
PROSESSIMENETELMÄT – ONGELMAN RAJAAMINEN: 
08. INNOITUSTA ETSIMÄSSÄ 

08. INNOITUSTA ETSIMÄSSÄ  
Tämän menetelmän avulla voidaan käsillä ole-
vaa ongelmaa/oppimistehtävää ennakoida en-
nen varsinaista tutkimusta. Menetelmän tarkoi-
tuksena on ennen varsinaisen työskentelyn 
alkua keskustella ja tunnistaa, mitä tietoja ja mil-
laista innoitusta tarvitaan ratkaisun löytämiseksi, 
miten projektissa kannattaisi toimia tai miten 
tiettyä ongelmaa olisi hyvä lähteä työstämään.

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu 
tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai suuri 
paperiarkki ja kyniä.

Tarvittava aika: 45 minuuttia – 90 minuuttia. 

Miten toimitaan?
1) Valitaan yksi henkilö johtamaan harjoitusta ja 
kirjaamaan ajatuksia ylös.

2) Ryhmässä keskustellaan seuraavista ky-
symyksistä ja vastataan niihin: Mitä tiedätte 
tehtävästä? Mitä haluaisitte tietää lisää? Mikä 
innostaisi/inspiroisi tehtävässä?

3) Kirjatkaa muistiin mielenkiintoisimmat vas-
taukset ja keskustelkaa siitä, miten niihin liittyviä 
tietoja kannattaa kerätä: havainnoimalla, haas-
tattelemalla, luonnostelemalla aihetta yhdessä 
tms. (tutustu muihin tutkimus- ja ideointi-
menetelmiin).

4) Arvioikaa ja yrittäkää päättää yhdessä, miten 
toimitte ottaen huomioon käytettävissä olevan 
ajan, ryhmän jäsenmäärän, käytettävissä olevat 
tilat ja yhteistyötahot. 

Why … 

What … 

How … 



 

-

virtuaalinen seinä (esim. Padlet).   

Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin 
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin 
tarkistus.

Miten toimitaan?
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntö-
jä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja 
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen 
saa esittää oman näkemyksensä.

-

lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.

5) Varmista, että sääntöihin palataan projek-
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että 
ryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on 
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa 
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa. 
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo-
kata projektin aikana. 
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