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Perustellusti voidaan väittää, että merkit-
tävät luovat tulokset syntyvät yhä useammin 
erilaisissa ryhmissä ja tiimeissä ja 
luovuuden ajatteleminen pelkästään 
yksilötasolla on virhe. Luovuus on siis 
kollektiivinen prosessi.

Luovan kyvyn ja ajattelun kehittyminen 
tapahtuu ennen muuta ihmisten välillä ei 
niinkään yksilöiden sisällä.

Jussi T. Koski: Luova hierre 



Innovointi ei ole arkipäivästä 
irrallaan olevaa toimintaa, vaan 
liittyy ennen kaikkea osaksi 
normaalia elämää. 


Tärkeintä on innovatiivisyyden 
merkityksen ymmärtäminen: 
pysyvyyden arvostaminen, 
jonkinlainen “anti-innovaatio”. 



Ståhle, Pirjo & Grönroos, Mauri. 2002. Knowledge management.  
Tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä. Sanoma Pro Oy. 
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Kaaos on osa kehitystä. 
Muutoksessa mukana 
olevien täytyy antaa 
sille tilaa “kypsyä” 
bifurgaatiopisteeksi. On 
siis virhe puuttua 
“epäjärjestykseen” heti. 
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Yksikään idea ei johda mihinkään
ilman kovaa työtä.

Ideat kilpailevat huomiosta ja niihin 
uskovien ajasta. Hiki antaa idealle
hohdon, taianomaisuuden.

”Deadline” syntyi alun perin sotavankien 
pitämisestä kurissa. Maahan piirrettiin 
viiva, deadline, jonka sisällä vankien piti 
seistä. Kukaan ei paennut. 

Deadline on luovuuden paras kaveri.

Marko Kulmala: Hyvä idea 
EI toimi 



1.  Julista aikomuksesi luoda sävellys. 

2.  Aloita sävellys jonakin tiettynä ajankohtana. 

3.  Aikaansaa jotakin tietyn ajanjakson kuluessa. Kriitikot 
huolehtivat tuotoksen arvostelusta, joten älä tuhlaa 
omaa aikaasi siihen. 

4.  Lopeta sävellys jonakin ajankohtana. 

5.  Hanki itsellesi osapäivätyö voidaksesi ylläpitää 
vaiheita 1-4. 



Ei ole mitään niin hyödytöntä kuin 
tehdä tehokkaasti sitä, mitä ei 
pitäisi tehdä lainkaan.

Marko Kulmala: Hyvä idea 
EI toimi 





https://prezi.com/x7rlg1opsc_i/funky-business/ 
 



Ehkä sittenkin se mikä on 
hyödytöntä, on loppujen
lopuksi arvokkainta ja 
hyödyllistä.


   Joonas Kokkonen
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Synteesin rakentaminen on luovan ajattelun 
jalostuneimpia muotoja. Tällä tarkoitetaan kykyä 
konstruoida jo olemassa olevasta tiedosta ja 
oivalluksista uutta tietoa ja oivalluksia.


Synteesien tekeminen edellyttää monialaisuutta ja –
tieteellisyyttä. Uusien maailmojen luoja ei voi olla 

pelkkä spesialisti. ”

Jussi T. Koski: Luova hierre 



http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm 
 



https://intie.wordpress.com/2008/11/15/3/ 
 

LUOVA ÄLYKKYYS  
& NOTKEUS 
UUSI LÄN – TIIMIAKATEMIAN 
KOULUTUSOHJELMA IHMISILLE 
KETKÄ HALUAVAT ERIKOISTUA 
MAHDOTTOMAAN. 



1.  Testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. 

2.  Pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. 

3.  Auttaa ajattelemaan - ei riitelemään, väittelemään tai selittelemään. 

4.  Antaa mahdollisuuden ajatella vaiheittain jolloin ajattelu ei mene sekaisin ja yhteen ajattelutyyliin 
keskitytään kerrallaan. 

5.  Nopeuttaa ja parantaa yhteisen ajattelun laatua sekä johtaa toimintaan. 

6.  Kuusi roolia väreittäin: 

•  Tieto (valkoinen) - Tunne (punainen) 

•  Musta (kriittisyys) - Keltainen (mahdollisuudet) 

•  Vihreä (uudet ideat) - Sininen (kokonaiskuva) 

7.  Roolit voidaan käydä läpi järjestyksessä tai tarpeen mukaan vaihdellen. 

8.  Nyrkkisääntö ajan käytölle: 1-2 min/osallistuja/hattu (esim. 6 osallistujaa = 2 min x 6 hlö x 6 hattua 
= hieman yli tunti). 

De Bono: Kuusi ajatteluhattua (muokattu ja sovellettu) Kuusi tapaa ajatella 



Tieto (objektiivinen-) 

Tunteet 

Kriittisyys Mahdollisuudet 

Luovuus 

Iso kuva 

De Bonon kuusi ajatteluhattua 


