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Luova Älykkyys ja Notkeus



Miksi parhaat ideat on 
vaikeimpia toteuttaa?

Miksi hyviäkään ideoita ei 
saada vietyä käytäntöön/
käytännöiksi? 



Einstein sanoo:

“Tyhmyys on sitä, että 
tekee asiat samalla tavalla 

kuin ennenkin, mutta 
odottaa erilaisia tuloksia.”



Mielen mallit
Uudet ideat eivät toteudu käytännössä koska ne 
ovat ristiriidassa syvällä päässämme olevien 
ajatusmallien (mielen mallien) kanssa. 

Nämä ajatusmallit eli mielen kuvat kertovat meille 
kuinka maailma toimii, ja samalla rajoittavat 
ajattelumme ja toimintamme tutuille raiteille ja 
tuttuihin kaavoihin. 

Tämän takia on tärkeää, että pystymme 
tiedostamaan näiden ajatusmallien olemassaolon, 
ja siten tarkastelemaan ja tarvittaessa 
kyseenalaistamaan niitä.



Peter Senge sanoo:

“Mental models are deeply held internal images of 
how the world works, images that limit us to 
familiar ways of thinking and acting. Very often, 
we are not consciously aware of our mental 
models or the effects they have on our behavior.”



Wikipedia, 3.5.2006:

A mental model is an explanation in someone's 
thought process for how something works in the 
real world. It is a kind of internal symbol or 
representation of external reality. 



Mielen mallit
Kaikesta filosofisuudestaan huolimatta liittyvät 
ennen kaikkea toimintaan ja käytäntöön. Ne eivät 
ainoastaan vaikuta siihen miten me näemme 
maailman vaan myös siihen miten me toimimme. 
Eli vaikuttavat siihen miten näemme maailman, ja 
siksi siihen miten me toimimme.

"Although people do not (always) behave 
congruently with their espoused theories (what 
they say), they do behave congruently with their 
theories-in-use (their mental models)." 
                   - Chris Argyris



Muuta jännää:

Leaps of Abstraction = Käsitteiden hypyt 
"Huomaammeko ajatuksemme hypyn huomiosta 
yleistykseksi?" 

Ajatuksen juoksu: 1. Huomio -> 2. Ajatus ->    3. 
Olettamus  -> 4. Yleistys/fakta -> 5. Toiminta  



Vasemman käden sarake
"Mitkä ovat niitä juttuja, joita ajattelemme mutta 
emme sano?" Harjoite: Kirjoita asiat, jotka sanot 
oikealle ja mitä et sano vasemmalle.

Mitä ajattelin/tunsin: Mitä sanoin:



Yhteystiedot

Ville Keränen
ville@banana.fi
040 731 2084

Johanna Hytönen
johanna@banana.fi
040 722 6188
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