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INNOVATIIVISEN KEHITTÄMISTYÖN VAIHEET
(PROJEKTIN KONKREETTINEN TEKEMINEN)
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KEHITTÄMINEN JA
ARVIOINTI

- Kehittämis- ja/tai
projektisuunnitelma, mm.

aikataulut, resurssit,
toimintatavat ja työnjako

- Ratkaisun kehittäminen ja
testaaminen

- Viestintä ja dokumentointi
- Toiminnan ja tulosten

jatkuva arvionti

LEVITTÄMINEN

- Innovaation markkinointi
ja kaupallistaminen

- Immateriaali-oikeuksien
selvittäminen
- Käytäntöihin

vaikuttaminen, jotta
innovaatio otettaisiin

käyttöön

KEHITÄ ARVOI

IDEOI

IDEOI

IDEOI

LEVITÄ

IDEOINTI

- Innovaation tarpeen ja
mahdollisuuksien selvittäminen

- Aikaisempien ratkaisujen ja
innovaatioiden läpikäyminen
- Erilaisten ihmisten yhteen

saattaminen
- Uusien ideoiden ja

näkemysten synnyttäminen ja
konseptointi

Kuvio: Ulla Vehkaperä
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VAPAUS

¢ Vapaus tarkoittaa
� toimintakykyä ja
� kykyä itsenäiseen vaikuttamiseen ja työskentelyyn

¢ Olennaista on mm.:
� ratkaisukeskeinen ja positiivinen ajattelu
� luova ajattelu
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VIRTAUS

¢ Virtaus tarkoittaa
� kykyä saada asioita aikaan
� työskennellä tehokkaasti ja innostuneesti flow-

tilassa.

¢ Olennaista on:
� hallinnantunteen lisääminen
� ajattelutyylien ymmärtäminen
� toiminnan ja tiedon hallinta
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VASTUU

¢ Vastuu tarkoittaa
� merkityksen kokemista
� jouhevaa yhteistyötä
� yhteisiin päämääriin panostamista

¢ Vastuu koostuu:
� ajattelun johtamisesta
� vahvuuksiin perustuvasta tiimiyttämisestä
� osallistavista viestintäkäytännöistä
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TIIMITYÖN ETENEMINEN TUNNETASOLLA

¢ Usein projekti etenee tunnetasolla hurjasta
alkuinnostuksesta kritiikittömään maailman syleilyyn.

¢ Projektin puolessa välissä lisääntyy huolestuminen ja
vallitsee hillitön kaaos.

¢ Kun kaikkia tavoitteita ja toiveita ei saadakaan
toteutetuksi, paniikkia saatetaan purkaa syyllisten
etsimisellä.

¢ Loppuvaiheessa ehkä ”rangaistaan” syyttömiä ja palkitaan
ulkopuoliset.

¢ Tuntuvatko nämä vaiheet tutuilta (voi kysyä projektin
puolivälissä)?
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PROJEKTIN ETENEMINEN
TUNNETASOLLA

¢ Hurja alkuinnostus

¢ Kritiikitön maailman syleily

¢ Lisääntyvä huolestuminen

¢ Hillitön kaaos

¢ Syyllisten etsiminen

¢ Syyttömien rankaiseminen

¢ Ulkopuolisten palkitseminen
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RISTIRIITATILANTEIDEN RATKAISEMINEN

¢ Jokaisella meillä tulee eteen ristiriitaisia ja
vaikeita vuorovaikutustilanteita erilaisissa
ryhmätilanteissa ja projekteissa.

¢ Keskustelkaa ”Tiimin huoneentaulusta” ja siitä,
millaisia kokemuksia teillä on tiimityöstä.

¢ Miten olette tai miten teidän olisi kannattanut
ratkaista ristiriitaiset tilanteet?
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Innovatiivisen tiimin huoneentaulu
Huolehdittava asia Apukysymyksiä

Yhteinen päämäärä ja pelisäännöt · Onko tiimiin osallistujilla yhteinen tavoite, jonka kaikki ovat
hyväksyneet?

· Onko yhdessä sovittu, millaiset pelisäännöt ja toimintatavat
tiimillä on?

· Onko mietitty, mitä tehdään, jos asiat eivät menekään niin kuin
on sovittu?

Vuorovaikutuksen laatu · Pystytäänkö tiimissä keskustelemaan avoimesti ja tuomaan esille
omat mielipiteet?

· Kuunnellaanko kaikkia tiimin jäseniä?
· Keskustellaanko ikävistä asioista selän takana eikä oteta niitä

yhteiseen keskusteluun?

Erilaisuuden hyväksyminen · Hyväksytäänkö, että tiimin jäseniä ajattelevat ja toimivat eri
tavoin?

· Hyväksytäänkö erilaisuus silloin, kun se ei haittaa ryhmän
perustehtävää?

Yhteisvastuu · Kantavatko kaikki tiimin jäsenet vastuuta tiimin toiminnasta,
perustehtävästä ja yhteishengestä?

· Onko vastuu toiminnasta sysätty vain osalle tiimin jäsenistä?
· Onko sooloilu hyväksyttävää, vaikka muut pääsisivätkin silloin

helpommalla?

Puheen tapa ja sisältö · Puhuvatko tiimin jäsenet esimerkiksi toisistaan, toiminnastaan,
tiimistään, organisaatioistaan ja yhteistyökumppaneistaan
väheksyvästi vai ylpeänä ja innokkaasti?

Palaute · Miten tiimin jäsenet antavat toisilleen palautetta?
· Kiittävätkö he toisiaan silloin, kun siihen on aihetta?
· Miten tiimi huolehtii, että palautetta annetaan säännöllisesti?

Hauskuus · Miten huolehditaan siitä, että välillä nauretaan ja pidetään
hauskaa?



ETSIKÄÄ SYYT VÄÄRINYMMÄRRYKSILLE!
¢ Intensiivisessä, monimutkaisessa ja haasteellisessa projektissa saattaa

väärinymmärryksiä sattua.

¢ Epäselvyys.
� Tiimin jäsenet eivät tiedä, miten toimitaan, eikä asioista ole sovittu selkeästi.

Toimintatapoja muutetaan niin, että kaikki eivät ole siitä tietoisia.

¢ Eri viitekehykset.
� Moniammatillisessa tiimissä puhutaan käsitteillä, joita kaikki eivät ymmärrä tai

käsittävät ne eri tavoin.

¢ Väsymys.
� Tiimin jäsenet ovat väsyneitä eivätkä jaksa keskittyä kokouksessa omaan tai toisten

sanomiseen. Tällaisessa tilanteessa kenen tahansa tulisi ehdottaa taukoa tai jotain
energisoivaa toimintatapaa.

¢ Kehonkieli sanoo toista.
� Tulkitsemme toistemme kehonkieltä ja, jos se on pahasti ristiriidassa henkilön tapaan

viestiä, saatamme tulkita hänen sanomisensa väärin. Luemme ensisijaisesti
kehonkieltä, koska se antaa vahvimmat signaalit.
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TEORIAA AJATTELUN VIRITTÄMISEKSI

¢ Projektitiimin ilmapiirin selvittämisen tukena
voi käyttää erilaisia työkaluja ja teorioita, esim.:

� NBI –työkalu, perustuu tutkimuksiin aivopuoliskojen
erilaisesta toiminnasta

� Innovatiivinen prosessi ja tiimin jäsenten
yhteistoiminta (Darsø 2001)

� innovatiivisen tiimin roolit. Darsø 2001.
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Rationaaliset henkilöt
ovat usein kriittisiä,
analyyttisia ja loogisia sekä
realistisia.

Asioihin käytännöllisesti suhtautuvat
henkilöt ovat hyvin organisoituneita,
strukturoituja ja täsmällisiä.

Kokeilunhaluiset henkilöt
toimivat, ottavat riskejä,
pitävät muutoksesta,
visualisoivat ja ovat uteliaita.

Ihmissuhteita painottavat
henkilöt hakevat ratkaisua
sosiaalisten
suhteiden kautta
ja ovat parhaimmillaan
ryhmässä ja muiden
ihmisten seurassa.
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Innovatiivinen prosessi ja tiimin jäsenten yhteistoiminta (Darsø 2001)

Käsitteet (concepts)

Tietämättömyys
(ignorance) Tieto

(knowledge)

Suhteet
(relations)

määrittely

ihmettely yhteenveto

ilmapiiri

mm. luovuus ja innovointi

Preject-vaihe Project-vaihe

Yhteistoiminta innovatiivisen prosessin eri vaiheissa

mm. kehittäminen ja käyttöönotto

Puutarhuri

Tietäjä

Konseptoija

Ihmettelijä
/ideoija
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Kooste: innovatiivisen tiimin roolit. Darsø 2001.
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Miten teemme työtä yhdessä?

Työn konkreettinen tekeminen
(perustehtävän toteuttaminen)

Projektin
päämäärä

Huolto-
piste

Huolto-
piste

Huolto-
piste

Koko tiimin potentiaalin käyttöönotto optimaalisesti:
tiimin ilmapiirin huoltaminen suunnitelmallisesti



MITEN PÄÄSEMME PARHAASEEN
MAHDOLLISEEN TULOKSEEN?

¢ Muistakaa tehdä selkeä työnjako.
¢ Asettakaa  tiimin aikatauluun

suunnitelmallisesti myös tiimin ”Huoltopisteet”.

¢ Jonkin aikaa tiimin muodostamisen ja yhteisen,
osin kaoottisenkin työskentelyn jälkeen tiimin
kannattaa kokoontua ”Huoltopisteelle”
miettimään, miten tiimi työskentelee.
� Tällöin ei työstetä projektia, vaan ihmisten

toimintatapoja.
¢ Luottamus rakentuu vähitellen, tekojen kautta.
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AIEMMIN TOTEUTUNEITA INNO-
PROJEKTEJA

¢ http://www.metropolia.fi/palvelut/innovaatioproje
ktit/toteutuneita-projekteja/
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