


Ideoinnissa on joskus hankala päästä alkuun, siksi olemme 
listanneet helppoja ja nopeita ideointia avustavia menetelmiä. 

Jokaista menetelmää voi soveltaa omaan tarpeeseen ja 
työskentelyyn sopivaksi.

Ideoida voi niin yksin tai yhdessä. Tulee muistaa, että ideoinnissa 
1+1=3. Ryhmässä tekeminen on rikkaus ja yhdessä ideoiden 

syntyy helpommin uutta.

Muista tehdä ideointisi näkyväksi, muille ja itsellesi!

Menetelmät:
Kuvakollaasi

100 ideaa
Samankaltaisuuskaavio

Ideataulukko
Miellekartta

Aivoriihi ja äänestys
SCAMPER
Ideakehä





Mood board on kuvakollaasi, jota voidaan käyttää suunnittelun ja 
ideoinnin apuna, kun mietitään ideoinnille pohjaa.

Miksi käyttää menetelmää?
Mood Board on nopea tehdä, myös muun tekemisen ohella. 
Visuaalisten kuvien avulla on helppo havainnollistaa tunnelmaa, 
jonka haluaa välittää asiakkaalle tai minkälaista palvelua haluaisi 
tarjota. Mood boardissa voi huomioida tunnelman lisäksi myös 
värejä ja kulttuuria, palvelua tehdessä voidaan miettiä myös 
ympäristöä. Työskennellessäsi muiden kanssa on mood board 
helppo tapa viestiä koko ryhmän kanssa.

Kuinka menetelmää käytetään?
1. Etsi kuvia netistä erilaisista kuvapalveluista. Voit ottaa           
     myös kuvia, esimerkiksi puhelimella asioista, joita näet arjessasi 
     –kaupassa tai matkustaessa. 
2. Tallenna kuvat itsellesi tai jaa ne yhteistyökumppaneillesi   
    esimerkiksi sovellusten avulla, kuten Pinterest ja Instagram.
3. Luo kuvakollaasi, josta tunnelma tulee esiin
4. Palaa ideoinnin aikana mood boardiin ja vertaa vastaako    
    syntynyt ideasi sitä.

Kuvakollaasi
(Mood board)
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100 ideaa-menetelmässä luodaan nimensä mukaisesti 100 ideaa, 
jotta kaikenlaisia ideoita saadaan mietittyä.

Miksi käyttää menetelmää?
Menetelmä on nopea tapa saada paljon uusia ideoita. Itsensä 
haastaminen 100 idean keksimiseen tietyssä ajassa, tehostaa ja 
helpottaa ideointia.
Ihmisen on helpompi kehitellä turvallisen oloisia ideoita ja tutuksi 
koettuja ratkaisuja. Mitä enemmän ihmisen on ideoitava sitä 
haasteellisemmaksi se käy ja silloin täytyy alkaa yhdistelemään tai 
keksimään täysin uusia ideoita.

Kuinka menetelmää käytetään?
Ideoinnista saa eniten irti ryhmässä. Ideoille ei tule asettaa 
laatuvaatimuksia, ne saavat olla hyvinkin nopeita ja 
viimeistelemättömiä. Tärkeintä on saada aikaan 100 ideaa.

1. Jaa 100 post-it- tai paperilappua. Lappu kutakin uutta ideaa 
    kohden.
2. Jos työskentelet isommalla osallistujamäärällä, jaa heidät 
    kahteen ryhmään. 
3. Aseta jokin tiukka aikaraja, jonka aikana tulee tuottaa uusia 
    ideoita. Yleensä 20 minuuttia on sopiva aika.
4. Ajan loputtua kaikilla 100 lapulla tulisi olla jokin uusi idea. 
5. Voit käydä ideat läpi samankaltaisuuskaavion avulla ja 
    ryhmitellä ne.

100 Ideaa
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Samankaltaisuuskaavio on apukeino tiedon ja ideoiden jäsentelyyn.

Miksi käyttää menetelmää?
Kun syntyneitä ideoita on paljon, ne hyvä lajitella 
samankaltaisuuden perusteella. Samankaltaisuuskaaviolla auttaa 
ryhmittelemään ideoita. Sen avulla mietitään mitä ideoita voitaisiin 
yhdistää ja millaisen palvelun ne muodostaisivat – se tuo ideointiin 
järjestelmällisyyttä.

Kuinka menetelmää käytetään?
Tarvitset kyniä, post-it -lappuja tai paperia ja jotain millä saat 
paperin kiinnitettyä seinälle. Samankaltaisuuskaaviota on 
helpompi tarkastella seinällä, mutta sen voi tehdä myös pöydällä.

1. Aseta syntyneet ideat esille – voit käyttää piirustuksia, 
    tekstiä ja kuvia. 
2. Lajittele ideat samankaltaisuuden mukaan ryhmiin.
3. Nimeä jokainen ryhmä – käytä kunkin ryhmän otsikolle oman 
    väristä post-it-lappua, auttaa havainnollistamaan kokonaisuuden.
4. Kun ideat ovat ryhmissä yhdistä ryhmiä samankaltaisuuden 
    perusteella suuremmiksi ryhmiksi. Arvioi tärkeimmät ryhmät.
5. Analysoi kaavio – Luo muutama kiteytys havainnoistasi, 
    hyödynnä näitä ideoinnin jatkuessa. Muista ottaa kuva, jotta 
    kaavio pysyy tallessa.

Samankaltaisuuskaavio
(Affinity diagram)
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Menetelmässä tuotetaan uusia ideoita yhdistelemällä 
kokonaisuuksia, joita ei olisi muuten välttämättä keksinyt kokeilla 
sovittaa keskenään.

Miksi käyttää menetelmää?
Kun huomataan olemassa oleva konkreettinen idea, voidaan  
helposti käyttää apuna ideataulukkoa. 

Kuinka menetelmää käytetään?
Luo taulukko käyttäen esimerkiksi taulukointiohjelmaa tai paperia 
ja kynää. 

1. Määrittele ongelma.
2. Valitse taulukossa käytettävät ominaisuudet. 
    –Millaisia  ominaisuuksia, tekijöitä ja näkökulmia 
    halutaan ottaa huomioon.
3. Kirjoita kunkin ominaisuuden alle siihen sopivia sanoja.
4. Yhdistele erilaisia ominaisuuksia keskenään valitsemalla    
    kultakin pystysarakkeelta yksi sana.
5. Millaisia ideoita näistä kokonaisuuksista saadaan? 
    –Pohdi ja kirjaa ylös. Kierroksia voi tehdä useamman. 

Ominaisuudet voivat olla mitä vain - anna tilaa hulluttelulle.

Ideataulukko
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Miellekartta on kaavio, jolla kuvataan ideoiden, ajatuksien ja 
asioiden keskinäisiä yhteyksiä.

Miksi käyttää menetelmää?
Miellekarttaa on hyvä käyttää ajatuksien jäsentelyyn ja erilaisten 
asioiden yhteyden löytämiseen. Ideoinnissa miellekarttaa voi 
käyttää uusien ideoiden kehittämiseen luomalla uusia yhteyksiä 
asiakkaan ja palvelun ympärille.

Kuinka menetelmää käytetään?
1. Päätä avainsanasi tai idea, joka on miellekartan keskiössä 
     –piirrä paperille ympyrä ja kirjoita avainsanasi sen sisälle.
2. Piirrä keskiön ympärille muita ympyröitä aihealueita varten 
     –mitkä liittyvät keskiöön.
3. Yhdistä muut ympyrät keskiympyrään.
4. Mieti mitä kunkin aihealueen ympärille tarvitaan tai mitä 
    niihin liittyy.
5. Voit hyödyntää viivojen pituutta 
    –mitä lyhyempi viiva sitä tärkeämpi vaikutus.

Hyviä esimerkkejä miellekartoista saa hakukoneilla hakusanoilla:
-Miellekartta
-Mind map

Miellekartta
(Mind map)
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Aivoriihi on hullujenkin ideoiden kehittelyyn tarkoitettu menetelmä, 
jonka jälkeen ryhmä äänestää syntyneitä ideoita. On tärkeää, että 
ilmapiiri on hyvä ja avoin – ollaan avoimia kaikille syntyville ideoille.

Miksi käyttää menetelmää?
Aivoriihessä ideoidaan yhdessä muiden kanssa, toisen ideasta 
voi saada kimmokkeen ja keksiä jotain aivan uuttaa. Ideoita 
syntyy enemmän yhdessä kuin yksin. Äänestäessä käydään läpi 
toimivimmat ja parhaat ideat. Äänestys on hyvä tehdä, jotta 
löydetään yhteinen suuntaviiva suunnittelulle.

Kuinka menetelmää käytetään?
Aivoriiheen on hyvä varata 1-2 tuntia aikaa. 
Päätä ennen aivoriihen alkua mihin ongelmaan/haasteeseen 
haluatte keskittyä.

1. Kerää aivoriihiryhmä – alle 10 henkilöä.
2. Aivoriihessä heitellään ideoita – keskustele, piirrä, kirjoita.
3. Heittäytykää ideointiin – kuunnelkaa mitä muut kertovat ja 
     jatkakaa ideaa yhdessä.
4. Kirjatkaa kaikki ideat ylös – tekstinä, luonnoksina.
5. Aivoriihen lopuksi asettakaa ideat kaikkien nähtäväksi. 
    –Käykää ideat keskustellen läpi.
6. Jaa kullekin osallistujalle äänestysväline – kynä, paperia, tarra. 
   Äänestäkää kukin mielestänne parasta ideaa.

Aivoriihi ja äänestys
(Brainstorming and voting)
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-subtitute

-combine

-adapt

-modify

-put to another use

-eliminate

-reverse



Tulee sanoista subtitute (vaihtoehtoinen), combine (yhdistä), 
adapt (mukauta), modify (muuntele), put to another use (muu 
käyttötarkoitus), eliminate (poista), reverse (käänteinen).  
 
Miksi käyttää menetelmää?
Tuo suunnittelulle uusia näkökulmia. Voi hyödyntää uutta ideaa 
tai jo olemassa olevaa palvelua – jossa on ongelma/haaste, jonka 
haluat ratkaista.

Kuinka menetelmää käytetään?
Mieti kullekin sanalle sopiva kysymys, joka liittyy aiheeseen. 
Mieti kysymykseen vastaus.  
1. Kysy itseltäsi jokainen SCAMPER-kysymys. 
2.Vastaukset auttavat ideoimaan ja kehittämään palveluitasi.

Esimerkki kysymyksiä 
1. Subtitute -Olisiko vaihtoehtoista tapaa toteuttaa palvelun osia? 
2. Combine -Pystysikö palvelun yhdistämään toiseen palveluun? 
3. Adapt –Voisiko palvelu mukautua muuhun tarkoitukseen? 
4. Modify -Mitä voisit muuttaa toisenlaiseksi? 
5. Put to another use -Kuinka palvelu toimisi toisessa kontekstissa? 
6. Eliminate –Mitä ilman palvelu toimisi? 
7. Reverse -Mitä jos muuttaisit palvelun osien järjestystä? 

SCAMPER
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Ideakehä on yhdessä ideoinnin menetelmä, jossa kukin osallistuja 
täydentää toistensa ideaa.

Miksi käyttää menetelmää?
Yhdessä ideointi tuo enemmän ja nopeammin uusia ideoita, kuin 
yksin ideointi. Ryhmässä esiin tulee monipuolisemmin erilaisia 
näkemyksiä mitä uudet palvelut ja ideat voisivat olla.

Kuinka menetelmää käytetään?
Asettukaa ryhmän kanssa pöydän ääreen, jaa jokaiselle tyhjä 
paperiarkki. Valitkaa ennen ideoinnin aloitusta idealappujen 
kiertosuunta ja haaste johon kehittelette ratkaisuja.

1. Jokainen osallistuja saa paperin ja kirjaa siihen kolme ratkaisua    
    kahdessa minuutissa.
2. Kun aika on kulunut, ojennetaan paperi vieressä istuvalle.
3. Seuraava osallistuja jatkaa edellisen ideoita – annetaan 
    ideointiin noin kolme minuuttia.
4. Paperi ojennetaan taas seuraavalle, joka jatkaa ideointia siitä 
     mihin edellinen on vuorollaan jäänyt.
5. Kierroksia toistetaan, kunnes kaikki ovat kirjoittaneet jokaiselle 
     paperille vuorollaan.
6. Aseta ideat seinälle ja käy ne läpi – äänestäkää potentiaalisin 
    idea, jonka kehittelyä jatkatte.

Ideakehä
(Brainwriting)

Lähteet
Curedale, Robert. 2013. Service Design 250 Essential Methods. Design Community Inc. 
Topanga, Kalifornia.



Kuvitus ja tekstien koonti
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