
 

 

Ideointimenetelmiä 
 

   

Pari-ideointi 
Ryhmä jaetaan pareiksi. Kukin pari keksii mahdollisimman paljon asioita, joita voitaisiin toteuttaa. Jokainen pari kirjaa 
syntyneet ideat fläpille. Tämä voidaan myös tehdä kilpailuna: mikä pari keksii eniten ideoita? Fläppipaperit kiinnitetään 
seinälle. Jokaisella osallistujalla on kolme ääntä, jotka hän saa antaa mielestään parhaille ideoille. Eniten ääniä saaneet 
ideat otetaan jatkokäsittelyyn.  
 
Paperit kiertämään 
Jokaisella osallistujalla on edessään paperi, johon hän kirjoittaa muutaman minuutin ajan vähintään kaksi tai kolme 
ehdotusta. Tämän jälkeen jokainen antaa oman paperinsa vasemmalla puolellaan olevalle osallistujalle ja tämä kirjoittaa 
saamaansa paperiin siinä jo olevien ideoiden innostamana. Ajatus on, että papereissa jo olevat ideat auttavat 
synnyttämään uusia. Tätä jatketaan ainakin viiden siirron ajan. Puhua ei saa. Parhaat ideat seulotaan esiin tarvittaessa 
äänestämällä.  
 
Tuumaustalkoot 
Seinälle levitetään fläppipapereita ja jokaisella osallistujalla on kynä. Kaikki kirjoittavat yhdelle paperille oman ideansa 
Tämän jälkeen kaikki lukevat muiden ideat ja jatkavat niitä, lisäävät uusia näkökulmia ja kommentteja. Puhe on kielletty, 
vain kynät puhuvat. Talkoot lopetetaan, kun mitään uutta ei enää synny. Tuumaustalkoiden aluksi voidaan fläpeille 
kirjoittaa otsikoita ja aihepiirejä, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. Kaikki kommentoivat jokaista aihepiiriä.  
 
Ideariihi 
Ideariihen tavoitteena on tuottaa spontaanisti mahdollisimman paljon ideoita ja arvioida ideat myöhemmin 
systemaattisesti sekä valita niistä kehityskelpoisimmat. Lähtökohdaksi tarvitaan kysymys tai ongelmallinen tilanne, 
johon on olemassa monenlaisia vastauksia tai ratkaisuja. Kysymys tai tilanne esitetään koko ryhmälle, minkä jälkeen 
kaikki mahdolliset vastaukset tai reaktiot siihen kirjoitetaan näkyville. Kaikki vastaukset kirjoitetaan ylös vaatimatta niille 
tässä vaiheessa minkäänlaisia selityksiä. Vastauksia ei vielä myöskään arvioida, arvostella tai hylätä. 
Ideariihen voi toteuttaa joko järjestelmällisesti tai järjestäytymättömästi. Järjestelmällisessä menetelmässä kaikki 
osallistujat esittävät oman, uuden idean jokainen vuorollaan. Vuoron saa toki jättää väliinkin. Järjestelmä pakottaa 
hiljaisemmatkin osallistujat mukaan, mutta toisaalta pakonomaisuus voi olla painostavaa. Järjestäytymättömässä 
menetelmässä ryhmän jäsenet esittävät ideansa silloin, kun ne juolahtavat mieleen. Ideointi on rennompaa, mutta 
äänekkäimmät saattavat hallita tilannetta. Kaikki esiin nousevat ideat kirjataan. Ideointi ei saa olla liian pitkä, 5─15 
minuuttia on riittävä aika.  
Tämän jälkeen ryhmä keskenään tai ohjaajan johdolla ryhmittelee ja analysoi vastauksia sekä kommentteja. Vastauksia 
voidaan yhdistellä, hyväksyä tai hylätä yhteisen keskustelun tuloksena. Lopuksi koko ryhmä tekee suosituksia ja 
ratkaisee asian. 
 
Kello kiertää  
Jokaisella ryhmäläisellä on vuorollaan minuutti tai puoli minuuttia aikaa puhua. Vasemmalla puolella istuva mittaa ajan 
sekuntikellolla tai tiimalasilla. Tavoitteena on hillitä äänekkäitä ja antaa kaikille samanmittainen aika puhua. Joskus 
ryhmä tarvitsee sitä, että äänekkäät eivät dominoi kaikkia. 


