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Aivoriihi on perinteinen ideointimenetelmä, 
jonka avulla voidaan keksiä yhdessä nopeasti 
paljon uusia ideoita. Menetelmässä on tärkeätä 
välttää kritisointia ja suhtautua avoimesti kaikkiin 
ideoihin ja ehdotuksiin. Valitaan yksi vastuu-
henkilö ohjaamaan tilannetta, ylläpitämään 
hyvää virettä ja innostusta sekä huolehtimaan 
ajankäytöstä. 
Harjoitukseen saa uusia ulottuvuuksia, kun teh-
däänkin “käänteinen aivoriihi”, jossa ideoidaan 
huonoja ratkaisuja tai kuvitellaan mahdollisim-
man pieleen menneitä lopputuloksia. Tämä on 
useasti varsi hauskaa ja tuo esiin aiheeseen 
liittyviä piileviä näkökulmia. Käänteinen aivoriihi 
toimii hyvin myös varsinaisen aivoriihen lämmit-
telyharjoituksena.

Tarvittavat materiaalit: kyniä, post-it-lappu-
ja, paperia/taulu tai virtuaalinen seinä (esim. 
Padlet).

Tarvittava aika: 30 minuuttia. 

Miten toimitaan? 
1) Nimetkää vastuuhenkilö huolehtimaan ajasta 
ja keräämään ideat paperille/taululle tai virtuaal-
iselle seinälle. 

2) Kirjoittakaa tehtävä paikkaan, josta kaikki 
näkevät sen hyvin. 

3) Kertokaa säännöt kaikille osallistujille ja var-
mistakaa että niitä noudatetaan koko prosessin 
ajan: Jokaisen on osallistuttava ehdottamalla 
useita ideoita, mitä epätavallisempia ja mitä 
enemmän, sitä parempi. Olkaa leikkisiä ja kan-
nustakaa toistanne. Älkääkä arvostelko kenen-
kään ideoita. Kehitelkää ideoita ja kuunnelkaa 
toisianne.

4) Sopikaa aikarajoituksesta, joka voi olla en-
intään 30 minuuttia. Aloittakaa ideointi!

5) Jokainen esittää ideoita ja vastuuhenkilö 
kirjoittaa ne ylös niin että kaikki näkevät kaikkien 
ideat.

6) Jos joku ei noudata sääntöjä, koko porukka 
joutuu jäähylle!



-
tu-tuntumille”. Tutkijan ensimmäinen tehtävä on 
esittää hypoteesi!

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu tai 
virtuaalinen seinä (esim. Padlet), jonka kaikki 
näkevät ja jolle kaikki pääsevät kirjoittamaan.

Tarvittava aika: 45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Kokoontukaa yhteen projektin alkaessa. Luo-
kaa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen 
uskaltaa tuoda vapaasti ajatuksensa ja ideansa 
esille. Viihtyisä, mukava paikka, piirissä istumi-
nen ja pikku naposteltavat sopivat hyvin osaksi 
tunnelman luomista!

-

olisi mielestänne tarpeen kehittää? Missä olisi 
oppimisen kannalta merkittävää potentiaalia?

3) Nimetkää yksi ohjaaja tai tehkää vuorotellen 
muistiinpanoja ja luonnostelkaa ehdotuksia ja 
“mutu-tuntumista” kuvia. Kannustakaa kaikkia 
ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan.

4) Lukekaa lopuksi koko luettelo äänen ja katso-
kaa, onko siinä jotain erityisen mielenkiintoista. 
Yrittäkää muotoilla se hypoteesiksi, jota voitte 
myöhemmin tutkia. Vaikka luettelossa ei olisi 
mitään erityisen kiinnostavaa, on se silti hyvä 
säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
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