet). 

Valtionhallinnon yksikkörakenne nousee suureksi haasteeksi pyrittäessä kansainvälises-

ti vertailukelpoisiin tilastokyselyihin. 

Paikallishallinto on tässä suhteessa selkeämpi. Siitä otettiin mukaan suurimmat kunnat 

ja kuntayhtymät sekä satunnaisotos pienemmistä. Kuntia pyydettiin jakamaan vastaus 

palvelutuotannon pääryhmiin (sosiaali- ja terveyspalvelut, opetus ja kulttuuri, muu). 

Kysely lähetettiin noin 300 organisaatiolle, joista 45 prosenttia vastasi kyselyyn. 

Vastaajilta kysyttiin erityyppisistä innovaatioista (tuote, prosessi, viestintä ja organisaa-

tio), niiden aikaansaamiseen tarvituista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista (oma ke-

hittäminen, osaamisen hankinta), innovaatiotoiminnan tavoitteista, tietokanavista, yh-

teistyöstä sekä esteistä. Odotetusti hankalin kysymys oli innovaatiotoimintaan käytetty 

rahamäärä ja henkilöresurssit, joista menotiedot pyydettiin vain karkeana luokiteltuna 

arviona. Suhteutettuna organisaation budjettiin tulokset ovat jossain määrin rohkaisevia. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) rooli innovaatiotoiminnassa vaatii julkisella 

sektorilla lisäpohdintaa. Yrityksissä valtaosa t&k:sta on soveltavaa tutkimusta ja tuote-

kehitystä, joka liittyy kiinteästi uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen ja voi-

daan näin laskea innovaatiotoiminnan menoiksi. Sen sijaan yliopistoissa ja sektoritut-

kimuslaitoksissa tehtävän perustutkimuksen yhteys mahdollisiin tuleviin innovaatioihin 

ei ole ollenkaan yksiselitteinen. 

Seuraavassa on esitetty joitakin havaintoja pilottitutkimuksen Suomen aineistosta. Ne 

toimivat esimerkkeinä siitä, mitä julkisen sektorin innovaatiotilastosta voitaisiin tuottaa 

ja miltä tulokset näyttävät suhteessa yrityskyselyyn. Aineiston rajallisuuden vuoksi tu-

lokset ovat suuntaa-antavia. 

Tuoteinnovaatioita yli puolella julkisista organisaatioista 

Tuoteinnovaatioita pilottikyselyyn vastanneilla julkisilla organisaatioilla oli 55 prosen-

tilla, kun niitä yrityksissä kaikkiaan oli 30 prosentilla (yrityskysely käsitti innovaatio-

toiminnan vuosina 2006–2008). Vähintään yli 250 työntekijän yrityksistä tuoteinnovaa-

tioita oli kuitenkin lähes 60 prosentilla, joten ero vastaavan henkilömäärän julkisen sek-

torin yksiköihin on lähes olematon. Vastaavansuuntainen tulos toistuu prosessi-

innovaatioiden kohdalla. Henkilömäärältään pieniä yksiköitä on julkisella sektorilla 

suhteessa selvästi vähemmän kuin pienyrityksiä, joten julkisen sektorin yleistä korke-

ampaa innovaatioastetta voidaan pitää odotettuna. 
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Kuvio 1. Tuoteinnovaatioiden (tavarat ja palvelut) osuus julkisen sektorin pilotti-

kyselyssä ja yritysten innovaatiotilastossa 

 

Lähde: Innovaatiotoiminta julkisella sektorilla -pilottitutkimus, Tilastokeskus 

Kuvio 2. Innovaatiotoiminnan tietokanavat julkisella sektorilla: niiden osuus innovaa-

tiotoimintaa ilmoittaneista, jotka ilmoittivat kyseisen tietolähteen merkityksen suureksi 

 

Lähde: Innovaatiotoiminta julkisella sektorilla -pilottitutkimus, Tilastokeskus 
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Kuvio 3. Innovaatiotoiminnan esteet julkisella sektorilla: niiden osuus innovaatiotoi-

mintaa ilmoittaneista, joille kyseisellä tekijällä on suuri merkitys 

Lähde: Innovaatiotoiminta julkisella sektorilla -pilottitutkimus, Tilastokeskus 

Innovaatiotoiminnan tärkein tavoite sekä yrityksissä että julkisella sektorilla oli laadun 

parantaminen. Tuotevalikoiman laajentaminen oli yrityksille julkista puolta tärkeämpää, 

tehokkuus ja kustannussäästöt painottuivat puolestaan julkisella sektorilla. Tärkein in-

novaatiotoiminnan tietokanava julkisella sektorilla oli epävirallinen verkostoituminen. 

Myös erilaiset asiakastyytyväisyyskyselyt koettiin melko tärkeiksi, tieteellisen kirjalli-

suuden rooli sen sijaan oli vähäisempi. 

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö oli julkisella sektorilla yrityksiä yleisempää. 

Tämän taustalla voi olla esimerkiksi julkisten organisaatioiden yhteistyö yritysten kans-

sa sekä kuntien keskinäinen yhteistyö palvelujen tuottamisessa. Julkisella sektorilla es-

teiksi koettiin odotetusti eniten varojen ja työajan niukkuus, mutta sen sijaan muutos-

vastarinta tai innovaatioihin liittyvä riskien kaihtaminen ei juuri noussut esiin. 

 Kehittämistyö jatkuu OECD:n työryhmässä, jossa myös Tilastokeskus on mukana. 

Pohjoismainen pilottihanke nosti esiin monia kysymyksiä, jotka vaativat jatkokehittä-

mistä. Erityisenä haasteena on edelleen innovaatiotoiminnan työpanoksen ja menojen 

mittaaminen samaan tapaan kuin jo nyt tilastoidaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

resursseja. Euromääräisten panosten ohella kaivataan myös edes jonkintasoista empiiris-

tä arviota julkisen innovaatiotoiminnan tuloksista. Kokonaiskuvan saamiseksi tarvittai-

siin myös tietoa julkisia palveluita tuottavista yrityksistä. Nykyisin yrityskysely ei kata 

esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoja.” 

  

Lähde: Tilastokeskus. 2011. Pilottikysely kartoitti innovaatiotoimintaa julkisella sektorilla. Viitattu 
15.2.2013. http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-04-04_003.html?s=0 
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Liite 10. Yhteenveto 28.2 pidetystä innovaatiopäivästä 
 

 Ensimmäinen innovaatiopäivä pidettiin torstaina 28.2 klo 15.30–18.00. Tilaisuu-

teen osallistui 12 rehtoria ja opettajaa Länsi- Uudenmaan alueella sijaitsevista 

kouluista. Innovaatiopäivän sisältö koostui kahdesta tietoiskusta (Taina Lack-

man ja Tarja Meristö), innovaatiojohtamisen tutkimuksen tulosten käsittelystä 

sekä oppimiskahvilasta, johon jokainen paikalla oleva osallistui. 

 

 Innovaatiopäivä sujui hyvin, paikalla olijat osallistuivat keskusteluun ja työs-

kentelivät toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ajatuksia vaihtaen oppimiskahvi-

lassa. Tietoiskut koettiin olevan mielenkiintoisia ja samankaltaista tapahtumaa 

voitaisiin suositella muille kollegoille. 

 

 Tietoiskujen aiheina olivat innovatiivisuuden luominen ja ylläpito sekä innovaa-

tioiden kehittäminen.  

 

 Oppimiskahvilassa tilaisuuteen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään ja jokai-

nen ryhmä pohti itse käsiteltävän aiheen. Oppimiskahvilan teema oli koulumaa-

ilman ongelmat ja miten niitä voidaan kehittää/ keksiä uusia menetelmiä näi-

den ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmät pohtivat aihetta keskustellen kaksitois-

ta minuuttia, jonka jälkeen ryhmiä vaihdettiin. Vaihto tehtiin kaksi kertaa, niin 

että jokainen henkilö osallistui jokaisen aiheen käsittelyyn. Ryhmien tuotokset 

ja ajatukset kirjattiin fläppipaperille ulkopuolisen kirjurin toimesta. 

  

 Ryhmien keksimät koulumaailman ongelmat olivat seuraavat: 

 

 Matkapuhelinten käyttö tunnilla 

 Erityislapsien määrä verrattuna opettajien määrään ja tilojen riittävyy-
teen 

 Rangaistusmenetelmät oppilaiden tekemistä rikkeistä 

 

Ryhmätöiden tuotokset 

 

 Ryhmä 1: Matkapuhelinten käyttö tunnilla 

 Puhelinta voisi hyödyntää jollain lailla opetuksessa 

 Puhelimista eroon tunnilla; tähän ratkaisuna puhelinparkki, johon oppi-

laat jättävät puhelimensa ennen tuntia 

 Ei totaali kieltoa puhelimille, vaan sen hyödyntämistä yhdessä sovittu-
jen ohjeiden mukaisesti 

 Saisi käyttää tunneilla tietolähteenä 

 Opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus; molemmat voisivat opettaa 
toisilleen jotain matkapuhelinten käytöstä 

 Matkapuhelin- kasvatus; koulussa ei saa kuvata eikä levittää toisista ku-
via 
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 Sosiaalinen media ei ole koulun vastuulla 

 Tietokoneluokista voitaisiin siirtyä älypuhelimien käyttöön oppimisma-
teriaalin hankkimisessa/ tiedon etsimisessä 

 Matkapuhelimia voitaisiin hyödyntää läksyjen muistiinpanovälineenä  
ongelmana se, että kaikilla ei välttämättä matkapuhelinta ole 

 Yhdessä sovitut säännöt, millä tunneilla matkapuhelinten käyttö on sal-

littua 
 

 Ryhmä 2: Erityislasten määrä verrattuna opettajien määrään ja tilojen riittä

 vyyteen 

 Avustaja voisi liikkua ryhmän mukana 

 Pitäisi saada lisää tiloja, erityisopettajia ja resursseja näiden toteut-
tamiseen 

 Opettajien konsultointia ja tiedonvälistystä erilaisista oppilaisiin liitty-
vistä asioista lisättävä  sovitaan aika, jolloin tietoa jaetaan opettaji-
en kesken 

 Kuraattori voisi tulla mukaan tunnille seuraamaan tuntia ja auttamaan 

opettajaa 

 Luokanopettajien koulutusta voisi lisätä; erityisosaaminen 

 Opettajien ja oppilaiden toistensa tuntemusta sekä vuorovaikutusta 

kehitettävä 

 Niiden resurssien, jotka ovat käytössä riittävyyden varmistaminen 

 Pienryhmien lisääminen pienryhmä voisi olla parempi vaihtoehto, 
kuin henkilökohtainen avustaja 

 Pienryhmille joustavuutta 

 Pienryhmä voisi olla kiinteä ryhmä, jossa opetetaan eri oppiaineita 
 

 Ryhmä 3: Rangaistusmenetelmät oppilaiden tekemistä rikkeistä 

 

 Puhuttelu ja yhteydenotto vanhempiin 

 Vakavissa tapauksissa viranomaiset mukaan 

 Kasvatuskeskustelut 

 Vertaiskeskustelut muiden oppilaiden kanssa, esimerkiksi. luokkatoverit 

 Kohdistetaan huomio yhteiseen tekemiseen ja hyviin puoliin, mitä yh-
dessä voidaan saada aikaan. 

 Erheiden inhimillistäminen 

 Yli 15- vuotiaiden tupakanpolton valvomiseen ja rankaisuun poliisi mu-
kaan  sakot 

 Konkreettinen korvaus anteeksipyynnön lisäksi, esimerkiksi tehdä kort-

ti, ostaa uusi tavara rikotun tilalle 

 Jälki- istunto, mutta toimiiko se? 

 Valittu yksi henkilökunnan jäsen, jonka luokse häiritsevä oppilas ohjat-
taisiin 

 Jos nykyiset toimet eivät auta verkosto sosiaali- ihmisten puolella 

 Koulun sääntöjen läpikäyminen ja niiden vertaaminen lakiin, esimerkik-
si alaikäisten tupakanpoltto 

 Vanhempien vastuuttaminen esimerkiksi luvattomissa poissaolotapauk-

sissa  nopea reagointi ja yhteydenotto vanhempiin jo ensimmäisestä 
poissaolokerrasta lähtien 

 Yhteiskunnan yleiset säännöt ja lait 
 

Innovaatiopäivän jälkeen 
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 Osallistujat täyttivät tapahtuman lopuksi palautekyselyn, jonka tuloksia käy-

dään läpi huhtikuussa pidettävässä innovaatiopäivässä. Heille jaettiin myös ko-

titehtävä maaliskuun aikana tehtäväksi, joka niin ikään käydään läpi huhtikuun 

innovaatiopäivässä. Toinen innovaatiopäivä tulee olemaan joko 9.4 tai 11.4, 

tarkempi innovaatiopäivän ajankohta ja kellonaika ilmoitetaan osallistujille 

sähköpostitse viikon 10 loppuun mennessä. 

 

 Innovaatiojohtamisen tutkimuksessa esiin tulleita ongelmia koulumaailmasta, 

joita voitte myös pohtia omalta osaltanne ja kirjata kotitehtävä lomakkeeseen 

pohdintoja ja ratkaisuja: 

 

 Miten kehittäisit koulunne innovaatiotoimintaa 

 Miten kehittäisit avointa ja kannustavaa ilmapiiriä työyhteisössänne 
(opettajien osalta & rehtorin osalta) 

 Miten voisit kannustaa oppilaita luomaan uutta ja kehittämään innovaa-
tioita  

 Millä keinoilla kehittäisit/parantaisit koulujen välistä yhteistyötä ja mi-

tä arvoa sillä pystytään tuottamaan oppilaalle  

 Miten vanhempia saataisiin osallistettua koulutoiminnan ja koulun arjen 
kehittämiseen  
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Liite 11. Palautelomakkeet 28.2. yhteenveto 

       

        1. Osallistuin keväällä 2012 tehtyyn innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen 
  

        

 
Kyllä En 

     

 
4 7 

     

        2. Koulumme osallistui keväällä 2012 tehtyyn innovaatiojohtamisen tilaa käsittelevään tutkimukseen 
 

        

 
Kyllä Ei En tiedä 

  

 
5 6 0 

    

        3. Väittämät. Asteikko 1 -5, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä 
     

        

 
1 2 3 4 5 

Ei vas- 
tausta 

A. Sain innovaatiopäivästä uusia ideoita työni kehittämiseen 0 2 2 5 1 1 
 B. Innovaatiopäivä oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen 0 0 0 8 3 

  C. Innovaatiopäivä oli sopivan mittainen ja sopivaan kellonaikaan 0 1 2 6 2 
  D. Innovaatiopäivä oli hyvin järjestetty 0 0 2 4 5 
  E. Sain etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivistä 0 6 1 4 0 
  F. Voisin osallistua uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen 0 0 1 7 3 
  G. Voisin suositella samankaltaista tilaisuutta kollegoilleni 0 0 0 7 4 
  H. Aloitus- ja loppupuheet olivat selkeitä ja sujuvia 0 0 0 6 5 
  I. Työskentely oli sujuvaa ja hyvin ohjeistettu 0 0 0 7 4 
  J. Työskentelyyn oli varattu aikaa sopivasti 0 0 0 9 2 
  K. Tarja Meristön puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen 0 0 0 5 6 
  L. Taina Lackmanin puheenvuoro oli asiantunteva ja mielenkiintoinen  0 0 0 5 6 
  M. Innovaatiojohtamisen tutkimuksen tulokset olivat mielenkiintoisia 0 1 3 5 1 1 

 

        4. Avoimia kommentteja innovaatiopäivästä ja kehittämisehdotuksia samankaltaisen tilaisuuden järjestämiseen 

" Opiskelija Henna Pynnönen esiintyi hyvin. Hänen esiintymistyylinsä oli rauhallinen ja selkeä. " 
 " Hyvin valmisteltu. Osaavasti toteutettu." 

       " Kiitokset. Suurin ongelma on innovatiivisuuteen mielestäni aika. Tärkeintä näissä tilaisuuksissa on 
 aika ja käyttäminen. Onko parasta innovointi 8 tunnin työpäivän jälkeen vai pitäisikö miettiä jotenkin muuten.." 

" Järjestäjän toimesta nimetyt istumapaikat, ensimmäisen ryhmätyön porukka näin jo valmiina." 
 " Asiantuntijapuheenvuorot enemmän kohdennetuiksi julkiseen puoleen ja koulumaailmaan linkittäen." 

" Olemassa olevien uusien innovaatioiden jakamista koulujen välillä." 
       " Väl planerad kurs." 
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Liite 12. Innovaatiopäivät kuvina 
 

 

Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila 

 

 

Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila 
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Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila 

 

Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila
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Innovaatiopäivä 28.2.2013 & 11.4.2013 luokkatila AMK15

 

Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila 
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Innovaatiopäivä 28.2.2013 tehtävänanto

 



 68 
 Liite 12 

Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila ryhmätyö 
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Innovaatiopäivä 28.2.2013 oppimiskahvila ryhmätyö

 

Innovaatiopäivät 28.2.2013 & 11.4.2013 luokkatila AMK15 

 

Kaikilta innovaatiopäiviin osallistuneilta henkilöiltä kysyttiin tilaisuuden alussa lupa valokuvata 

heitä ja heidän työskentelyään koulutuspäivien havainnollistamiseksi. 
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Liite 13. Innovaatiopäivä 11.4. ohjelma 

  Innovaatiopäivä II ohjelma 

                11.4.2013 

  Osallistujat: Länsi- Uudenmaan alueen  

  opetushenkilöstö 

 

  12:00 Tervetuloa 

- Henna Pynnönen: Aloituspuhe 
 

  12:15  Laurean kehittämispäällikön puheenvuoro 

- Sanna Partamies 
 
  12:30 Palautteet 28.2. 

- Henna Pynnönen: Yhteenveto palautteista 
 
  12:50 Kotitehtävien tarkistus 

- Käsitellään ryhmissä 
- Tehdään yhdessä yhteenveto 
- Mahdollinen jälki- istunto 

  13:30  Tilaisuuden päätös 

- Yhteenveto 
- Miten tästä eteenpäin? 
- Vapaata keskustelua 
- Palautelomakkeiden täyttö 

   

 Tilaisuuden tarkoituksena on edesauttaa omaa in-

novaatiotyöskentelyänne ja kannustaa siihen sekä 

pohtia onnistuttiinko tavoitteessa, joka oli: Auttaa 

Teitä kehittämään oman koulunne innovaatio-

toimintaa ja antaa työkaluja sen kehittämiseen 

sekä kannustaa luomaan uutta ja miettiä mitä 

voitaisiin tehdä toisin tai paremmin.  
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Liite 14. Innovaatiopäivä II 11.4 palaute 

 

1. Osallistuin ensimmäiseen koulutuspäivään, jonka aiheena oli innovaatioiden kehittäminen 

ja käyttöönotto.  

Kyllä         En  

 

2. Olkaa hyvä ja vastatkaa väittämiin oman mielipiteenne mukaan asteikolla 1- 5, jossa 

1= Täysin eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 

5= Täysin samaa mieltä 

 

Toisen innovaatiopäivän organisointi ja toteutus   1     2      3     4    5 

  

A. Sain innovaatiopäivästä uusia ideoita oman työni kehittämiseen                  

B. Innovaatiopäivä oli mielenkiintoinen 

C. Innovaatiopäivä oli hyödyllinen   

D. Innovaatiopäivä oli sopivan mittainen   

E. Innovaatiopäivä oli sopivaan kellonaikaan 

F. Innovaatiopäivä oli hyvin järjestetty 

G. Sain etukäteen tarpeeksi tietoa innovaatiopäivästä 

H. Innovaatiopäivän sisältö vastasi odotuksiani 

I. Voisin osallistua uudestaan samankaltaiseen tilaisuuteen 

J. Voisin suositella samankaltaista tilaisuutta kollegoilleni  

Innovaatiopäivät kokonaisuutena 

K. Tilaisuudet olivat kokonaisuutena hyvin toteutettu   

L. Tilaisuuksien ohjelma oli hyvin suunniteltu    

M. Innovaatiopäivinä jaettu materiaali oli sisällöltään hyvä     

N. Kotitehtävät auttoivat innovaatioiden kehittämisessä 

O. Kotitehtävät tuntuivat innovatiivisuuteen pakottamiselta   

P. Mielestäni tämänkaltaisia tilaisuuksia voisi olla tarjolla enemmän  
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3. Avoimia kommentteja innovaatiopäivästä ja kehittämisehdotuksia samankaltaisen tilaisuu-

den järjestämiseen 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Kiitos osallistumisestanne innovaatiopäiviin ja palautteen annostanne. 

Hyvää alkukevättä ja innovatiivista jatkoa! 

 

 

 

 

 



 73 
 Liite 15 

Liite 15. ITL - Innovatiivinen oppiminen ja opetus 

”Maailma ympärillämme muuttuu nopealla vauhdilla. Muutoksen keskeiseksi teemaksi 

on nostettu innovaatio, joka ilmenee nopeana teknologian kehittymisenä ja tietota-

louden kasvuna eri puolilla maailmaa. Toisaalta koulujärjestelmiä kuvataan usein 

huomattavan hitaina uudistumaan. Joissakin maissa liitutaulu on korvattu tablettitie-

tokoneilla ja kosketustauluilla. Suurin osa oppilaista on kuitenkin edelleen perintei-

sessä roolissa tiedon käyttäjinä kuin ongelmanratkaisijoina, innovaattoreina ja sisäl-

löntuottajina. Hyviä esimerkkejä innovatiivista oppimisympäristöistä löytyy eri puolil-

ta maailmaa. Ne ovat kuitenkin vielä usein vain harvojen oppilaiden ulottuvilla. 

Uudistuvan koulun haasteisiin perehdytään kansainvälisessä Innovatiivinen opetus ja 

oppiminen -tutkimusohjelmassa (ITL), joka kuuluu Microsoftin Partners in Learning -

ohjelmaan. Tutkimus on osoittanut, että innovatiivisen koulun rakentamisessa tarvi-

taan oppiva ja yhteistoiminnallinen opettajayhteisö, pedagogisesti perusteltua tieto-

tekniikan käyttöä sekä koulujen välistä verkostoitumista. ITL-tutkimukseen osallistuu 

kahdeksan maata ympäri maailman.” 

2000- luvun taitojen ulottuvuudet 

ITL- tutkimuksessa 2000- luvun taidot on jaoteltu kuuteen ulottuvuuteen: 

Taitoalue Kuvaus 

Yhteistoiminta Oppilaat työskentelevät muiden ihmisten kanssa teh-

tävän eri vaiheissa luodakseen yhteisen tuloksen. 

Tiedonrakentelu Oppilaat luovat aktiivisesti itselleen uutta ymmärrystä 

analysoimalla ja tulkitsemalla tietoa aiemmin oppi-

mansa tiedon perusteella. Parhaimmillaan tietoa ra-

kennetaan oppiainerajojen yli. 

Tietotekniikan käyttö oppi-

misessa ja opetuksessa 

Oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon 

rakentamiseen eivätkä pelkästään rutiinitoimenpitei-

den tekemiseen. Parhaimmillaan oppimistehtävässä 

tehdään asioita, joita ei voitaisi tehdä ilman tietotek-

niikkaa. 

Ongelmanratkaisu ja inno-

vaatio 

Tehtävään ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa vas-

tausta tai opittua mallia. Parhaimmillaan oppilaat va-

litsevat itse ratkaistavan ongelman ja soveltavat rat-

kaisua koulun ulkopuoliseen maailmaan. 

Itsesäätely Tehtävä sisältää useita eri vaiheita ja vaatii oppilasta 

suunnittelemaan itse työtään. Tehtävät ovat par-

haimmillaan pitkäkestoisia. Oppilailla on tällöin myös 

mahdollisuus tietää arviointikriteerit etukäteen. 
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Taitava kommunikointi Oppilas tuottaa tehtävän pohjalta jäsennettyä tekstiä, 

joka on sidottu teemaan. Tekstissä on väitteitä, hypo-

teeseja tai päätelmiä. Parhaimmillaan oppilaan tuotos 

on hyvin jäsenneltyä, yhtenäistä ja tarjoaa teeman 

kannalta oleellista näyttöä kirjoituksen tueksi. 

 

 

ITL- tutkimuksen tuloksia 

Päätuloksena nousi esille, että innovatiivisuus kytkeytyy vahvasti 2000- luvun taitojen 

oppimiseen kouluissa. Ongelmana on, että monet eivät ymmärrä mitä 2000- luvun 

taidot ovat ja miten suunnitella sellaisia oppimistehtäviä, jotka näitä taitoja kehit-

täisivät. 2000- luvun oppimista ja sen edellytyksiä opetukselle ei ole määritetty sel-

keästi. 

ITL-tutkimuksen keskeisimmät tulokset voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan: 

 Innovaatio ei ole tällä hetkellä koulutason, vaan opettajatason ilmiö. Opetuk-
sen laatu on yhä liikaa kiinni yksittäisten opettajien harrastuneisuudesta. Tätä 
epäkohtaa on pystyttävä kehittämään suomalaiskouluissa. 

 Tietotekniikka ei sinänsä takaa innovaatiota. Tietotekniikka on saatava peda-
gogisesti järkevään käyttöön, toisin sanoen tukemaan opetta-
jan ideologiaa, oppilaiden ulottuville ja luokkahuoneisiin. 

 Innovaatio ei voi levitä ilman innovatiivisuuden mahdollistavaa koulun toimin-
takulttuuria. Muutos lähtee rakenteista. 

 

Miten innovatiivisia opetuskäytänteitä voidaan edistää? 

ITL- tutkimuksen päätulos osoitti, että opetuksen innovatiivisuus on vahvasti yhtey-

dessä 2000-luvun taitojen oppimiseen kouluissa. Opetuksen innovatiivisuudella tai 

niin sanotuilla innovatiivisilla opetuskäytänteillä tarkoitetaan sellaista opetusta, jos-

sa painotetaan oppijalähtöistä pedagogiikkaa, oppimisen laajentamista luokkahuo-

neen ulkopuolelle sekä hyödynnetään tietotekniikka opetuksessa ja oppimisessa.  
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Kouluun liittyvillä tekijöillä on keskeinen merkitys opetuksen innovatiivisuudelle. In-

novatiiviset opetuskäytänteet eivät kuitenkaan vielä ole laaja-alaisesti levinneet kou-

luihin vaan innovaattorit ovat edelleen tyypillisimmin yksittäisiä opettajia tai opetta-

jaryhmiä. Kouluun liittyvistä tekijöistä innovatiivisiin opetuskäytänteisiin on eniten 

yhteydessä opettajien yhteistyö, tietotekniikan käyttömahdollisuudet, tietotekniikan 

käytön tukeminen sekä koulun johdon tuki. Näiden lisäksi opettajien saamalla koulu-

tuksella on keskeinen merkitys.  

Tulosten perusteella näyttää siltä, että opetushallinnon tasolla on päästy yksimieli-

syyteen siitä, millaisia taitoja koulun pitäisi harjaannuttaa oppilailleen. Ongelmaksi 

on kuitenkin muodostunut toimivien käytänteiden puuttuminen tavoitteiden jalkaut-

tamisessa. Opetushallinnon viesti muutoksen tarpeellisuudesta on saavuttanut tutki-

muksen kouluissa jo rehtorit. Rehtorit ovatkin merkittävässä roolissa koulun uudistu-

misessa. He tunnistavat tarpeen muutokselle ja näkevät sen tärkeänä koulutasoisena 

tavoitteena. He ovat sitoutuneita yhteisen vision ja toimivan työskentelykulttuurin 

rakentamiseen. Opettajien työtä hallitsevat kuitenkin vahvat perinteet ja rehtorit 

eivät voi olla ottamatta myös niitä huomioon. Tutkimuksen rehtorit haluavat löytää 

yhteisen tavoitteen toiminnan kehittämisestä, mutta kokevat myös, että opettajilla 

ei tällä hetkellä ole valmiuksia vaadittavaan muutokseen. Osa opettajistakin tiedos-

taa haasteet ja odotukset muutokselle, mutta omasta mielestään heillä ei ole riittä-

västi konkreettisia työkaluja johdattaa oppilaitaan 2000-luvun oppimiseen. Opettajil-

la on kouluissa teknologiaa käytössään, mutta heiltä puuttuu konkreettinen malli sii-

tä, kuinka he voivat monipuolistaa ja rikastaa opetustaan sen avulla. Opettajat kai-

paavat tähän pedagogista tukea. 

Tulokset osoittavat monipuolisen ammatillisen kehittymisen olevan yhteydessä ope-

tuskäytänteiden innovatiivisuuteen. Erityisen myönteinen yhteys oli tutkimuslähtöi-

syydellä sekä opettajaverkostoihin osallistumisella. Sen sijaan yksipuolisella koulut-

tautumisella, kuten muodolliseen koulutukseen, yksittäisiin koulutustilaisuuksiin tai 

pelkästään tekniseen näkökulmaan perustuviin koulutuksiin osallistumisella, oli vä-

häisempi yhteys opetuksen uudistumiseen. Opettajat pitivät kollegoitaan tärkeänä 

tukena työssä jaksamisessa. Pelkkä kollegoiden tuki ei ole kuitenkaan riittävä innova-

tiivisten opetuskäytänteiden edistämisessä. Jokaisesta tutkimuskoulusta löytyi pieni 

joukko opettajia, jotka olivat omalla panoksellaan edistäneet innovatiivisten opetus-

käytänteiden syntymistä. Nämä koulujen ns. innovaattoriopettajat olivat opetuskäy-

tänteiltään pääosin samanlaisia kuin koulun muutkin opettajat. Erottavana tekijänä 

oli muita monipuolisempi valikoima erilaisia toimintatapoja. Innovatiiviset opettajat 

olivat monissa asioissa hyvin perinteisiä: opettajajohtoisia, vahvan struktuurin luok-

kaan luoneita sekä perinteisillä keinoilla oppilaitaan arvioivia opettajia. Näiden me-

netelmien lisäksi he käyttivät muita opettajia useammin oppilaslähtöisiä menetelmiä 

sekä tietotekniikkaa. Nämä opettajat myös yhdistelivät opetuksessaan innovatiivisia 

ja perinteisiä opetuskäytänteitä. He olivat toiminnallaan tuoneet koulukulttuuriin 

jotain uutta perinteisen toimintamallin ulkopuolelta.  

Innovaattoriopettajat joutuivat kuitenkin kohtaamaan usein paineita koko koulun uu-

distamisesta sekä muutosvastarintaa muilta opettajilta. He jäivät usein työssään 

myös liian yksin. Tällaiset opetusta uudistavat opettajat tarvitsevat tukea koulun 
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rehtorilta ja muulta työyhteisöltä. He tarvitsevat yhteisön arvostusta sekä ulkopuoli-

sia näkökulmia opetuskäytänteidensä arvioimiseen sekä levittämiseen muualle kou-

luun. Vastuu innovatiivisen opetuskäytänteen leviämisestä ei saisi jäädä yksin inno-

vaattoriopettajien vastuulle.  

Muutos edellyttää aktiivisia yksittäisiä toimijoita, jotka toiminnallaan kehittävät in-

novatiivisia opetuskäytänteitä. Tutkimuksen koulut saavat usein rahoitusta tai tukea 

joltain kehittämisohjelmalta. Tämä tuki keskittyy lähinnä näiden yksittäisten toimi-

joiden toimintaan eikä sillä saavuteta suoraan hyötyjä koko koulun toimintakulttuurin 

kehittämiseksi. Toisaalta yksittäiset toimijat jäävät työssään muusta koulukulttuuris-

ta ulkopuolisiksi ilman riittävää tukea, jolloin myös innovatiiviset opetuskäytänteet 

jäävät yksittäistapauksiksi. Innovatiivisten opetuskäytänteiden leviäminen osaksi kou-

lukulttuuria edellyttäisi yhteisten keskustelujen sekä yhteisen vision ja päämäärän 

rakentamista koko koulun tasolla. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman yksittäisten toi-

mijoiden työhön kohdistettua pedagogista tukea. Useissa tapaustutkimuksen kouluis-

ta muut opettajat eivät olleet juurikaan tietoisia innovaattoriopettajien toiminnasta 

tai siitä, millaista heidän opettamisensa on. Jos tämä innovatiivinen toiminta voitai-

siin saada koulun kulttuurissa läpinäkyvämmäksi, edistäisi se myös koulun muiden 

opettajien uudistumista. 
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Liite 16. Koulutuspäivät-juliste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


