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Alkusanat
Onko luova ongelmanratkaisu sama kuin luovuus? Mitä on luovuus? Mitä on jo-
kapäiväinen luovuus? Voiko luovaa ongelmanratkaisua kehittää itsessään? Nämä ja 
moni muu kysymys johtivat lopulta käytännön toimiin. Tämän kirjan pääpaino on-
kin luovan ongelmanratkaisuprosessin toteuttamisella opetustyössä. Kirjan aiheet on 
koottu opettajaksi opiskeleville suunnatun kurssin Luovat ongelmanratkaisutyötavat 
käytännössä kokemuksista, jota Kehittämiskeskus Opinkirjo on järjestänyt asiantun-
tijoiden yhteistyönä jo kolmen vuoden ajan. Luovan ongelmanratkaisun taustalla 
on ajattelun ja oppimaanoppimisen taitojen viitekehys. Luova ongelmanratkaisu 
motivoi ja sitouttaa oppijaa, jolloin vastuun ottaminen ja antaminen lisääntyvät. 
Luovan ongelmanratkaisun lähtökohtana on oppijalähtöisyys, kytkös jokapäiväiseen 
elämään ja ongelman aitous.

Ensimmäisissä kappaleissa avataan perusteluja aiheelle ja luovuuteen liittyvää 
käsitteistöä. Tässä kirjassa ei ole kuitenkaan tarkoituksena sukeltaa luovuuden käsit-
teeseen, vaan keskitytään luovan ongelmanratkaisun prosessiin, sen erilaisin ilmene-
mismuotoihin ja käytön mahdollisuuksiin koulussa. Lukijalle annetaan käytännön 
työkaluja ohjata ja toteuttaa tätä prosessia. Luovan ongelmanratkaisun menetelmän 
lisäksi kirjassa tuodaan esimerkkejä muistakin samankaltaisista menetelmistä, kuten 
esimerkiksi projektityöstä ja design suuntautuneesta opetuksesta. Luovan ongelman-
ratkaisun menetelmän voi käsittää myös laajemmin johdonmukaisesti etenevänä 
työtapojen kokoelmana. Opettaja voi oman tyylin ja olemassa olevien olosuhteiden 
mukaan liittää menetelmään juuri sellaisia tehtäviä ja harjoitteita, jotka hän kokee 
siihen parhaiten sopivaksi. Kirjassa itsessään on esillä vain muutama esimerkki teh-
tävistä ja työtavoista. Ne auttavat lukijaa ymmärtämään, mitä menetelmän kussakin 
vaiheessa voisi tehdä ja miten edetä. Kirjan lopussa esitettyjen materiaalien avulla 
jokainen voi koota oman yksilöllisen työtapakokoelman luovan ongelmanratkaisun 
toteuttamiseksi.

Voi melkein väittää, ettei yhtäkään menetelmää ole rakennettu niin hyvin, että 
se sopii jokaiselle ja jokaiseen tilanteeseen. Luovan ongelmanratkaisun menetelmä 
sopii kuitenkin erinomaisesti siihenkin, miten eri menetelmiä, tehtäviä ja työtapoja 
voi oppia soveltamaan. Tarkkaan suunniteltu tunnin eteneminen auttaa pitämään 
oppilaat työntouhussa, mutta ongelmanratkaisussa täytyy olla myös tilaa ajattelulle 
ja leikille. Ryhmän tuki ja ryhmätyön tuomat hyödyt, joita käsitellään kirjan loppu-
vaiheessa, ovat luovassa ongelmanratkaisussa kiistattoman tärkeitä, mutta toisinaan 
oma henkilökohtainen prosessi on paljon palkitsevampi.

Lopuksi todettakoon, että tekemällä oppii. Tässä yhteydessä se on enemmän kuin 
totta.

Helsingissä, 11.11.2015
Merike Kesler
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Luova ongelmanratkaisu osana kaikkea opetusta
Luovan ongelmanratkaisun tulisi olla osana kaikkia oppiaineita. Terminologises-
ti luova ongelmanratkaisu liitetään usein matematiikan opettamiseen1. Rajaus on 
kuitenkin tarpeeton. Kaikkien oppiaineiden yhteydessä oppiainekohtaiset sisällöt ja 
työtavat rikastuttavat luovaa ongelmanratkaisua ja toisaalta luovan ongelmanratkai-
sun avulla voidaan eri oppiaineiden sisällöt yhdistää luontevaksi kokonaisuudeksi.
PISA-tutkimuksessa2 (Programme for International Student Assessment) mitattiin 
vuonna 2012 oppilaiden ongelmanratkaisun taitoja ensimmäisen kerran. Huomi-
on kohteena oli muun muassa se, miten nuoret käyttävät olemassa olevaa tietoa 
itselleen uusissa tilanteissa. Tällaisissa tapauksissa ratkaisu johonkin ongelmaan ei 
ole ilmeinen, se vaatii ajattelua ja oppimista myös prosessin aikana. Alan tutkimuk-
sissa erotellaan taito ratkaista rutiininomaisia (kuten ruoan valmistaminen) ja ei-
rutiininomaisia (abstraktit, kuten esimerkiksi uuden ajoreitin suunnittelu) tehtäviä. 
Abstraktien tehtävien ratkaisemisessa tiedon ja taidon lisäksi tarvitaan intuitiota, 
luovuutta ja mielipiteitä. Juuri nämä ei-rutiininomaiset tehtävät nähdään sellaisina, 
jotka antavat oppilaalle tarvittavia valmiuksia tulevaan elämään3. 

1
Pehkonen
2013

2
OECD
2014

3
Piirto
2011

4
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2014

Perustelut luovalle ja innovatiiviselle opetustyölle löytyvät vuoden 2014 perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteista4. Etenkin laaja-alainen osaaminen edellyttää 
oppimiselta ja opetukselta monipuolista luovaa toimintaa:

[…] Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 
tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja 
ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja 
taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-
alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä 
kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa 
edellyttävät tiedon- ja taidonalarajat ylittävää osaamista. […]

Laaja-alaisen osaamiseen kootuista seitsemästä kokonaisuudesta erityisesti Ajat-
telun ja oppimaan oppimisen (L1) -kokonaisuudessa on korostettu luovuuden ja 
ongelmanratkaisun merkitystä:

Abstraktien tehtävien ratkaisemisessa 
tiedon ja taidon lisäksi tarvitaan 

intuitiota, luovuutta 
ja mielipiteitä. 
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[…] Olennaista on myös, miten hän oppii tekemään havaintoja ja hakemaan, arvi-
oimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Tutkiva ja luo-
va työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen 
edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. Opettajien on tärkeä rohkaista 
oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia uusille 
ratkaisuille. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta 
tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan 
tilaa, heitä innostetaan etsimään vastauksia ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja 
rakentamaan uutta tietoa. […] 

Oppilaita ohjataan käyttämään hankkimaansa tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuk-
sessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten 
tekemiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti 
eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat voivat 
käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökul-
mia ennakkoluulottomasti. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut 
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat 
edellytyksiä luovaan ajatteluun. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät 
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja 
keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia. […] 4

Luovan ongelmanratkaisun menetelmä sopii monialaisen oppimiskokonaisuu-
den toteutukseen. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa oppilaiden on tarkoitus 
yhdistää luontevaksi kokonaisuudeksi erilaisia tietoihin ja taitoihin liittyviä asioita, 
syventää yhdessä tekemistä ja oppimista sekä hahmottaa opittavien asioiden merki-
tystä arjessa. Kappaleessa Luovan ongelmanratkaisun prosessin mahdollisuuksia on 
muutama käytännön esimerkki menetelmän soveltamiseen.

Luovuus
Luovuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Kehitysteorioihin perustuva 
luovuuden tutkiminen on yleisin, koska siinä tutkitaan sekä ihmisiä että prosesseja5. 
Toisten mielestä luovuus ja ongelmanratkaisu käyvät käsikädessä; toisten mielestä 
taas esimerkiksi ongelman löytäminen ja määritteleminen ovat omanlaiset, erilaiset 
prosessinsa.

Luovuuteen liittyy luova prosessi, ja luovan prosessin tuotos on aina ainutlaatui-
nen ja uusi. Kuten ongelmanratkaisun prosessissa, myös luovassa prosessissa halu-
taan ratkaista jonkinlainen tarvetila tai ongelma6. Luovuus voi ilmetä myös uutena 
ajattelutapana tai omaperäisenä esityksenä. Se voi ilmetä esimerkiksi taiteellisena tai 
tieteellisenä toimintana. Arkielämässä luovuus voidaan käsittää epätavanomaisena, 
poikkeuksellisena, muuntautumiskykyisenä, kiehtovana tai selittämättömänä ilmiönä.

Tiedon käsittelemisen näkökulmasta voidaan puhua divergentista ajattelusta (di-
vergent thinking) ja konvergentista ajattelusta (convergent thinking)7. Ensimmäisen 

5 Kozbelt
et al.
2010

6 Heiskanen
2008

7 Piirto
2011

8 Moran
2010

9 Soland
et al.
2013

10 Richards
2010
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mukaan henkilön ajattelutapa on poikkeava. Hänellä on kyky hyödyntää vanhaa tie-
toa uuden tuottamisessa ja se liitetään nimenomaan luovuuteen. Konvergentti tapa 
ajatella on enemmän looginen ja määrätietoinen ja siinä ei välttämättä synny uutta, 
vaan vanha tieto saatetaan järjestää uudelleen. Tämä tapa liitetään usein nimenomaan 
luovaan ongelmanratkaisuun.

Luovuuden määritelmä on kulttuurisidonnaista: kulttuuri, kieli ja käsitteet vai-
kuttavat luovuuden määrittelemiseen ja ilmenemiseen. Yhteisössä ihmiset voivat 
sanoa fiksusti toimiva lapsia luoviksi tai määrittelevät taideteokset tai teolliset inno-
vaatiot luovuuden tuotoksiksi8. Puhutaan myös luovuuden potentiaalista. Se on tila, 
jossa oletetaan, että tarpeen tai mahdollisuuden vaatiessa syntyy luovia tuotoksia. 
Luovan potentiaalin tunnistaminen ja tukeminen voi periaatteessa luoda tilanteen, 
jossa tietyssä yhteisössä syntyy enemmän luoviksi luokiteltuja tuotoksia. Jotta jokin 
tuotos voidaan määrittää luovaksi, se tarvitsee yleisön ja hyväksynnän. Eri kulttuurit 
määrittelevät luovuuden omalla tavalla – mitään tarkkaa määritelmää ei siis voida 
sanoa9.

 Jotta jokin tuotos voidaan määrittää luovaksi, 
se tarvitsee yleisön ja hyväksynnän.

Koulukontekstissa ei ole järkevää rajata luovuuden käsitettä vain taiteelliseen ja in-
novatiiviseen toimintaan. Mielekkäämpää on pitää sisällöt arkisemman, niin sanotun 
jokapäiväisen luovuuden tasolla10. Jokapäiväisessä luovuudessa tärkeimmät kriteerit 
ovat omaperäisyys ja tarkoituksenmukaisuus, ja nämä kummatkin ovat sidottuja ai-
kaan ja paikkaan. Jokapäiväistä luovuutta tarvitaan jo pelkästään siihen, että esimer-
kiksi löydetään ruokaa ja pysytään terveinä. Jokapäiväisessä luovuudessa tärkeää ei 
ole niinkään lopputulos (löytyi ruokaa ja vatsa tuli täyteen), vaan itse prosessi (miten 
ja mistä ruokaa löytyi). Ideoita ja ratkaisuja tulisi tuottaa mahdollisimman paljon, 
koska silloin on suurempi todennäköisyys, että löytyy myös enemmän ainutlaatuisia 
ratkaisuja. Luovuutta siis tarvitaan, jotta voidaan hyvin ja tarpeemme ovat täytetty. 
Avoimuus uudelle on ensisijaista.



10

Luovan toiminnan edellytykset ja luova prosessi
Luovaan toimintaan liitetään tavalla tai toisella uutuusarvo. Poiketen jokapäiväises-
tä luovuudesta, taiteellisessa luovuudessa pyritään aina ainutlaatuisuuteen. Olkoon 
sitten luovuuden muoto mikä tahansa, se vaatii aina yksilöltä ja myös ympäristöltä 
edellytyksiä. Kuten esimerkiksi11

  omien kykyjen tunnistamista,
  kykyä tuottaa uusia ideoita,
  joustavuutta ja epävarmuuden sietoa sekä kykyä ottaa riskejä,
  arviointitaitoja,
  motivaatiota ja harrastuneisuutta,
  avoimuutta,
  kykyä leikkiä tai
  uteliaisuutta.

Kaikki edellä mainitut ovat asioita, joita jokainen henkilö voi kehittää ja omaksua. 
Luovassa ongelmanratkaisussa näitä ominaisuuksia harjoitellaan ja käytetään. Näiden 
avulla lisätään luovaa potentiaalia ja valmiuksia toimia luovalla tavalla koko elämän 
aikana.

Prosessi voidaan määritellä luovaksi, jos prosessin aikana käytetyt tavat ovat uusia 
ja erilaisia prosessissa mukana olleelle henkilölle tai prosessi itsessään tuottaa jotain 
uutta12. Prosessin luovuuteen vaikuttavat henkilön erityistaidot, kokemusmaailma 
ja tavoitteiden asettelu.

Luovuus luokkahuoneessa
Kasvatus- ja opetustyön näkökulmasta on tärkeää pohtia, miten luovuus ilmenee 
luokkahuoneessa ja muissa perinteisissä oppimisympäristöissä. Luovuutta luokka-
huoneessa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta:

 Opettajan tapa toimia on jollain tapaa luova: opettaja käyttää luovaa pro-
 sessia, tavoitteena ei ole opettaminen
 Opettajan tapa opettaa on jollain tapaa luova: opettaja hyödyntää opettaes-

 saan tietoisesti luovia prosesseja
 Oppilaan tapa toimia on jollain tapaa luova: oppilas käyttää luovaa proses-

 sia, tavoitteena ei ole oppiminen
 Oppilaan tapa oppia on jollain tapaa luova: oppilas hyödyntää oppimisessa 

 luovaa prosessia
 Luovuutta hyödynnetään, huomioidaan ja arvioidaan luokkahuoneessa: 

 luova prosessi tai sen osat ovat tietoisesti läsnä opettamisessa ja oppimisessa,  
 se hyväksytään ja sitä hyödynnetään tavoitteiden saavuttamisessa

11 Uusikylä
2012

12 Heiskanen
2008

13 Corte 
2012
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Luovuuden käsitteen mukaan jokainen tuotos ja toiminta on ainutlaatuinen. Tarkka 
määrittely saattaa tuottaa tulkintaongelman luokkahuonetyöskentelyssä. Esimer-
kiksi opettaja keksii tai päättää käyttää jotain täysin uutta ja erikoista tapaa opettaa 
lapsille kertolasku. Tapa osoittautuu erinomaiseksi ja opettaja päättää käyttää sitä 
jatkossakin. Sinänsä opettajan toiminta ja ehkä myös työtavat ovat luovia, mutta 
ensimmäisen kerran jälkeen jatkokäytössä näistä tulee tavanomaisia toimintatapoja. 
Tällaisissa tapauksissa ei puhuta niinkään luovuudesta vaan nimenomaan luovas-
ta ongelmanratkaisusta ja sen hyödyntämisestä. Opettajat mieltävätkin luovuuden 
enemmän eräänlaisena tapana toimia, kuin toimintojen uutuusarvona.

Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan opettaja voi omalla toiminnallaan 
muuttaa opetusta luovempaan, joustavampaan ja soveltavampaan suuntaan. Sellai-
nen opetus on esimerkiksi hyvin organisoitu ja oppilaat pääsevät käyttämään enem-
män tai vähemmän omaa osaamistaan, motivointiin käytetään aikaa, itsearviointi on 
aktiivista, oppilaan itsetuntoa ja pystyvyysuskomusta vahvistetaan ja hän tietää, missä 
on erityisen hyvä13. Motivaatiota ja pystyvyysuskomusta luovan ongelmanratkaisun 
prosessin yhteydessä avataan kappaleessa Ongelmanratkaisu ja luova ongelmanrat-
kaisu.

Luovuus ja luova ongelmanratkaisu eivät sovi kuitenkaan ihan kaikkeen14. Luo-
valle toiminnalle on ominaista aaltomaisuus, jossa luovan toiminnan jaksot vaih-
televat levon jaksojen kanssa. Tämä on hyvä muistaa myös opetuksessa. Toisinaan 
syntyy kokemus, että luova toiminta saa aikaan kaaoksen, jota opettajan on vaikea 
hallita ja se halutaan estää. Kaaosta ei tulisi pelätä, vaan nähdä se mahdollisena 
oppimisprosessina. Opettajien kokemukset tai taidot arvioida luovaa tai luovan on-
gelmanratkaisun prosessia eivät ole aina riittäviä. Yleinen havainto on, ettei koulu 
tue oppilaan luovuutta15. Harvalla lapsella on todellisia mahdollisuuksia kehittää 
omaa luovaa potentiaalia, luovuus huomataan vain hyvin lahjakkaissa ja silloin tuki 
ja voimavarat suunnataan heihin.

Opettajien valmiuksia voidaan parantaa antamalla heille lisää tietoa ja koulutusta 
liittyen opetustaitoihin, motivoivan ympäristön luomiseen, oppilaiden motivaatio-
tekijöiden sekä asenteiden ja uskomusten tunnistamiseen.

Oppilaassa on herännyt luovuus ja hän toimii luovasti entistä enemmän16, jos hän
 haluaa tietää miksi eli on utelias, 
 tietää, että hän kykenee oppimaan ja ratkaisemaan ongelman, vaikkei se heti 

 siltä vaikuta (on sinnikäs),
 osaa keskittää huomion olennaiseen,
 haluaa tehdä työtä itsenäisesti,
 ymmärtää rajoitukset ja hyödyntää muiden osaamista ja mielipiteitä omassa 

 oppimisessaan.

14 Smith
& Smith
2010

15 Beghetto
2010

16 Heikkilä
1981
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Ongelmanratkaisu ja luova ongelmanratkaisu
Luovan ongelmanratkaisun yhteydessä herää tahtomatta kysymys: mitä on ei luova 
tai perinteinen tai tavanomainen ongelmanratkaisu? Ymmärtääkseen luovan ongel-
manratkaisun, täytyy ensin ymmärtää, mitä kaikkea liittyy ongelmanratkaisuun.
Kirjallisuuden perusteella luovalla ja rutiininomaisella prosessilla on selkeä ero17. 
Perinteisessä ongelmanratkaisussa eteneminen kohti ratkaisua on suoraa ja jatkuvaa. 
Tieto, jota tarvitaan, asettuu vanhoihin ajatusrakenteisiin, ja tulokseen pyritään hyö-
dyntämällä jo tiedossa olevia hyväksi koettuja rakenteita. Tällaisessa rutiininomai-
sessa ongelmanratkaisussa ongelma määritellään suljetuksi ja ratkaisuprosessin rajat 
vakioituvat heti, ja kuljetaan suoraan määriteltyä ratkaisua kohti. Prosessi on loo-
ginen ja kontrolloitu, kuten esimerkiksi luonnontieteellisen kokeen suorittaminen 
opettajan tarkan ohjeen mukaan. Perinteistä ongelmanratkaisua ei tulisi ymmärtää 
tässä yhteydessä huonona tapana tehdä työtä. Hyvin moni ongelma vaatii nimen-
omaan rutiininomaisen etenemisen.

Luovassa prosessissa ratkaisu syntyy sykleittäin18. Olemassa oleva tieto voi saada 
uuden merkityksen ja/tai järjestäytyä uudelleen. Ongelma voidaan märitellä avoi-
meksi ja ratkaisuun johtavat polut muuttuvat jatkuvasti. Prosessissa kohdataan uutta 
ja odottamatonta, ei loogisia ja kontrolloituja ratkaisuja. Luova ongelmanratkaisu on 
siis tavallaan rutiininomaisen ongelmanratkaisun ja luovan prosessin yhdistelemistä. 
Luovassa ongelmanratkaisussa haetaan raamit perinteisestä prosessista ja hyödynne-
tään luovan prosessin syklisyyttä sekä rajojen rikkomista.

Aiheellista on myös kysyä: miksi luovaa ongelmanratkaisua tulisi hyödyntää? 
Luovalla ongelmanratkaisulla ei ole järkevä tai edes tarpeellista korvata muita mene-
telmiä, se voidaan nähdä menetelmäkirjon rikastuttajana. Lisäksi luovassa ongelman-
ratkaisun prosessissa voidaan hyödyntää useita eri menetelmiä ja työtapoja. Luovassa 
ongelmanratkaisussa on todettu kehittyvän muun muassa seuraavien taitojen19:

 mahdollisuuksien, haasteiden ja lähestymistapojen tunnistaminen
 tietyssä tilanteessa aineiston tutkiminen ja siitä kaikkein tärkeimmän haas-

 teen löytäminen ja asian ytimeen pääseminen
 lähestymistapojen analyysi ja näistä lähtevä ideoiden tuottaminen
 monien erilaisten ja epätavallisten ideoiden tuottaminen
 kyky valita sopivia työkaluja parhaiden ideoiden jatkotyöstöön
 lupaavien ideoiden kehittäminen ja käyttöönotto
 työsuunnitelman tekeminen
 vertaisarviointi

Formaalissa kontekstissa ja osana opetussuunnitelmaa ongelmanratkaisua käytetään 
paljon. Useissa oppiaineissa tehtävät vaativat ongelmanratkaisutaitoja ja näitä taitoja 
harjoitellaan myös oppituntien ulkopuolella. Tehtävissä ja tilanteissa ei ole määritel-
ty, millaista prosessia – perinteistä tai luovaa – niissä tulisi käyttää. Usein prosessia 

17 Smith
& Smith
2010

18 Mumforda
et al.
1991

r fin r
et al.
2006
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ohjaa opettaja ja periaatteessa on hänen päätettävissään, miten oppilaat etenevät 
kohti ratkaisua. Opettajalla tulisi olla taustatietoja erilaisten prosessien luonteesta 
ja oppilailla tulisi olla valmiuksia hyödyntää luovaan ongelmanratkaisuun liittyviä 
työtapoja. Mitä enemmän opettajan johdolla prosessien eri vaiheita on harjoiteltu, 
sitä itsenäisemmin oppilaat oppivat hyödyntämään niitä ja valitsemaan jokaiseen 
ongelmaan sopivan prosessin.

Taulukko 1. Mitä eroa on ongelmanratkaisulla 
ja luovalla ongelmanratkaisulla? 20 

Perinteinen Luova

Prosessi Suoraviivainen; perintei-
nen/tavanomainen, ”yl-
häältä” annettu ja ohjattu 
prosessi

Spiraalimainen tai palautu-
va; luovan prosessin piirtei-
tä; tekijä mukana prosessin 
eri vaiheiden päätöksente-
ossa koko ajan

Menetelmät Perinteiset, loogiset ja var-
maan ratkaisuun johtavat

Ajatukset ja asenteet jous-
tavat; suositaan yllättävien 
ideoiden yhdistämistä; 
tavoitteena toimiva rat-
kaisu, mutta epävarmuus 
lopputuloksesta läsnä

Ongelman tajuaminen Hyväksytään tilanteet 
ilman syvällistä arviointia 
tai pohdintaa

Huomataan herkemmin 
tilanteet ja asiat, jossa 
parantamisen varaa; käy-
tetään jatkuvaa arviointia 
ja muutetaan suunnitelmia 
prosessin eri vaiheissa 
paremman ratkaisun löytä-
miseksi

Ideointikyky Tartutaan herkästi kaikista 
käyttökelpoisimpaan ideaan 
ja pidetään sitä parhaana 
ratkaisuna

Tuotetaan monia ideoita, 
kehitetään niitä ja arvioi-
daan – valitaan parhaat; 
ollaan valmiina muutta-
maan valittua ratkaisua 
palautteen perusteella

Tiedonkäsitys Turvaudutaan perinteiseen 
ja loogiseen taustatietoon; 
ei osata/haluta hyödyntää 
poikki- tai monitieteelli-
syyttä

Haetaan paljon monipuo-
lista ja yllättävääkin tausta-
tietoa eri aloilta

Ajattelutapa Ajattelu käytännöllinen ja 
realistinen; näkemykset 
yksipuolisia

Hallitaan lennokkuuden ja 
käytännöllisyyden vaih-
telu; heitellään ajatuksia, 
käytetään mielikuvia ja 
analogioita

20 Soveltaen
Lavonen
& Meisalo
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Riskinotto Vältetään riskejä ja pelä-
tään epäonnistumista

Otetaan hallittuja riskejä ja 
epäonnistumiset nähdään 
mahdollisuutena

Asenteet Avoimuus omien ideoiden 
esittämisessä voi puuttua; 
kannatetaan vain omaa 
ideaa, nähdään muissa 
ideoissa enimmäkseen 
vain haittapuolia; ideoita 
ei olla valmis kehittämään 
eteenpäin; vuorovaikutus 
prosessin aikana heik-
ko, ei hyväksytä muiden 
palautetta; yhteistyössä 
enemmän turhautumista; 
enemmän välinpitämättö-
myyttä

Arvioidaan kaikki ide-
at tasapuolisesti; ollaan 
vastaanottavaisia ja 
nähdään muiden ideoissa 
hyviä puolia ja osataan 
arvioida myös haittapuolia; 
kuunnellaan ja annetaan 
palautetta sekä uskalletaan 
huomioida se; yhteistyö ja 
työ yhteisen päämäärän 
eteen nähdään arvokkaa-
na; kannustetaan ja kehu-
taan yhteistyökumppaneita

Kappaleessa Luovuus luokkahuoneessa on avattu opettajan roolia luovan prosessin 
edellytyksien luojana. Opettaja voi siis tietoisesti ohjata oppilaita käyttämään ongel-
manratkaisussa enemmän luovuutta ja olemaan innovatiivisia21. 

Prosessissa tuetaan ja vahvistetaan oppilaan22 sekä oppimisympäristön lähtökoh-
tia ja ominaisuuksia23. Huomiota voidaan kiinnittää seuraaviin asioihin:

Ongelman aitous
Ongelma, joka koskettaa tavalla tai toisella ja jonka tärkeyden ymmärtää, siihen haluaa 
myös löytää toimivia ratkaisuja; ongelmaherkkyys ja herkkyys löytää ongelmia ovat tär-
keitä ominaisuuksia; kykyä löytää ja asettaa kysymyksiä tulisi harjoitella jatkuvasti; itse 
määriteltyihin ongelmiin löydetään enemmän luovia ratkaisuja

Rajoitukset
Ympäristöstä, ajasta ja/tai henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuvat rajoitukset saavat 
henkilöt testaamaan rajojaan, käyttämään enemmän luovia väyliä; tietoinen resurssien 
rajaaminen auttaa ymmärtämään kunkin resurssin tärkeyden; esiintyvät ongelmat tulisi 
tajuta aukollisina, ei täydellisinä, ja sellaisina, jotka voivat johtaa useisiin uusiin ratkaista-
viin ongelmiin

Onnistumiset
Jatkuva turhautuminen johtaa lopulta motivaation laskuun ja prosessi voi jäädä kesken; 
onnistumiset ovat tärkeitä motivaation ylläpidossa ja itseluottamuksen vahvistamisessa; 
jos jokin ongelma on itselleen tärkeä ja ratkaisujen löytäminen vielä tärkeämpi, siihen 
liittyy voimakkaitakin tunteita; tunteet ja omat kokemukset tulisi osata tunnistaa

21 Sahlberg
et al.
1993

22 Heikkilä
1981

23 Russ
& Fiorelli
2010
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Luova ja avoin ilmapiiri
Missä tahansa ympäristössä luovan ongelmanratkaisun prosessi tapahtuukin, se vaatii 
avoimuuden ja hyväksynnän; ilmapiirin rakentaminen prosessin alussa luo pohjan koko 
tulevalle työlle; tilanteet, jossa voi hullutella, kokeilla ja yhdistellä erilaisia asioita, ilman 
kritiikin pelkoa, takaavat turvallisuuden; hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee itsenäiseen on-
gelmanratkaisuun; hyödynnetään leikkiä, sillä leikissä ilmenee luovuutta ja leikki edistää 
luovuutta

Ajattelutavat ja asenteet
Turvallisen ilmapiirin ja ympäristön yksi takaajista on positiivisuus, jota voidaan tu-
kea oikeanlaisella palautteella; rakentava palaute tulisi nähdä ongelman kehittäjänä, 
ei henkilökohtaisena kritiikkinä; luottamus omiin ja muiden kykyihin on tärkeää, joten 
itseluottamusta tulisi vahvistaa; täytyy myös uskoa ja luottaa siihen, että ratkaisu löytyy; 
kannustetaan ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia asioita; hyväksytään eteneminen 
pienin askelin, ollaan joustavia

Kyvyt ja taidot
Riippumatta siitä ratkaistaanko ongelmaa yksin tai ryhmässä, vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taidot saavat tärkeän merkityksen; ryhmän hallinta, oman paikan löytäminen ryhmässä, 
vertaispalaute, ryhmän kaikkien jäsenten osaamisen hyödyntäminen sekä muut yhteistyö-
hön liittyvät asiat vaativat harjoittelua; kyky luoda paljon uusia ideoita on tärkeää ja sitä 
voidaan harjoitella erilaisilla työtavoilla; tuetaan poikkeavia ja joustavia ajatusmalleja; 
toisaalta hyväksytään oppilaan tapa ratkaista ongelma – tavoitteena ei ole joku tietty 
o n o on nr k i o n niin no fik i k r k i n

työstämisen jättäminen viime hetkelle voi saada aikaiseksi hyvin luovia ja käyttökelpoisia 
ratkaisuja

Pohtiessa luovaa ongelmanratkaisua ja siihen liittyvää prosessia, joudumme käsittele-
mään myös motivaatioon, kiinnostukseen ja sitoutumiseen liittyviä asioita. Motivaa-
tion ja luovuuden kytköstä on tutkittu jonkin verran24. Tutkimus kohdistuu sisäiseen 
ja ulkoiseen motivaatioon sekä pystyvyysuskomukseen. Aihe on vaikea, koska se on 
sidottu tunteisiin ja tilanteisiin ja sitä kautta kohdistuu enemmän yksilöön, kuin 
ryhmään. Toisin sanoen ryhmän sisällä erot motivaation tasoissa voivat olla suuria-
kin, kun taas ryhmien väliset motivaatioerot ovat keskimäärin samanlaisia. Kokemus 
vaikuttaa motivaatioon enemmän, kuin se, mitä yksilö tietää tai taitaa.

Usein motivaation taso arvioidaan hetkessä tai alku-/lopputilanteena. Moti-
vaatiokin on prosessi ja siinä on sekä ulkoisen että sisäisen motivaation tekijöitä.  
Mitä vahvempi ja suurempi on sisäinen motivaatio, sitä itsenäisemmin yksilö pystyy 
työskentelemään. Henkilön tunne uutuudesta, kokemus omasta osaamisesta, tunne 
tilanteen hallinnasta, lisäävät sisäistä motivaatiota. Ulkoisia motivaation tekijöitä 
voivat olla esimerkiksi palkitseminen, arviointi ja kilpailutilanteet. Mitä pienempi on 
sisäinen motivaatio, sitä tärkeämmät ovat ulkoiset motivaatiotekijät. Palkitseminen 
on koettu usein luovalle toiminnalle negatiivisena. Kilpailutilanteet taas voivat edis-
tää luovien ratkaisujen syntymistä. Tilanteet, jossa oppilas voi hyödyntää vapautta ja 

24 Hennessey 
2010
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mielenkiinnon kohteita ratkaistessa ongelmia ja lisäksi tietää, että saa siitä palkinnon, 
on koettu hyvin motivoiviksi. Opettajan tulisi siis hyödyntää sopivassa määrin oppi-
laiden sisäisiä motivaatiotekijöitä ja tarjota myös ulkoisia motivaattoreita.
Kirjallisuuden perusteella voidaan määritellä muun muassa seuraavat motivaation 
avainprinsiipit25:

Oppilaat
 ovat enemmän motivoituneita, jos he kokevat, että he osaavat sen asian, jota 

 heiltä odotetaan
 ovat motivoituneita sitoutumaan oppimiseen, jos he havaitsevat pysyvät 

 yhteydet toiminnan ja edistyksen välillä
 ovat sitoutuneita, jos huomaavat asian olevan tarkoituksenmukainen
 ovat sitoutuneita, joss he kokevat positiivisia tunteita oppimisprosessin 

 aikana
 suuntavat huomion pois oppimisesta, jos he kokevat negatiivisia tunteita
 vapauttavat kognitiivisia voimavaroja oppimiseen, kun he pystyvät tunnis-

 tamaan tunteiden voimakkuuden, keston ja ilmaisun
 ovat läsnä, jos he saavat hallita omia resurssejaan ja rajoituksiaan tehokkaasti
 kokevat oppimisympäristön oppimiseen sopivaksi

Motivaation yhteydessä tutkimusten kohteena on usein myös pystyvyysuskomus 
(self-efficacy)26. Pystyvyysuskomus kehittyy oman kehittymisen, sopeutumisien ja 
muutosten myötä. Uskomus siitä, mitä osaa ja mihin pystyy, muuttuu tilanteiden 
ja ympäristön mukaan. Luovassa ongelmanratkaisun prosessissa henkilö voi usein 
itse vaikuttaa siihen, millainen on työskentelyn ympäristö, miten paljon aikaisempia 
tietoja ja taitoja hyödynnetään ja miten ratkaisuja luodaan. Silloin uskomus siihen, 
että tehtävässä onnistuu ja luottaminen omiin taitoihin vahvistuu. Prosessinomainen 
työskentely voidaan nähdä lopulta tehokkaana pystyvyyden kehittäjänä.

Motivaation ja pystyvyysuskomuksen rinnalla on tutkittu myös flowta27. Flow 
määritellään tilaksi, jossa yksilö työskentele määrätietoisesti päämärän saavuttami-
seksi unohtaen ajankulun, ympäristön ja omat tarpeensa. Flowssa asetetut tavoitteet 
ovat selkeitä ja haasteet ja osaaminen ovat tasapainossa.

Ajatteluntaidoista voidaan nostaa esille kriittisen ajattelun taidot. Luovassa ongel-
manratkaisussa näille taidoille tarjoutuu hyvä kehittymisalusta. Prosessin aikana arvi-
oidaan ja järjestellään mahdollisuuksia sekä kehitetään lupaavia ratkaisuja28. Samassa 
prosessissa, riippuen sen vaiheesta, voidaan käyttää joustavasti induktiivista (tehdään 
yleistys monesta pienestä päätelmästä) ja deduktiivista (yleistyksestä selitetään yksi-
tyistapaus) päättelyä, ja vaihtoehtoja ja ratkaisuja voidaan analysoida ja arvioida29.

25 Boekaerts 
2010

26 Bandura 
2012

27 Csikszentmihalyi 
2013
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Luovan ongelmanratkaisun prosessi
Luova ongelmanratkaisu on avoin prosessi, jossa ongelman käsittelyyn ja ratkaise-
miseen käytetään apuna luovuuteen perustuvia avoimia ja joustavia menetelmiä30. 
Luovassa prosessissa määritelmän mukaan prosessin tuloksena halutaan tuottaa jo-
tain uutta ja ainutlaatuista, kun taas luovassa ongelmanratkaisuprosessissa riittävänä 
kriteerinä voidaan pitää tuotoksen uutuusarvoa tekijälle. Tässä prosessissa ei niinkään 
tärkeää ole ainutlaatuinen ratkaisu, vaan enemmänkin erilaisten ratkaisujen huo-
maaminen ja tunnistaminen, ideointi, arviointi sekä lopulta sillä hetkellä parhaalta 
vaikuttavan ratkaisun toteuttaminen.

Luovassa ongelmanratkaisuprosessissa tasapainoilu perinteisen ja luovan prosessin 
elementtien yhdistämisen välillä on sallittua. Opettajan ja ohjaajan näkökulmasta 
tärkeintä on ymmärtää luovan ongelmanratkaisun prosessin eri vaiheet ja niiden tär-
keys kokonaisuuden kannalta. Ymmärtämisen lisäksi täytyy olla työkaluja prosessin 
ohjaamiseen. Prosessi voidaan nähdä kokonaisuutena tai yksittäisten osien summana. 
Oikeaa tapaa osallistua tai ohjata ei ole, ja epävarmuuden sietäminen sekä joustavuus 
ovat läsnä koko ajan.

Prosessista tulee sitä hedelmällisempi, mitä paremmin prosessin eri vaiheessa eteen 
tulevat tehtävät osataan ratkaista. Siksi prosessin eri vaiheiden työtapoja ja arviointia 
voi ja kannattaakin harjoitella. Siinä piilee myös sen erikoisuus: oppiakseen luovan 
ongelmanratkaisun prosessin käyttöä ei tarvitse käydä läpi koko prosessia vaan pro-
sessin eri vaiheita voi hyödyntää myös yksittäisinä. Prosessiin liittyvät menetelmät 
ja työtavat voi ottaa talteen ja käyttöön ilman, että käyttäisi näitä jonkin luovan 
ongelmanratkaisun prosessin läpiviemiseen.

Luovan ongelmanratkaisun ytimessä on aina jonkinlainen ongelma. Jotta on-
gelmaa voidaan ymmärtää, sen täytyy olla sellainen, että se tarvitsee selkiyttämistä 
ja ratkaisemista31. Prosessin alkuvaiheessa onkin tärkeää selvittää, mistä ongelmas-
ta oikein on kyse. Kun ongelma ymmärretään, voidaan keskittyä suuntaan mihin 
mennä, löydetään avainkohdat, aktivoidaan mielikuvitus, valjastetaan motivaatio, 
uteliaisuus ja energia.

Hedelmällisen työskentelyn taustalla on turvallinen ilmapiiri ja fyysiset puitteet, 
jotka osaltaan tukevat metakognitiota ja sitä kautta osallistujan yksilölliset omi-
naisuudet pääsevät parhaiten esille ja hyödyksi. Aidot mahdollisuudet ja haasteet 
tarjoavat tilaa keksimiselle, käytännölle, opitun soveltamiselle, tutkivalle oppimiselle, 
ilmaisulle ja niin edespäin.

r fin r .
2006 

29 Soland et al.
2013

30 Sahlberg et al. 
1993

r fin r .
2006
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Luovan ongelmanratkaisun prosessin kaltaisia menetelmiä löytyy monipuolisesti 
(katso kappale Projektityöskentely ja muita menetelmiä luovan ongelmanratkaisun 
tukena). Lähes kaikkien menetelmien taustalla voidaan havaita Graham Wallasin 
jo vuonna 1926 kehittämän luovan prosessin nelivaihemalli, joka tunnetaan myös 
(luovan) ongelmanratkaisuprosessin mallina32. Sen vaiheet ovat:

1. Preparation (valmistelu), jonka aikana asetetaan ongelma ja sitä tarkastellaan 
 erilaisista näkökulmista aikaisempien kokemusten pohjalta
2. Incubation (kypsyminen), jonka aikana ongelmaa ei ajatella tietoisesti
3. Illumination (oivallus) eli ratkaisun yllättävä ilmaantuminen
4. Verification (todentaminen), jonka aikana testataan ja työstetään oivalluk-
 sen myötä syntynyttä ideaa käytännössä

Myöhemmässä kirjallisuudessa löytyy kehittyneempiä malleja, jotka antavat enem-
män viitteitä itse prosessin eteenpäin viemisestä ja käytännön ja luovan toiminnan 
luontevasta yhdistämisestä. Esimerkkinä 7-vaihemalli33, jonka vaiheet ovat:

1. Preparation: ongelmaan liittyvän tiedon kokoaminen
2. Activation: ongelman monimuotoisuuden ymmärtäminen ja sen linkittämi-
 nen ensimmäiseen vaiheeseen
3. Generation: toisen vaiheen ongelmaan tai ongelmiin mahdollisimman mo-
 nipuolisten ratkaisujen etsiminen
4. Illumination: edellisen vaiheen ratkaisuista parhaiden valitseminen
5. Verification: edellisen vaiheen ratkaisuista lupaavimman valitseminen
6. Communication: ratkaisun esittäminen ja siitä muiden kanssa keskustele-
 minen
7. Validiation: ratkaisun testaaminen ja esittäminen alan asiantuntijoille

Edellä kuvattu malli sijoittuu teollisen tuotannon kaltaiseen prosessiin ja muistuttaa 
keksimistä. Tätä mallia voi hyvin hyödyntää projektityöskentelyn mallina opetuk-
sessa.

Luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen tukena on käytetty 
mallin sovellusta, jossa on kuusi vaihetta34:

1. Tarvetila/ongelma: määritellään ongelma ja miksi se halutaan ratkaista
2. Tosiasiat: kartoitetaan olemassa olevat resurssit
3. Kypsyttely: kehitetään ideoita ja ratkaisuja, ongelmaa monipuolisesti tutkien
4. Kirkastuminen ja todentaminen: sopivien ideoiden ja ratkaisujen valitse- 
 minen
5. Hyväksyminen ja toteuttaminen: kyseissä tilanteessa parhaan ratkaisun valitse- 
 minen ja sen toteuttaminen
6. Lopputuloksen arviointi

Kyseistä mallia on myöhemmin vielä tarkennettu35 siten, että prosessin alkuvai-
heisiin on lisätty enemmän arviointia, jolloin prosessi ei ole lineaarinen alusta lop-

32 Heiskanen 
2008

33 Cropley & Cropley 
2010

34 Sahlberg et al. 
1993

35 Lavonen & Meisalo 
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puun kulkeva, vaan syklinen. Arvioinnin lisääminen prosessin eri vaiheessa mahdol-
listaa paluun takaisin edelliseen vaiheeseen ja siten loppuratkaisun vielä paremman 
laadun varmistamisen.

PISA-tutkimuksen36 luovan ongelmanratkaisun taitojen arvioinnissa ei käsitelty 
niinkään prosessia tai jonkinlaista mallia, vaan siinä keskityttiin tunnistettaviin pro-
sessin osa-alueisiin: tutkimiseen ja ymmärtämiseen, havainnollistamiseen/kuvaami-
seen ja määrittelemiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen, seurantaan ja pohdintaan.

Edellä kuvatut mallit sopivat erinomaisesti sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, 
jossa mallinnetaan tavalla tai toisella tuotantoprosessia. Näistä johtuen mallit ovat 
melko tarkkoja ja monivaiheisia tavalliseen kouluopetukseen. Lisäksi niissä sovellet-
tavat työtavat sopivat parhaiten ryhmätyöskentelyyn ja ryhmäprosessiin. Joissakin 
oppiaineissa tai aiheissa tällaisten käyttö on helppo ja suositeltavaa, mutta kaikkeen 
ne eivät sovi. 

Käytännön kokeiluissa37 on kehittynyt yksinkertaisempi ja joustavampi malli, 
jossa on vain kolme vaihetta ja joka sopii laveampaan käyttöön kaikessa opetuksessa 
ja oppimisessa sekä ryhmätyön lisäksi myös yksilötyönä. Kolmivaiheinen luovan 
ongelmanratkaisun malli:

1. Valmistelu, jossa
 oppilaan tehtäviä ovat: kysymyksen/ongelman löytäminen ja rajaaminen, 

 vertaisarviointi
 opettajan tehtäviä ovat: ilmapiirin luominen, motivoiminen, arvioinnin 

 ohjaaminen
2. Työskentely, jossa
 oppilaan tehtävä on: ratkaisujen työstäminen, vertaisarviointi
 opettajan tehtäviä ovat: ohjaus, apu, tuki, arvioinnin ohjaaminen 

3. Arviointi, jossa
 oppilaan tehtäviä ovat: esittäminen, itsearviointi, vertaisarviointi
 opettajan tehtäviä ovat: arviointi, jatkotyöskentely, innovaatiot

Tämä malli antaa opettajalle enemmän mahdollisuuksia ohjeiden antamiseen oppi-
laille sekä hallita logistiikkaa, aikaresurssia ja ryhmädynamiikkaa.

Pääpiirteissään voidaan tiivistää luovan ongelmanratkaisun prosessin mallista ja 
vaiheiden määrästä riippumatta seuraavaan 38:

 tuottaa uusia ideoita ongelman ratkaisemiseen, ryhmän hyödyn-
 täminen

oi in  omien ja muiden vahvuuksien käyttäminen, kannattavien suun-
 nitelmien tekeminen, tulosten rajallisuuden ymmärtäminen

k  sen hetkisen tilanteen selvittäminen, viitekehyksen selvittäminen, 
 jatkosuunnitelman tekeminen, prosessin etenemisen ja syklisyyden ymmär- 
 täminen

r ioin i  monipuolinen arviointi prosessin eri vaiheissa, kannustava ja 
 rakentava ilmapiiri

36 OECD 
2014

37 Kehittämiskeskus Opinkirjon Luovan 
ongelmanratkaisun kurssit opettajakou-
lutuslaitoksilla 2013–2015

r fin r .
2006



20

Prosessissa mukana olemisen kokemus on mukava ja nautinnollinen kokemus39, 
koska

 siinä on selkeät tavoitteet jokaiselle askeleelle
 saa välitöntä palautetta toiminnasta
 saa vaikuttaa taitojen ja haasteellisuuden tasapainoon
 voi yhdistää toiminnan ja valveutuneisuuden (voi käyttää oppimaansa ja 

 kuulemaansa heti käytännössä)
 häiriötekijät on minimoitu
 ei ole epäonnistumisen pelkoa
 itsetietoisuus häviää
 ajantaju katoaa
 saa iloa osallistumisesta

Prosessissa läsnä oleva epävarmuus lopputuloksesta ja siitä, mitä keinoja kussakin 
vaiheessa tulisi käyttää, tekevät etenkin alkuvaiheesta vaikean. Luovat ja joustavat 
toimintatavat sekä itsensä ylittäminen, tuottavat lopuksi suuremman mielihyvän ja 
onnistumisen tunteen.

Luova ongelmanratkaisu 
opettajan oman oppimisen välineenä
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä on tunnettu jo pitkään ja siihen on saatavilla 
hyvin kirjallisuutta ja ohjeita. Menetelmän käytöstä laajasti opetuksessa ei ole kuiten-
kaan tietoa. Yhtenä syynä on voinut olla tähän asti liian monivaiheinen menetelmä 
tai opettajaopintojen liiallinen teoriapainotteisuus, jossa menetelmän käytännön 
kokeiluun ei ole ollut riittävästi aikaa tai mahdollisuuksia. Luovan ongelmaratkaisun 
menetelmän hyötyjä ja helppokäyttöisyyttä on vaikeaa hahmottaa vain kirjallisuuden 
perusteella. Tästä johtuen Kehittämiskeskus Opinkirjossa suunniteltiin ja toteutet-
tiin luovan ongelmanratkaisun menetelmään liittyvä yliopistokurssi ja opettajien täy-
dennyskoulutuskokonaisuus (kuva 1). Kurssit ja koulutukset olivat avoimia kaikille 
halukkaille, riippumatta opiskeluvuodesta tai pääaineesta.

Kurssin pääpaino oli kokeiluissa ja toiminnallisuudessa ja sen keskiössä oli jo-
kaisen opiskelijan tai opettajan oma ongelma ja sen viemineen ratkaisuihin asti. 
Opiskelijat olivat siten osallisina prosessissa samalla perehtyen menetelmän mo-
nipuolisuuteen. Kokeilu toteutettiin yksilötyönä ja näin jokainen osallistuja eteni 
juuri sellaisen ongelman kanssa, joka oli merkityksellinen itselleen. Lähiopetuksessa 
ryhmän tuki korostui palautteen antajana ja arvioitsijana. Lähiopetuksen työtavat 
toteutettiin myös ryhmä- ja parityönä ja sitä kautta osallistujat saivat kokemuksen 
siitä, miten menetelmä toimisi ryhmissä.

39 Csikszentmihalyi 
2013
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Kuva 1. Luova ongelmanratkaisu käytännössä -kurssin eteneminen kolmivai-
heista prosessia mukailleen.

Kurssien aikana toteutettu tutkimus osoitti40, että oma osallisuus antaa hyvät läh-
tökohdat menetelmän käytölle jatkossa omassa opettajan työssä. Oivaltaminen ta-
pahtui oman toiminnan kautta: ajattelutaitojen rakenne ja niiden merkitys oppimis-
prosessissa avautui ja osallistujat pystyivät konkreettisesti osoittamaan eri työtapojen 
tärkeyden prosessin aikana. Vaikka kaikki kurssin aikana ratkotut ongelmat olivat 
henkilökohtaisia, ne koettiin koko ryhmässä mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi.

Luova ongelmanratkaisu tulisikin nähdä laajemmin oman työn tehostamisen ja 
monipuolistamisen menetelmänä, ei pelkkänä opetusmenetelmänä. Prosessi tarjoaa 
jokaiselle onnistumisen kokemuksia ja iloa ei tuota vain oma loppuratkaisu, vaan 
myös kollegojen ilo tehdystä työstä.  

40 Kuusisto- Kajander et al. 
2014

1. lähiopetus
terminologiaa, viitekehys, 
luova ilmapiiri, motivaatio, 
hyvän kysymyksen 
löytäminen

2. lähiopetus
oman ongelman määrittely, 
ongelman viitekehys, 
vertaisarviointi 

3. lähiopetus
luova ongelmanratkaisu eri 
oppiaineissa ja opetussuun-
nitelmassa, vertaisarvioinnin 
avulla ongelman tarkentami-
nen, ratkaisujen työstämisen 
aloittaminen

4. lähiopetus
ryhmätyöperiaatteet, 
projektityömenetelmä, 
ratkaisujen työstäminen, 
väliraportti ja vertaisarviointi 

5. lähiopetus
oman esitelmän ja raportin 
valmistelua, monipuolinen 
arviointi opetuksessa

6. lähiopetus
esitelmät ja vertaisarviointi, 
palautekeskustelu

Arviointi

Työskentely

Valmistelu
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Luovan ongelmanratkaisun prosessi käytännössä
Tässä kappaleessa esitetään luovan ongelmanratkaisunprosessin kolmeen eri vaihee-
seen eli valmisteluun, työskentelyyn ja arviointiin toiminnallisia tehtäviä, ideoita ja 
vinkkejä. Jokaisen vaiheen kohdalla on itse vaiheeseen liittyvät toiminnalliset esimer-
kit, juuri siihen vaiheeseen liittyvät arviointitehtävät ja opettajalle vinkkejä oman 
toiminnan tehostamiseksi. Suuri osa tehtävistä on poimittu jo olemassa olevista 
materiaaleista, jolloin niihin voi tutustua tarkemmin kirjan loppuun kootun läh-
demateriaalin avulla. Opettaja voi vapaasti käyttää muitakin tehtäviä, jotka kokee 
kussakin vaiheessa toimiviksi.

Valmistelu
Tässä vaiheessa keskitytään luovan ilmapiirin luomiseen, motivaation herättämiseen, 
ryhmäytymiseen, kysymyksen/idean löytämiseen, perustelutaitojen kehittämiseen ja 
arviointiin.

Luovan ilmapiirin luominen

Prosessiin etenemisen kannalta turvallisen ja luovan ilmapiirin luominen työs-
kentely-ympäristössä on tärkeää. Tehtävien avulla osallistujat alkavat tutustua 
toisiinsa ja tulevaan tehtävään. Luovan ongelmanratkaisun prosessissa ongel-
man ratkaisusta tulee toisinaan hyvin henkilökohtainen ja tärkeää. Silloin po-
sitiivinen asenne, kannustaminen ja kehut auttavat saamaan prosessin hyvin 
mielin päätökseen. Kritiikkiä ei tarvita lainkaan ja rakentavaakin palautetta 
annetaan vain harvoin. Valmisteluvaiheessa luodaan tälle pohja. Ilmapiiri kan-
nattaa pitää kiireettömänä. Eri aistien monipuolinen ja yllätyksellinen käyttö, 
leikillisyys ja taide tarjoavat tähän vaiheeseen erilaisia mahdollisuuksia. Teh-
tävissä voisi huomioida sen, ettei kukaan ryhmän jäsenistä saisi suurta etua 
niiden ratkaisemisessa (esimerkiksi matemaattiset tai musiikkitehtävät voivat 
olla helpompia näissä aiheissa menestyneille tai näitä harrastaville oppilaille).

Herätellään makuaisti
Aistien ruokamaailmaan -materiaalista41 löytyy paljon tehtäviä liittyen ruokaan ja 
aistien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Tässä tehtävässä opitaan tai kerrataan perusmaut –makea, suolainen, hapan, kar-
vas ja umami. Opettaja valmistaa perusmakuliuokset etukäteen ja hankkii mais-
teltavia ruokia. Lisäksi tarvitaan mukeja/kertakäyttömukeja, joissa makuliuokset 
jaetaan ryhmiin ja lusikoita/kertakäyttölusikoita jokaiselle lapselle liuosten mais-

41 Soveltaen Mikkola 
2010
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teluun. Isommat oppilaat voivat maisella makuja itsenäisesti ryhmissä, kun taas 
pienempien kanssa voidaan edetä opettajan johdolla. Kun perusmaut ovat tutut, 
voidaan ryhmissä maistella erilaisia ruokatarvikkeita ja pohtia, mitä makuja niissä 
on tunnistettavissa.

Tehtävässä huomataan mahdollisesti, että ihmisten makuaisti on yksilöllinen ja 
näin jokainen ryhmän jäsen voi tuoda ratkaisuihin oman ainutlaatuisen panoksen-
sa. Kukaan ei ole oikeassa tai väärässä ja tämän ajatuksen voi siirtää myös tulevaan 
luovan ongelmanratkaisun tehtävään.

Mielikuvitushaastattelu
Yks, kaks toimimaan! -materiaalista42 löytyy seuraava tehtäväkuvaus:
Oppilaat jaetaan pareihin. He kirjoittavat tekstiviestiin 6 täysin sattumanvaraista sanaa, 
jotka eivät liity toisiinsa. Sanat lähetetään puhelimen avulla parille. (Tehtävän voi tehdä 
myös perinteisesti paperilla). Toinen parista toimii ensin haastateltavana, toinen haastat-
telee. Sitten rooleja vaihdetaan. Haastattelija haastattelee pariaan ja keksii kysymykset 
haastatteluun tekstiviestin sanoista. Haastateltavan tehtävänä on vakuuttaa parinsa vas-
tauksillaan, vaikka kysymykset olisivat miten hullunkurisia tahansa. Yksi pari voidaan 
ottaa luokan eteen tehtävän lopuksi esittelemään haastattelutilannetta.
Esimerkki sanoista: kirahvi, tomaatti, pilvenpiirtäjä, ämpäri, kravatti, kynä

Esimerkki haastattelusta: 
- Sinut oli nähty kaupungin keskustassa edellispäivänä mukanasi kirahvi, jolla oli kra-
vatti kaulassa. Voitko kertoa, mistä oli kysymys?
- Tulit aamulla tähän pilvenpiirtäjään, jossa sinua oli odottamassa ämpärillinen tomaat-
teja. Mitä sinun oli tarkoitus niiden kanssa tehdä?

Tehtävän tavoitteena on saada mielikuvitus liikkeelle, oppia perustelemaan vastauksi-
aan ja mielipiteitään sekä saada oppilaat rentoutumaan ja kannustaa hulluttelemaan.

Keksitään esineestä
Tämä hauska ja helppo tehtävä on tuttu monelle. Ennakkovalmisteluna tarvitaan 
läpinäkymätön laatikko tai kassi (useampia, jos ryhmät tekevät tehtävän itsenäisesti) 
ja eri määrä tuttuja esineitä. Esineet suljetaan laatikkoon/kassiin. Oppilaat nostavat 
vuorotelleen laatikosta/kassista yhden esineen ja keksivät sille nopeasti uuden käyt-
tötarkoituksen. Esine siirretään takaisin tai sivuun. Jos toinen oppilas saa saman esi-
neen, käyttötarkoituksen on oltava erilainen. Tehtävää voidaan jatkaa kunnes kaikki 
esineet on käyty läpi tai asettaa tehtävälle aikaraja.

Tehtävän voi muokata myös siten, että kootaan sellaisia esineitä, jotka eivät ole 
oppilaille ollenkaan tuttuja tai niiden käyttötarkoitus ei ole ilmeinen. Silloin voidaan 
leikkiä arkeologeja ja että esineet ovat löytyneet kaivauksissa. Joko yksin tai ryhmissä 
keksitään, mihin esineitä on voitu aikanaan käyttää.

Tähän vaiheeseen sopivat myös erilaiset videot, musiikkikappaleet ja 
pelit tai leikit, joskin vahvaa kilpahenkisyyttä on syytä välttää.



Motivointi

Osallistujien motivointivaihe on tiivis jatko luovan ilmapiirin vaiheelle. Tässä 
vaiheessa jatkuu osallistujien ryhmäyttäminen ja omien vahvuuksien tunnista-
minen ja esittäminen muille.

Kuva-assosiaatiot: kaukaiset ajatusmallit
Luovan ongelmanratkaisu koulussa -materiaalista43 löytyy paljon monipuolisia 
tehtäviä. Tässä tehtävässä herätellään mielikuvitusta.

Työtavassa käytetään kuvia/valokuvia ideoinnin apuna. Tehtävä onnistuu parhai-
ten pienryhmissä tai parityönä. Tarvitaan kehitettäviä kohteita (kuvina tai sanoina) ja 
kuvia, jotka toimivat kaukaisina ajatusmalleina (voivat olla valokuvia tai muita kuvia, 
jotka ovat mahdollisimman erilaisia kuin kehiteltävät kohteet).

Edetään seuraavasti:
 jokainen ryhmä saa yhden kehitettävän kohteen (esim. uusi leikki välitun-

 nille)
 jokainen ryhmä saa lisäksi kuvan, joka toimii kaukaisena ajatusmallina 

 (esim. valokuva punaisesta ruususta)
 kootaan kaukaisen ajatusmallin kuvasta viisi ominaisuutta (esim. punainen, 

 piikikäs, kaunis, vihreä, kallis)
 keksitään ominaisuuksien perusteella viisi hullunhauskaa sovellusta (punai-

 nen peli, piikikäs peli, kaunis peli, vihreä peli, kallis peli)
 kehitetään yksi mahdollinen ja toimiva ratkaisu (välituntipeli, jossa jouk-

 kueet muodostetaan värien perusteella; joukkueiden on kerättävä tippunei- 
 ta lehtiä tai neulasia, pikkukiviä tms. – kumpi joukkue saa ensin sata täy- 
 teen)
 esitellään ratkaisut

42 Kesler 
2015

Kuva-assosiaatiot voi yh-
distää myös sanoihin tai 
teemoihin siten, että se, 
mitä halutaan kehittää, 
kuvataan sanalla (esimer-
kiksi Kevätjuhla) ja kuva 
toimii kaukaisena malli-
na, joka tarjoaa hauskoja 
ideoita.

Kaukaiset ajatusmallit 
tehtävä sopii erinomaisesti 
myös työskentelyn ideoin-
tivaiheeseen.

43 Soveltaen 
Sahlberg et al. 
1993 25
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Hilavitkutin
Tehtävä löytyy Into yrittäjyyteen! -materiaalista44. Tehtävässä ryhmät keksivät sat-
tumanvaraisista omasta välittömästä ympäristöstä löytyvistä esineistä yhden uuden 
esineen, toimintatavan tai parannusehdotuksen johonkin ongelmaan.
Muodostetaan ryhmät/parit. Jokainen ryhmä/pari poimii ympärillä olevasta tilasta 
viisi esinettä. Rakennetaan näistä esineistä pölynimuri. Esitetään tulokset (miten laite 
toimii ja miksi se on mahdollisesti parempi, kuin jo olemassa olevat laitteet) muille 
ryhmille/pareille.

Voiko urbaanilegenda olla totta?
Suositussa televisiosarjassa ryhmä tutkijoita testaa tutkien ja kokeillen erilaisten 
myyttien tai urbaanilegendojen paikkaansa pitävyyttä45. Esimerkiksi onko totta, että 
voileipä tippuu lattialle aina voi alaspäin? Voiko pelikortilla halkaista vesimelonin?

Yksi urbaanilegenda kertoo eräässä vankilassa olleen miehen varastoineen niin 
monta rullaa vessapaperia, että sai rakennettua siitä köyden ja pääsi sen avulla pake-
nemaan vankilasta.

Ryhmien tehtävänä on testata, voiko vessapaperista rakentaa köyden ja kannatte-
leeko valmis köysi painoa. Tehtävään tarvitaan vessapaperia (jokaiselle ryhmälle 5–6 
arkin pituinen suikale) ja punnuksia tai painoja köyden kuormittamiseen. Ryhmät 
saavat vapaasti pohtia, miten lähtevät köyttä rakentamaan, mutta apuvälineitä ei voi 
käyttää ja on pärjättävä vain yhdellä annetulla suikaleella.

Kun köydet ovat valmiita, jokainen niistä mitataan ja mittauksen jälkeen tapah-
tuu lujuuden testaaminen. Pisteitä saa sekä pituudesta että lujuudesta ja lopuksi 
pisteet ynnätään.

Paperilaatujen työstettävyydessä ja lujuudessa on suuria eroja, joten, jos eroja 
halutaan oikeasti saada aikaiseksi, halvin ja heikon paperi toimii parhaiten.

Kaikenlaiset hauskat ja yksikertaiset rakentelutehtävät (paperitornit, 
suojavarusteet kananmunalle, spagettisillat tai muut vastaavat) sopivat 
tähän vaiheeseen hyvin46. Tehtävien sisältöjä voi myös muuttaa siten, 
että niissä on jo huomioitu tulevan kysymyksen tai ongelman aihealu-
etta. Muotoilukasvatuksen47 aineisto tarjoaa paljon erilaisia tehtäviä 
edellä kuvattuihin vaiheisiin, erityisesti yksilötyön tukemiseen.

44 Soveltaen Kokko 
2005

45 Soveltaen Margles 
2012

44 Soveltaen Kokko 
2005

45 Soveltaen Margles
2012

46 Penttilä
2014

47 Kenttälä
2009

48 Soveltaen 
Lavonen & Meisalo
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Millaisia 
sieniä kasvaa 
lähimetsässämme?

Hyvän kysymyksen löytäminen

Kun ilmapiiri on koettu turvalliseksi ja luovaksi, voidaan edetä seuraavaksi 
ongelman tunnistamisen ja muotoilemisen vaiheeseen. Vaikka ongelma olisi 
annettu ulkoapäin, senkin yhteydessä täytyy pohtia, mihin tarkalleen lähdetään 
ratkaisuja etsimään. Prosessin mielekkyys nousee ja motivaatio pysyy, jos saa 
itse vaikuttaa kysymyksen/ongelman asetteluun. 

Ekskursio-työtapa
Luovan ongelmanratkaisun työtavat -materiaalista48 löytyy muutamia tehtäviä tä-
hän vaiheeseen. Esimerkkinä Ekskursio sopii erinomaisesti käsiteltävän kysymyksen 
löytämiseen.

Menetelmässä on kyse sana-assosiaatioiden hyödyntämisestä. Tehtävä toimii par-
haiten 4–6 henkilön ryhmässä. Tehtävässä lähdetään liikkeelle alkusanasta. Ensim-
mäisellä kierroksella jokainen ryhmän jäsen sanoo yhden sanan, joka tulee mieleen 
alkusanaan liittyen. Jatketaan seuraavalle kierrokselle siten, että valitaan yksi en-
simmäisen kierroksen sana, johon liittyen jokainen tarjoaa jonkun mieleen tulevan 
sanan. Samanaikaisesti jokainen pohtii, antavatko syntyvät sanat aiheita johonkin 
kysymykseen tai ongelmaan, mihin olisi mielenkiintoista lähteä etsimään ratkaisuja. 
Jos aihetta ei löydy, jatketaan ekskursiota seuraavalle kierrokselle, jolloin sana valitaan 
toiselta kierrokselta. Kolmannesta siirrytään neljänteen ja näin eteenpäin, kunnes 
mielenkiintoinen aihe löytyy.

Ekskursiota voi soveltaa eri tavoin. Yksi vaihtoehto on käyttää ekskursiota luovan 
ilmapiirin luomiseksi, jolloin sana, josta ekskursio lähtee liikkeelle, on sattumanva-
rainen (keksitty lennosta) ja ekskursion aikana syntyneiden kysymysten/ongelmien 
ei tarvitse liittyä varsinaisesti tulevan prosessin sisältöön. Toinen vaihtoehto on, että 
sana, josta lähdetään liikkeelle, liittyy tiettyyn aiheeseen (opettajan antama aihepiiri), 
mutta ekskursion aikana syntyvän kysymyksen ei tarvitse liittyä alkusanaan. Kolmas 
vaihtoehto on, että sana annetaan valmiiksi (se liittyy tiiviisti tulevan prosessiin) ja 
myös kysymyksen täytyy lopulta liittyä alkuperäiseen sanaan.
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Päivän uutinen
Tehtävässä hyödynnetään aitoja tai keksittyjä uutisia sanomalehdistä, radiosta tai 
televisiosta. Lehtiartikkelit sopivat hyvin, mutta ne eivät saisi olla kovin pitkiä, jot-
ta kaikki ehtivät lukea ne lyhyessäkin ajassa. Uutisjuttu monistetaan jokaiselle tai 
ryhmän jäsenet lukevat sen vuorotelleen tai ääneen. Kun kaikki ovat tutustuneet 
uutiseen, pohditaan, mikä oli siinä tärkeimpänä aiheena. Kun aihe on saatu selville, 
pohditaan, miten sitä voisi kehittää eteenpäin ja mitä uusista ratkaisuista voisi olla 
hyötyä.

Tehtävässä voi soveltaa seuraavaa kaavaa:

Tutustu uutiseen  Valitse aihe/kehitettävä ongelma  
Pohdi aiheen/ongelman monipuolisuutta ja kehitä uusia ratkaisuja  
Suunnittele uusi tuote  Esitä tulos

Uutiset kannattaa valita siten, että ne ovat lähellä oppilaan arkea ja niistä löytyy mie-
lekkäitä aiheita, joihin tarttua. Uutiset, joissa jo esitellään uusia tuotteita, eivät vält-
tämättä toimi hyvin, jos oppilailla ei ole aikaisempaa kokemusta ideointityötavoista.

Kumuloituva tiimi
Tehtävä sopii hyvin, jos halutaan keksiä 1–2 kaksi kysymystä/ongelmaa ratkaistavaksi 
koko luokalle. Tehtävä alkaa yksin ja etenee pareihin ja lopulta ryhmiin. Opettajan 
on syytä pohtia tehtävän rajausta, jotta oppilaiden ajatukset liittyisivät sellaisiin asi-
oihin, joita luokkatilanteessa ja ryhmissä on mahdollista ratkaista. Hyviä teemoja 
ovat koulun käytänteisiin, liikenteeseen, harrastuksiin tai muihin samankaltaisiin 
aiheisiin liittyvät rajaukset.

Jokainen oppilas kirjoittaa paperille esimerkiksi neljä asiaa, jotka häntä kiinnos-
tavat ja joita hän haluaisi kehittää eteenpäin opettajan antaman teeman puitteessa. 
Seuraavaksi liitytään pareihin. Parit valitsevat yhdessä ehdotuksista tai keksivät koko-
naan uudet neljä teemaa annetusta aiheesta. Sen jälkeen parit liittyvät neljän hengen 
ryhmiin ja valitsevat taas kaikkien ehdotusten joukosta neljä aihetta, jotka viedään 
eteenpäin. Neljän hengen ryhmät liittyvät yhteen ja nyt valitaan ehdotuksien jou-
kosta esimerkiksi enää kaksi aihetta.  Yhdistymistä voidaan jatkaa niin kauan, kuin 
koko luokassa on ehdolla enää neljä tai kaksi aihetta. Nämä aiheet kirjataan taululle 
ja jokainen oppilas saa äänestää yhtä tai kahta aihetta, joita lähdetään kehittämään 
eteenpäin.

Ongelmanratkaisun prosessi aloitetaan eniten ääniä saaneen/saaneiden aiheen/
aiheiden parissa.
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Perustelutaitojen kehittäminen

Toisinaan on hyvin tärkeää osata perustella omia valintojaan. Erityisesti tämä 
korostuu luovassa ongelmanratkaisun prosessissa, jossa syntyy paljon erilaisia 
ideoita ja ratkaisuja ja valintoja täytyy tehdä. Toisaalta täytyy pystyä puolusta-
maan omia ratkaisuja, toisaalta asettumaan toisen asemaan ja näkemään myös 
toisten asettamien ideoiden ja ratkaisujen hyötyjä.

Pikkuväittely
Väittely on yhteistoiminnallinen työtapa, jossa korostuvat looginen ja rationaalinen 
ajattelu. Väittelyn avulla voidaan kehittää puhe- ja viestintätaitoja, ongelmanratkai-
sua, loogista ajattelua ja erilaisten johtopäätösten tekemistä. Väittelyssä tuodaan esille 
vastakkaisia mielipiteitä ja tarkoituksena on pyrkiä ratkaisuun.
Pikkuväittelyssä on oikean väittelyn tunnusmerkkejä, mutta siinä tyydytään ”puoles-
ta” ja ”vastaan” mielipiteiden esittämiseen ja niistä keskustelemiseen. Yleisönä toimi-
vat oppilaat voivat jokaisen väitteen lopuksi äänestää, ovatko he kyseisen väittämän 
puolesta tai vastaan.

Opettajan tehtävänä on valmistella väittämät. Kutakin väittämää on kaksi kap-
paletta: toisessa on tehtävänä etsiä kolme puoltavaa syytä ja toisessa kolme vasta-
väitettä. Väittämät jaetaan oppilaille, oppilaspareille tai ryhmille siten, että syntyy 
väittelypareja (saman väittämän puolesta ja vastaan argumentit). Oppilaat saavat 
aikaa valmistella argumentteja. Jos väittämään ei tarvitse hakea paljon tietoa, vaan 
oppilaiden omat mielipiteet riittävät, valmisteluun ei silloin tarvitse varata paljon 
aikaa. Esimerkiksi väittämä voi olla: ”Koulu alkaa aamulla klo 8.15. Koulu voisi alkaa 
myös myöhemmin, esimerkiksi 9.15. Keksi kolme syytä, miksi koulun tulisi alkaa 
kello 8.15” tai ”Keksi kolme syytä, miksi koulun tulisi alkaa 9.15”

Mielipidejanat
Mielipidejana muodostetaan tilassa sijaitsevasta kuvitteellisesta viivasta, jonka päissä 
ovat erilaiset vaihtoehdot ja lisäksi sen keskellä voi olla ”en osa sanoa” tai ”muu” 
kohta ja jolle oppilaat sijoittuvat. Eniten keskustelua herättävät vastakkaiset mieli-
piteet. Mielipidejanan ääripäät voivat olla esimerkiksi ”pidän televisionkatselusta” ja 
”en pidä television katselusta”. Keskelle voivat sijoittua esimerkiksi ne oppilaat, jotka 
katsovat televisiota vain harvoin, eivätkä pysty päättelemään puolesta tai vastaan. 
Syntyneissä ryhmissä jokainen oppilas kertoo perusteluksi yhden asian, miksi valitsi 
juuri tämän vaihtoehdon.
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Oppimiskahvila
Yks, kaks toimimaan! -materiaalista49 löytyy seuraava tehtäväkuvaus:
Oppilaat jakautuvat n. 6 henkilön ryhmiin. Jokaiselle pöytäryhmälle jaetaan iso pa-
periarkki tai kartonki. Jokaiseen pöytäryhmään valitaan kirjuri, joka ei liiku muun 
ryhmän mukana, vaan on koko työskentelyn ajan samassa pöytäryhmässä. Kukin ryhmä 
saa kysymyksen/ongelman, josta heidän on tarkoitus puhua. Kysymys voidaan sijoittaa/
kirjoittaa ison arkin keskelle ja kirjuri tekee sen ympärille muistiinpanoja. Keskustelua 
käydään n. 5 min, jonka jälkeen ryhmän jäsenet (paitsi kirjuri) siirtyvät toiseen ryhmään 
keskustelemaan toisesta aiheesta. Ryhmän jäsenten saavuttua uuteen pöytään kirjuri 
kertoo lyhyesti, mistä kysymyksestä keskustellaan ja pyytää uutta ryhmää aloittamaan 
keskustelun samasta aiheesta. Siirtymien määrä riippuu ryhmien määrästä ja oppitunnin 
kestosta. Tunnin lopusta on hyvä varata aikaa kirjureille tulosten esittelyyn: mikä oli 
keskusteltava kysymys ja mitä ratkaisuja/asioita tähän on tullut.

Ryhmiä voi ohjeistaa pohtimaan esimerkiksi vähintään kaksi asiaa, miksi ongelma 
tulisi ratkaista ja kaksi asiaa, miksi ongelma ei ole niin tärkeää. Sihteerit voivat silloin 
koota erikseen puolesta ja vastaan mielipiteet.

Valmisteluvaiheen arviointikeinot

Valmisteluvaiheen tärkein tehtävä on löytää sellainen kysymys/ongelma, jolla 
siirrytään eteenpäin työskentelyvaiheeseen. Jos työskentely tapahtuu ryhmissä, 
on tärkeää saada palautetta omaan kysymykseen/ongelmaan muilta ryhmiltä, 
jos taas prosessi suoritetaan yksin, vertaispalaute on hyvin tärkeää. Vertaispa-
lautteen pelisääntöihin voi tutustua esimerkiksi Yks, kaks toimimaan! -materi-
aalissa50.

3+1-työtapa
Tämä tehtävä löytyy Luovan ongelmanratkaisun työtavat -materiaalista51:
Tässä työtavassa valikoitunut ongelma/kysymys kirjoitetaan A4 paperin yläreunaan. 
Ongelmaa voi halutessa myös avata hiukan, jotta lukija saa hyvän kuvan, mitä aio-
taan tehdä. Paperi siirretään eteenpäin toiselle ryhmälle tai oppilaalle. Seuraavaksi 
tutustutaan paperilla olevaan ongelmaan/kysymykseen ja keksitään kolme asiaa, mik-
si tämä ongelma on tärkeä ja miksi on hyvä, että se ratkaistaan (esimerkiksi kiitetään 
ongelman keksijää) ja kirjataan nämä paperin alareunaan. Näiden lisäksi keksitään 
yksi idea, joka voisi auttaa ongelman/kysymyksen ratkaisemisessa. Kirjataan sekin 
paperin alareunaan. Kun kolme kehua ja yksi ratkaisuehdotus on kirjattu, taitetaan 
paperin alareuna niin, että kirjoitus jää piiloon. Nyt paperi siirtyy uudelle ryhmälle 
tai oppilaalle, jolloin toimitaan samalla tavalla. Tehtävä nopeutuu, jos kolmen kehun 
sijaan annetaan kaksi tai yksi kehu.

Kun yhdelle ongelmalle on annettu kolme palautetta, paperi palautetaan ongel-
man/kysymyksen laatijalle. Palautteen saa lukea ja hyödyntää ongelman kysymyksen 
tarkentamisessa tai ratkaisujen pohtimisessa.

49 Kesler
2015

50 Kesler
2015

51 Soveltaen
Lavonen & Meisalo
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Matriisi
Matriisissa piirretään esimerkiksi A3 paperille 4x3 taulukko. Yksittäisten solujen 
tulisi olla niin isoja, että niihin mahtuu kirjoittamaan. Ensimmäiseen sarakkeeseen 
kirjoitetaan jokaiselle riville yksi vaihtoehtoinen aihe tai kysymys. Sen jälkeen paperi 
siirtyy eteenpäin ja seuraava oppilas kirjoittaa toiseen sarakkeeseen, mikä olisi rat-
kaisu ensimmäisen sarakkeen aiheeseen tai kysymykseen. Paperi siirtyy seuraavalle ja 
kolmatta saraketta täyttävä keksii taas uuden vaihtoehdon, mikä on eri, kuin toisen 
sarakkeen vaihtoehto. Paperi siirtyy vielä kerran ja palaa lopuksi alkuperäisen listan 
laatijalle. Nyt hän voi ehdotusten perusteella valita, mikä ongelmista on kivoin rat-
kaista. Kaikkia ajatuksia ja ideoita voi hyödyntää omassa ratkaisussaan.

Herääminen 
aamulla

- vaikeaa 
herätä

Kelloon 
kaiuttimet 
niin , että 
koko talo 
herää

Kelloon 
ärsyttävä 
ääni

Sellainen 
laite, että 
kun kello 
soi , nukkuja 
tippuu 
lattialle

Huurteiset 
silmälasit

- lasien 
pyyhkimis-
liina 
hukassa

Linssien 
reunassa 
minituulet
timet

Pyyhkimis-
liinalle 
säilytys-
kotelo 
silmälaseissa

...

Vaikea oppia 
kertotaulua

Sellainen 
laite, 
että kun 
oppii yhden 
numeron 
kertotaulun , 
saa karkki-
pussin

... ...
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SWOT-analyysi
SWOT tulee sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - vahvuudet, heik-
koudet, mahdollisuudet ja uhat. Yleensä ne sijoitetaan nelikenttään, mutta yhtä 
hyvin ne voi sijoittaa myös vierekkäin tai allekkain.

Paperille kirjataan oma aihe, ongelma tai kysymys, joka halutaan ratkaista. Sen 
jälkeen tehdään joko itse tai toinen oppilas/ryhmä SWOT kyseiselle ongelmalle tai 
kysymykselle. Eli pohditaan, miksi on tärkeää ratkaista kyseinen asia, mitä ongelmia 
ratkaisemissa voi tulla eteen, miten ratkaisemisen yhteydessä olevat ongelmat voi 
voittaa ja mikä on ikävintä, mitä kyseisen aiheen ratkaisemisen yhteydessä voi syntyä.
Tulosten perusteella voi aihetta, ongelmaa tai kysymystä vielä muotoilla ja siten 
heikkouksia ja uhkia minimoida.

Opettajan rooli valmisteluvaiheessa

Olkoon luovan ongelmanratkaisun prosessi sitten yksilö- tai ryhmätehtävä, 
opettajan on aktiivisesti autettava osallistujat seuraavaan vaiheeseen52.

Hyvien ongelmien/kysymysten löytäminen voi olla aluksi vaikeaa, mutta harjoittelu 
kehittää luovuutta. Aluksi kysymyksiä etsitään ilmiselvistä paikoista tai ne kumpu-
avat heti jokapäiväisestä elämästä. Mitä enemmän kysymyksen/ongelman asettelun 
taito kehittyy, sitä yllätyksellisimpiin paikkoihin oppilaan voi ohjeistaa löytämään 
uusia kysymyksiä/ongelmia. Ongelman taustalla voi olla:

 muita kysymyksiä: uteliaisuudesta kumpuavia, kyseenalaistamisesta, tutki-
 misesta, halusta varmistaa
 havaintoja: tietoiseksi tulemista, yllättäviä huomioita, eri aistien tuottamaa 

 informaatiota 
 tunteita: herkkyyttä, intohimoa, sympatiaa, empatiaa
 informaatiota ja tietopohjaa: faktoja, teoriaa, tutkimuksia, eri alojen yhdis-

 tämistä – moni- ja poikkitieteellisyyttä
 henkilökohtaisia vaikutuksia ja asenteita: intuitiota, odotuksia, mielikuvia, 

 uskomuksia, ennustuksia

Kuten opettajan, myös oppilaiden on hyväksyttävä prosessissa läsnä oleva epävar-
muus ja se, ettei tässä vaiheessa voida tietää, mihin ratkaisuun prosessi johtaa. Siitä 
huolimatta asetetaan tavoitteita ja päämääriä.

Riippuen suunnitelmista, resursseista ja tilanteesta valmisteluvaihe voi kestää 15 
min tai jopa useampia päiviä.

r fin r .
2006

53 Soveltaen 
Lavonen & Meisalo
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Työskentely
Työskentelyvaiheeseen voidaan siirtyä vasta, kun valmisteluvaiheessa on löydetty 
sellainen kysymys/ongelma, mihin halutaan lähteä etsimään ratkaisuja. Seuraavaksi 
annetaan vinkkejä ja esitetään tehtäviä ongelman viitekehyksen muotoilemiseen ja 
sen purkamiseen osiin, resurssien kartoittamiseen, työsuunnitelman ja aikataulun 
laatimiseen, esitelmän ja seinälehden tekemiseen, testaukseen ja arviointiin.

Ongelman viitekehys ja sen purkaminen osiin

Ongelmanratkaisuprosessissa suureksi esteeksi saattaa osoittautua ratkaista-
van ongelman laajuus tai ideoiden rönsyileminen. Silloin päätökseen on vaikea 
päästä ja aikaraja saattaa tulla vastaan. Siksi on tärkeää, että kun ongelma on 
muotoiltu, käytetään aikaa siihen, että katsotaan, mitä kaikkea ratkaistava aihe 
pitää sisällään.

8x8-työtapa
Tämä tehtävä löytyy Luovan ongelmanratkaisun työtavat -materiaalista53:
Esimerkiksi 8x8 menetelmän avulla voidaan purkaa ongelma 8 osaan ja syntyneisiin 
alajakoihin kirjataan näihin liittyviä 8 asiaa. Tällä tavalla saadaan helposti katsaus rat-
kaistavan ongelman monipuolisuuteen. Tämän avulla voidaan pohtia, onko tarvetta 
ongelman tarkentamiselle tai joidenkin osioiden karsimiselle. Menetelmä sopii myös 
ongelman määrittelyvaiheeseen.

Menetelmän voi hyvin muokata esimerkiksi 4x4, 5x5 tai 6x6 -menetelmäksi. 
Pienempi määrä jakoja nopeuttaa tehtävää.

Kalat
akvaarion siisteys
ruoka
terveyden seuraaminen
...
...

Matelijat
terraarion siisteys
ruoka
terveyden seuraaminen
...
...

tarkennettu kysymys

Jyrsijät
häkin siisteys
kouluttaminen
lelut
leikki
...

Kissat
ruoka
hiekkalaatikko
leikki
turkki
nukkuminen

Koirat
ruoka
leikki
ulkoilu
lelut 
siisteys
kouluttaminen

5x5

Miten lapset huolehtivat 
lemmikeistään?

Miten lapset huolehtivat 
koiralemmikeistään?
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Miellekartta
Miellekartta on vapaamuotoinen kartta, johon voi yhdistää annettuun aiheeseen 
liittyen mieleen tulevia sanoja ja kuvia. Miellekartta auttaa hahmottamaan mielleyh-
tymien avulla aiheen laajuuden ja sen jälkeen on helpompaa rajata ratkaistava asia 
siten, että se ehditään ratkaisemaan annetussa ajassa. Miellekartan tekeminen voi 
avata myös uusia ja yllättäviä ideoita aiheen ratkaisemiseen.

Kuvien äänestäminen
Tehtävä sopii pienemmille, koska se ei vaadi esimerkiksi kirjoittamistaitoa. Luokalla 
on yhteinen ongelma, johon halutaan löytää ratkaisu. Jotta ongelma ei olisi niin 
laaja, se rajataan kuvien avulla. Opettajan on etsittävä ongelmaan liittyen erilaisia 
kuvia, joissa ongelma rajautuu tarkemmin. Kuvat ovat esillä ja oppilaat saavat äänes-
tää, mikä kuva on heidän mielestään mielenkiintoisin. Esimerkiksi ongelmana voi 
olla luokan sisustaminen viihtyisämmäksi. Opettajalla on kuvia, joissa on kasveja, 
kankaita, eläimiä, värejä, urheiluvälineitä tai muita. Jos oppilaat valitsevat kuvan, 
jossa on eläimiä, voidaan pohtia, miten eläinteeman avulla luokasta tulisi kivempi.

Edellytyksien, tarpeiden ja resurssien kartoittaminen

Ongelman ollessa selvillä pohditaan seuraavaksi, mitä mahdollisuuksia on käy-
tössä sen ratkaisemiseen. Ensin selvitetään omat ja ryhmän edellytykset eli mitä 
tietoja ja taitoja löytyy sekä missä kukin on hyvä. Kun edellytykset on selvitetty, 
pohditaan rajoituksia eli sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan ratkaisussa, 
mutta mitä ei löydy itseltään tai omasta ryhmästä. Tietojen ja taitojen lisäk-
si täytyy kartoittaa myös olemassa olevat resurssit: kuinka paljon on käytössä 
aikaa, mitä materiaaleja ja välineitä on olemassa ja mitä täytyy hankkia. Tässä 
vaiheessa voi olla vielä tarpeellista muokata ongelmaa tai kysymystä, jotta sen 
ratkaiseminen on mahdollista.

Aivoriihi
Aivoriihi soveltuu monipuolisena menetelmänä erilaisiin tilanteisiin ja myös luovan 
ongelmanratkaisun eri vaiheisiin. Mitä enemmän ryhmässä on jäseniä, sitä monipuo-
lisempi tuloksia aivoriihi tuottaa. Yksi ryhmän jäsen toimii kirjurina tai ryhmällä on 
yhteinen paperi, johon kukin kirjoittaa vuorotelleen. Nuoremmille oppilaille aivo-
riihen voi järjestää opettajajohtoisesti, jolloin opettaja toimii kirjurina.

Kartoitusvaiheessa jokainen kertoo vuorollaan, mitä taitoja hänellä on juuri tä-
män ongelman ratkaisemiseen. Jos ryhmäläiset tuntevat tosiensa hyvin, kartoitus 
voidaan tehdä myös yhteisesti siten, että kirjataan sekä omia että muiden taitoja ja 
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tietoja. Kun taidot ovat selvillä kirjataan yhteisesti resurssit. Aivoriihi ei ole huutele-
mista ja oman tahdon läpisaamista, vaan paikka, jossa jokainen saa kertoa omia aja-
tuksia ja ideoita. Aivoriihen aikana täytyy muistaa kirjata myös ideoita mahdollisista 
ratkaisuista ja samalla peilata niitä edellytyksiin ja rajoituksiin.

Aivoriihen lopuksi voidaan lähteä tekemään työnjakoa ja rajata pois sellaisia rat-
kaisuehdotuksia ja asioita, joita ei ole mahdollista käyttää käsillä olevassa prosessissa.

Työhaastattelu
Leikkimielisen työhaastattelun avulla voidaan selvittää ryhmän jäsenten tietoja ja 
taitoja54.  Oppimiseen liittyvät saavutukset on helppo huomata ja muistaa, mutta 
usein voi käydä niin, ettei oppilaiden harrastukset tai mielenkiinnonkohteet ole tie-
dossa. Ongelmanratkaisussa näihin asioihin liittyvä osaaminen voi olla ratkaisevassa 
asemassa.

Jakaudutaan pareihin ja kysytään toisiltaan vuorotelleen seuraavia kysymyksiä: 
mitä osaat?, mitä harrastat? ja mistä olet kiinnostunut? Lopuksi voidaan jakaa koko 
luokalle, mitä uutta on saanut tietää omasta keskusteluparista.

Kartoittamiseen löytyy lukuisia työtapoja. Ajatuskartta sopii ajatuk-
sien luokitteluun ja on luonteeltaan tarkempi ja rajatumpi, kuin miel-
lekartta (mitä tulee mieleen versus mitä ajatuksia liittyy kyseiseen 
teemaan). Sähköiset ratkaisut mahdollistavat asioiden koonnin helposti 
ja monipuolisesti. Omalle tietokoneelle ladattava maksuton CmapTools 
on tarkoitettu ensisijaisesti käsitekarttojen tekemiseen, mutta taipuu 
myös ajatuskarttaan. Google Driven miellekarttasovellus toimii verk-
koympäristössä.

54 Soveltaen Kesler
2015
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Ideointi

Ideoiden tuottamisen vaiheessa voi kysyä muun muassa seuraavia kysymyksiä 
omaan ongelmaan liittyen:

 mikä on tärkeintä tässä ongelmassa?
 mikä on mielenkiintoista?
 herättääkö tämä ongelma huolia?
 mitä voisi tehdä tällä alueella toisin?
 mikä ärsyttää tässä ongelmassa?
 mikä häiritsee keskittymistä tässä ongelmassa?
 mitä uusia mahdollisuuksia tässä on?
 mikä herättää innostusta?
 mitkä asiat ovat yllättäviä?

635-työtapa
Tämä tehtävä on kuvattu Luovan ongelmanratkaisu koulussa -materiaalissa55:
Numerosarja puretaan seuraavasti: kuusi henkilöä keksii kolme ideaa viidessä minuu-
tissa. Syntyneet ideat siirretään seuraaville henkilöille, jotka kehittävät näistä kolme 
uutta ideaa. Paperia siirretään eteenpäin viisi kertaa. Näin kaikkia ideoita kehitetään 
eteenpäin ja tarkastellaan useamman kerran. Tehtävää voi muokata ja soveltaa oppi-
laiden ikä ja määrä sekä käytössä oleva aika huomioiden. 

Lisäksi jo aikaisemmin kuvatut Aivoriihi ja Kuva-assosiaatiot –työtavat 
sopivat tässä vaiheessa käytettäviksi.

55 Sahlberg et al.
1993
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Työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen

Olkoon prosessi lyhyt tai pitkä, suunnitelmat auttavat saamaan työn päätök-
seen. Mitä nuorempia oppilaat ovat, sitä vaikeampaa on tulevaisuuden suunnit-
telu.  Strukturoitu ja pienin askelin eteneminen helpottaa prosessin etenemistä. 
Aikataulun pohtiminen yhdessä auttaa jakamaan ja ottaman vastuuta.

Tehtävien listaus
Tehtävien listaamien helpottaa aikataulun laatimista. Aina ei voi kaikkeen varautua, 
mutta aina voi olla suunnitelma tehtävistä, jotka ovat välttämättömiä työn valmissaa-
misen kannalta. Jokainen lista on omanlaisensa, mutta niissä on aina tehtäviä, jotka 
liittyvät työn aloittamiseen, sen tekemiseen ja valmiiksi saamiseen.

Listassa voi olla esimerkiksi:
 Ongelmaan tutustuminen
 Keskustelua ideoista, ratkaisuista ja kehittämistavoista
 Ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelua ja niiden punnitseminen
 Työnjako
 Yksityiskohtainen suunnittelu, jossa valitaan työstettävät ratkaisut
 Väliaikatarkastus
 Materiaalien hankinta
 Työn saattaminen valmiiksi
 Esittelemiseen valmistautuminen
 Esitteleminen
 Aikataulun laatiminen

Aikataulu voidaan laatia käytössä olevan ajan mukaan tai sitten aika jaetaan tehtävien 
mukaan. 

Päivä Kellonaika Mitä? Miten? Muistiinpanoja

Maanantai 10.00–10.20 Idean muotoilemi-
nen ongelmaksi

Tarvitaan paperia ja 
kyniä aivoriiheen

jne.

Tehtävä Kuka on 
mukana?

Alkaa Loppuu Mitä 
tarvitaan?

Huomioi-
tavaa

Aivoriihi Koko ryhmä klo 10 klo 10.20 Paperia ja 
kyniä

Tarvitaan 
rauhallinen 
työskente-
lytila

jne.
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Käytännön testaus

Käytännön testaus ei ole luovassa ongelmanratkaisussa välttämätöntä, mutta 
etenkin niissä tehtävissä, joissa syntyy ratkaisuja yhteiseen käyttöön ja hyödyk-
si, testiosuus voi olla paikallaan. Ilman testausta keksintö voi olla vain hauska 
vekotin, mutta testauksen jälkeen siitä voi kehittyä innovaatio.

Gallup tai kysely
Gallup on mielipidekysely, johon sisältyy vain muutama kysymys. Esimerkiksi eh-
dolla voi olla kaksi vaihtoehtoa, joista galluppiin osallistuvaan henkilön tulisi valita 
toinen. Joskus on perusteltua kysyä tarkentavasti, että miksi juuri kyseinen vaihto-
ehto on parempi.

Kysely on luonteeltaan vaativampi ja siinä voi olla erityppisiä kysymyksiä: avoimia 
(vastataan omin sanoin), vastaajan taustatietoja kartoittavia, eri vastausvaihtohietoja 
sisältäviä tai muita. Kyselyn avulla voidaan saada selville mielipiteitä, kartoittaa tietoa 
tai tarpeita kyseiseen ongelmaan liittyen.

Gallupeissa ja kyselyissä hyödynnetään muita ihmisiä, ja silloin on tärkeää muis-
taa kohtelias käyttäytyminen ja avusta kiittäminen.

Pienoismallit
Mikäli ongelman ratkaisuna syntyy jonkinlaisia tuotteita, pienoismallin avulla voi-
daan saada paljon tietoa niiden toimivuudesta. Pienoismalli voi olla itsessään on-
gelman ratkaisu tai ratkaisun osa. Pienoismallia voi hyödyntää tulosten esittelyssä.

Suunnitteluvaiheessa joustetaan osallistujien ikä ja ongelmien vaati-
vuus huomioiden. Opettajalla voi olla valmis lomakkeita tai kaavioita 
aikataulujen ja suunnitelmien laatimiseen, mutta suositeltavaa on, että 
oppilaat oppivat laatimaan niitä myös itse.
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Työn esittelemisen valmistelut

Työvaiheessa paneudutaan ongelman työstämisen lisäksi oman työn esittele-
misen suunnitteluun. Mikäli on tarkoitus tehdä suullinen esitelmä, se täytyy 
suunnitella.  Jos esittelyn avuksi tehdään seinälehti tai pienoismalli, niitäkin 
täytyy valmistella hyvissä ajoin. Usein ongelman esittelyyn ei liity mitään jul-
kista esittelemistä, vaan silloin tuotos puhuu niin sanotusti puolestaan, kuten 
esimerkiksi temppurata tai kevätjuhla.

Millainen on hyvä esitelmä?
Suullinen esitys perustuu vuorovaikutukseen. Siksi puheen selkeys ja kuuluvuus ovat 
tärkeitä. Puheen harjoitteleminen on aina hyödyllistä ja tärkeimmät asiat omaan työ-
hön liittyen kannattaa kirjoittaa ylös, jolloin tarvittaessa lauseet voi lukea tai tarkistaa 
paperista. Usein esitelmälle varattu aika on rajallinen ja silloin asioiden kertomisjär-
jestys kannattaa harkita hyvin. Järjestys voi olla esimerkiksi seuraava

 ongelman, johon on etsitty ratkaisua, määritteleminen
 miksi ongelman ratkaiseminen on tärkeää
 millaisten vaiheiden kautta päästiin ongelman ratkaisuihin
 pohdintoja siitä, miten ongelman ratkaisemista voisi jatkaa
 oma arvio työn onnistumisesta

Millainen on hyvä seinälehti/posteri?
Tiedekilpailu -materiaalissa56 annetaan seuraavia posterin rakentamisen ohjeita:
Toimiva posteri on looginen ja järjestetty hyvin, 
siinä on käytetty värejä ja se on houkutteleva, teks-
ti on helposti luettavissa myös pienen välimatkan 
takaa; se on suunniteltu siten, että siinä on tilaa 
sanoille ja kuville eikä siinä ei ole kirjoitusvirhei-
tä. Myös siisteys on tärkeää: ei repsottavia kulmia, 
ei teippiä näkyvissä ja kuvat sekä tekstit ovat suo-
rassa linjassa. Posterin tekemiseen ei ole olemassa 
tarkkaa reseptiä, minkä vuoksi esittelijä saa päät-
tää melko vapaasti, miten posterin koostaa. On 
hyvä miettiä, miten lukijan katse etenee posteria 
lukiessa ja mihin ihmisten on tapana kiinnittää 
ensin huomiota. Loogista on, että posteri etenee 
vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Eri värien 
ja fonttien käyttö on suositeltavaa, mutta kum-
massakin kolmea voi pitää optimina.

56 Kesler
2014
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Työskentelyn arviointikeinot

Työskentelyvaiheeseen voisi liittää vähintään yhden, mutta mielellään muu-
taman arviointitauon. Eri kohdissa arviointi voi kohdistua eri asioihin: esi-
merkiksi työskentelyprosessiin, vuorovaikutukseen ryhmässä tai ratkaisuihin. 
Prosessin arviointi pitkän työvaiheen aikana kannustaa ja motivoi tekijöitä. 
Vuorovaikutukseen liittyvässä arvioinnissa pysähdytään katsomaan, miten ryh-
män jäsenet toimivat ja tekevätkö kaikki sen, mitä on sovittu ja jos eivät tee, niin 
mikä voisi olla avuksi. Riippuen ongelmasta, ratkaisuja suunnitellaan yksi tai 
useita. Arviointi voi kohdistua esimerkiksi useammasta ratkaisusta parhaimpien 
tai yhden parhaimman valitsemiseen tai jos on ideoitu vain yksi ratkaisu, niin 
siihen, miten sitä vois parantaa tai muuttaa.

Kerro kuvin
Kuvia voi käyttää moneen tarkoitukseen, joten jokaisella opettajalla voisi olla pöy-
tälaatikossa sopivankokoinen kuvanippu. Kuvat voivat olla valokuvia, postikortteja, 
leikkeitä sanomalehdistä tai kaupallisia juuri tähän tarkoitettuja kuvakokoelmia. 
Hyvä kuvakokoelma tarjoaa monipuolisia aiheita, siinä on vaihteleva värimaailma ja 
konkreettisten aiheiden lisäksi on mukana myös abstrakteja luomuksia.

Tehtävänantoja voi olla esimerkiksi:
 Valitse kuvien joukosta kaksi kuvaa, jotka kuvaavat sinun tunteitasi tässä 

 työssä juuri nyt?
 Valitse kuvien joukosta kolme kuvaa, jotka kuvaavat sinun ongelmaasi juuri 

 nyt?
 Valitse kuvien joukosta yksi, joka kuvaa teidän työskentelyänne ryhmässä 

 juuri nyt?
 jne.

Työn esittelemisessä on lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Visuaali-
sia tapoja voi olla animaatio, kirja, sarjakuva tai video. Hyvin lyhyet 
niin sanotut ”myyntipuheet” ovat suosittuja. Hissipuhe on esimerkiksi 
sellainen puhe, joka kestää hissimatkan muutaman kerroksen välissä. 
Useimmiten hissipuheen pituudeksi rajataan pari minuuttia. Esittelypu-
heen voi kiteyttää myös kahteen lauseeseen tai viiteen sanaan. Eten-
kin, jos esitelmiä on luokassa paljon, lyhyitä esittelytapoja kannattaa 
suosia.
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Punainen ja vihreä 
Eriväriset laput toimivat hyvin äänestyksessä ja niitä voi käyttää myös sokkona eli 
kortin voi näyttää silmät kiinni, jolloin muiden mielipiteet eivät vaikuta omaan. 
Liimatarralapuilla voidaan äänestää esillä olevia ratkaisuja. Esimerkiksi: ”Valitse sei-
nälehdistä kolme, jotka ovat mielestäsi onnistuneet hyvin ja anna niille vihreä lappu.”

Lapuille voi myös kirjoittaa, ja eriväriset laput voivat sisältää eri tietoa. Etenkin, 
jos aika on rajallinen ja keskusteluihin ei ole aikaa, mutta palaute on tarpeellinen, 
lappujen käyttäminen on nopea ratkaisu.

Ulkopuolinen arviointi
Ulkopuolisen arviointi saattaa lisätä työn tekemisen motivaatiota ja samalla ratkaisut 
saadaan paremmin yhteisön tietoon. Ulkopuolisen arvion voi pyytää toisen luokan 
oppilailta, toisilta opettajilta, vanhemmilta vanhempainillassa tai asiantuntijoilta.

Opettajan rooli työskentelyn aikana

Opettajan roolin tulisi olla koko työskentelyn aikana läsnä oleva, mutta taus-
talla vaikuttava. Oppilaiden tulee saada tehdä työtä rauhassa ja omaan tahtiin, 
omia tietoja ja taitoja hyödyntäen. Opettaja on neuvonantaja ja varmistaa työs-
kentelyn turvallisuuden.

Ongelman rajauksen vaiheessa opettaja voi kysyä muun muassa seuraavia apukysy-
myksiä:

 mitkä tekijät ovat työssäsi ratkaisevia ja tärkeitä?
 mitä haluat saavuttaa?
 mitä riskejä työssäsi on?
 mikä on vähintä, mihin tyydyt tässä työssä?

Se mitä ja millaisia tehtäviä työvaiheeseen sisällytetään, riippuu pitkälti siitä, onko 
prosessi suunniteltu eteneväksi ryhmätyönä tai yksilötyönä. Kun ongelma on löyty-
nyt tai annettu, niin sitä seuraavan vaiheen toiminnot riippuvat siitä, onko tarkoi-
tuksena tuottaa paljon ideoita ja monipuolisia ratkaisuja, etsiä paljon taustatietoa 
vai kehittää yhtä ratkaisua. Mikäli toivotaan paljon erilaisia idearikkaita ratkaisuja, 
joista voidaan valita myöhemmin sopivimmat, täytyy ideoinnille varata myös paljon 
enemmän aikaa, kuin silloin, kun tavoitteena on etsiä ongelmaan liittyvää tietoa ja 
esittää ratkaisu.

Työvaihe on yleensä luovan ongelmanratkaisun pisin vaihe ja siihen täytyy varata 
riittävästi aikaa suhteessa muihin vaiheisiin. Aikaa ei saa kuitenkaan olla liikaa, koska 
silloin työn etenemisen tahdin hahmottaminen ja suunnittelu vaikeutuu. Joskus on 
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tarpeellista työvaiheen melko loppuvaiheessakin palata takaisin alkuun. Silloin opet-
taja on se henkilö, joka auttaa tekemään tärkeät päätökset.

Arviointi
Arviointi on kulloisenkin prosessin viimeinen vaihe, johon tullessa ei enää palata 
takaisin prosessin edellisiin vaiheisiin. Arviointivaiheen jälkeen alkaa aina uusi pro-
sessi, vaikka se koskisikin samaa ongelmaa. Arviointivaiheessa annetaan ja saadaan 
palautetta ratkaisuista, prosessista ja tehdään itsearviointia. Aikaisemmin mainittu 
arvioinnin positiivinen luonne on syytä pitää yllä myös tässä vaiheessa.

Tuotos ja ratkaisut

Jo aikaisemmissa kappaleissa on annettu esimerkkejä siitä, mitä ja miten oman 
työn voi esitellä. Esittelytapaan vaikuttaa se, onko tuotos ja ratkaisut tarkoitettu 
yhteisölle, itselleen tai opettajalle. Jos luovan ongelmanratkaisun prosessi ja sii-
nä syntyvät tuotokset ovat osa opetusta, oppilaat voivat valmistella arvioitavan 
koosteen (lyhyen raportin esimerkiksi kevätjuhlien suunnittelusta) opettajaa 
varten.

Portfolio
Portfolio on helppo tapa koota prosessin aikana syntyneet tuotokset yksiin kansiin. 
Oppilaiden iästä riippuen kansion voi jäsentää omilla pohdinnoilla luontevaksi ko-
konaisuudeksi. Portfolio voi siis olla hyvin vapaa tai muistuttaa enemmänkin raport-
tia. Se voi olla myös blogi, vlogi tai muu vastaava päiväkirjatyyppinen ratkaisu, jonka 
avulla voi tehdä arvioinnin.

Messut
Messut voivat olla joko yhden tai useamman luokan tai koko koulun tapahtuma, 
jossa esitellään prosessin aikana syntyneitä tuotoksia. Messut mahdollistavat oman 
työn laajemman esittelyn. Samalla se voi olla itsessään oppimisprosessi tai tarjota 
oppimiskokemuksia muille.

Tuotoksissa ja niiden esittelemisessä voi luontevasti yhdistää fyysistä 
ja virtuaalista. Perinteiset Power Point, Prezi ja Pearltree ohjelmat tar-
joavat luovia ratkaisuja ja näitä on helppo esittää ja säilyttää arviointia 
varten. Katso myös kappaleen Projektityöskentely ja muita menetelmiä 
luovan ongelmanratkaisun tukena vinkit.
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Itsearviointi

Mukaansa tempaava luovan ongelmanratkaisun prosessi voi olla hyvinkin hen-
kilökohtainen. Itsearviointi on silloin lähes ainoa keino, jolla prosessia voi ar-
vioida. Itsearviointi on syytä ottaa mukaan kuitenkin aina, myös ryhmätöissä.

Tikkataulu
Tikkatauluarvioinnissa eli tikkataulun 
keskiössä (kympissä) on mainittuna 
neljä sellaista asiaa, joissa on halut-
tu onnistua erinomaisesti. Nämä 
neljä asiaa voivat olla esimerkiksi 
prosessin eteneminen, suunnit-
telun onnistuminen, työn su-
juminen ja vuorovaikutuksen 
ryhmän jäsenten välillä (jos ol-
lut ryhmätyö). Tikkataulun ul-
kokehiä kohti numerot pienene-
vät ja tikkataulun ulkopuolinen 
alue merkitsee epäonnistumista. 
Jokainen voi piirtää tikan juuri sille 
kehälle eli niin kauas kympistä, kuin 
henkilökohtainen arvio on. Kaikki neljä 
tikkaa voi piirtää myös tikkataulun keskelle, 
jolloin kaikki on onnistunut hyvin. 

Numeroarvosanat
Numeroarvosanat ovat oppilaille tuttu arviointikeino. Myös luovassa ongelmanrat-
kaisussa voidaan soveltaa numeroarviointia. Oppilaita voi pyytää antamaan itselleen 
ja tilanteesta riippuen muillekin numeroarvosanat joko määrätyistä asioista tai sitten 
siitä miten prosessi on onnistunut. Useamman kohdan numerosta voi laskea keski-
arvon.

10

8

2

4

6

6

4

2

8

8

4
6

2

2

6
4

8
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Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on tapa saada palautetta omasta työstä ikätovereiltaan. Tärkeää 
on, että palautteen pelisäännöistä57 on sovittu ja ilmapiiri on myönteinen pa-
lautteen antamiselle. 

Galleriakävely
Yks, kaks toimimaan -materiaalissa58 on menetelmää kuvattu seuraavasti:
Galleriakävely on oiva tapa arvioida tuotoksia. Sitä voi käyttää myös väliarvioinnissa 
ja silloin tarkoituksena on saada kehittämisideoita. Galleriakävely viittaa museoon tai 
taidenäyttelyyn; siispä työtavan aikana pyritään samanlaiseen ympäristöön. Tuotokset 
asetetaan näkyviin seinille tai pöydille siten, että lapset voivat rauhassa tutustua jokaiseen 
työhön.

Jokainen tutustuu tuotoksiin yksin. Töistä ei puhuta kavereiden kanssa eikä niitä 
arvostella ääneen. Jokainen lapsi antaa jokaisesta tuotoksesta palautetta. Jos tuotoksia on 
paljon, arvioidaan vain muutama itse valittu tuotos. Palautteen pituudella ei ole väliä, 
mutta suositaan lyhyitä arvioita, jolloin niitä on helpompaa koota. Opettaja kertoo, mil-
laista palautetta lapselta odotetaan (esimerkiksi ”Mikä on ollut kaunista työssä?”, ”Kerro 
yksi asia, joka puuttuu työstä” tai ”Kerro yksi asia, jossa tekijä on mielestäsi onnistunut 
erityisesti”). Palautteet voi kirjoittaa paperille (jokaiselle työlle oma paperi) tai esim. post-
it lapuille (yksi arvio/yksi tuotos). Kunkin työn tekijä/tekijät kokoavat saamansa arviot 
ja tekevät niistä tarvittavia johtopäätöksiä.

Prosessin syklisyys

Arvioinnissa on helpointa keskittyä juuri meneillä olevaan hetkeen ja syntyneen 
tuotokseen. Joskus koko menetelmän oppimistavoite voi olla prosessiin osallis-
tuminen, ei ratkaisuun pyrkiminen.

Ryhmäpalaute
Yks, kaks toimimaan -materiaalissa59 on menetelmää kuvattu seuraavasti:
Palautteen kohteina voivat olla ryhmän työskentelytaidot ja yhdessä opittujen sisältöjen 
arvioiminen sekä yhteisen työskentelyn onnistuminen.

1) Oppilaat jatkavat niissä ryhmissä, joissa he ovat työskennelleet. He laativat toiselle 
ryhmälle ensin pohdittavaksi ja sitten vastattavaksi kysymyksiä siitä, miten työskentely 
ryhmässä sujui (esimerkiksi saivatko kaikki osallistua työskentelyyn, miten ryhmäläiset 

57 Kesler
2015

58 Kesler
2015

59 Kesler
2015
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jakoivat työt), mitä ryhmäläiset oppivat aiheesta (esimerkiksi jokainen ryhmän jäsen 
kertoo muille kaksi oppimaansa asiaa, mikä opeteltavassa asiassa oli hankalaa, jäikö 
mahdollisesti kysymyksiä, joihin ei löydetty vastauksia, mikä oli helppoa ja niin eteen-
päin.) ja miten ryhmäläiset arvioivat onnistuneensa työskentelyssä (miten kukin ryhmän 
jäsenistä onnistui työskentelyssä, olisiko jotain voinut tehdä toisin tai paremmin ja niin 
eteenpäin.).

2) Kun jokainen ryhmä on saanut toiselta ryhmältä kysymykset pohdittavaksi ja vastat-
tavaksi ja kun ryhmäläiset ovat käsitelleet kysymykset, voidaan vastauksia alkaa käsitellä 
yhdessä keskustellen. On tärkeää, että kaikki ryhmät saavat vastata ääneen annettuihin 
kysymyksiin.

3) Ryhmäarvioinnin lopuksi olisi hyvä, jos jokainen ryhmä tai kaikki ryhmät yhdessä 
laatisivat lyhyen yhteenvedon siitä:
a) miten ryhmä työskenteli ja miten työskentelyä voisi parantaa seuraavalla kerralla,
b) mitä työskentelyssä opittiin (pääkohdat) ja
c) miten ryhmäläiset kokivat onnistuneensa työskentelyssä.

Opettajan näkökulma ja rooli arvioinnissa

Parhaimmassa tilanteessa opettaja on tasavertainen arvioitsija oppilaiden rin-
nalla. Mikäli arviointia ei voi toteuttaa hyväksytty/hylätty asteikolla, opettaja 
joutuu tekemään numeroarvioinnin. Luovassa ongelmanratkaisussa se ei vält-
tämättä ole helpoin tehtävä. Arvioinnista voisi tulla objektiivisempi, kun tuotos 
ja koko prosessi puretaan pienempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuudet arvi-
oidaan omalla numerolla ja lopullinen arvosana päätetään näiden perusteella. 
Lopputuotoksessa voidaan arvioida esimerkiksi

 o j o p r i ongelman määrittelyä (mitä halutaan rat-
 kaista/mitä kehitetään ja miksi) ja rajausta; aineiston monipuolista käyttöä  
 ja tiedon hakua (onko haettu tietoa eri lähteistä, onko niitä hyödynnetty);  
 uusien ja innovatiivisten näkökulmien esiintymistä; ja muita luovuuteen  
 liittyviä asioita

 r i p n i o i ongelmaan keskitty-
 mistä (fokusointi, turhan karsiminen); havainnollistamistaitoja (on käytet- 
 ty kuvamateriaalia, luovia ratkaisuja esittelyssä); raportin selkeyttä; ja muita  
 tähän osioon liittyviä asioita

 i oj  aineiston käyttöä (onko hyödynnetty prosessia, saatua uutta tietoa, 
 vertaispalaute on osattu huomioida); kädentaitoja; ilmaisutaitoja tai muita  
 taitoja, joita työn tekeminen on vaatinut tai opettanut
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Prosessin aikana voi nostaa oppilaan kasvun omaksi arvioinnin kohteeksi. Tärkeää 
on oppia hyödyntämään prosessin aikana saatu palaute muilta ja myös se, että muille 
annettu oma palaute on ollut tärkeää. Oman oppimisen vaiheet osataan tunnistaa 
ja analysoida. 

Oppilaiden on helppo arvioida toisten tekemiä lopputuotoksia, joten opettajan 
on erityisesti kiinnitettävä huomio prosessin arviointiin60.

Luovassa ongelmaratkaisussa avoin, luottavainen ja positiivinen ilmapiiri anta-
vat hyvän pohjan onnistuneelle arvioinnille. Tämän ilmapiirin aikaansaaminen ja 
yhteisten sääntöjen valvominen voidaan nähdä opettajan tärkeimpänä tehtävänä 
arviointivaiheessa.

Opettaja voi pohtia myös erillisen diplomin tai todistuksen jakamista, jos prosessi 
on pitkäkestoinen tai siinä opitaan sellaisia oleellisia taitoja tai saavutetaan tietotaso, 
jota voi hyödyntää myöhemmin muuallakin.

61
Aguerrondo
2008
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Luovan ongelmanratkaisun 
prosessin mahdollisuuksia
Ongelmanratkaisun prosessin vaiheita voi käyttää kokonaisuudessaan ongelman rat-
kaisemiseen tai prosessin vaiheita voi hyödyntää opetuksessa myös vain sellaisinaan: 
työtapoja voi hyödyntää oppimiskokonaisuuksien yhteydessä motivointikeinoina, 
arvioinnissa tai aiheen kertauksessa.

Esimerkki 1
Luova ongelmanratkaisu sopii kaikkiin oppiaineisiin, joista löytyy oppilaita kiinnos-
tava aihepiiri tai ongelmia, joita voi ratkaista. Aihetta käsitellään esimerkiksi neljän 
oppitunnin verran.

1 oppitunti:
 Aihealueeseen tutustuminen. Oppilaat pohtivat, mikä siinä aiheessa on 

 kiinnostavaa, mitä he haluaisivat tietää. Luetaan kappale tai opettaja kertoo  
 taustateoriasta.
 Tehdään lämmittelytehtävä, jolla viritetään luova ilmapiiri.
 Oppilaat (yksin/pareissa/ryhmässä) yhdistävät oman kiinnostuksen kohteet 

 ja opettajan esittämän tai itse luetun teoriaosan, jonka jälkeen keksitään  
 kysymykset, jotka halutaan ratkaista.
 Kysymykset esitellään ja toteutetaan niiden vertaisarviointi.

2 oppitunti:
 Oppilaat etsivät yksin/pareissa/ryhmässä tietoa, joka liittyy valittuun kysy-

 mykseen.
 Tuotetaan mielle-/ajatus-/käsitekartta, johon kirjataan löydetyt tiedot ja 

 kartan avulla rajataan tutkittava alue, johon lähdetään etsimään ratkaisuja.
 Aiheen rajaus ja karttojen läpikäyminen keskustelujen avulla.

3 oppitunti:
 Rajatun aiheeseen ratkaisujen etsimistä.
 Lisäksi tunnilla kerrotaan esitelmän ja seinälehden valmistelusta tai muista 

 tavoista esimerkiksi animaation tekemisestä.

4 oppitunti:
 Tulosten viimeistely ja/tai esitteleminen
 Arviointi: itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi
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Esimerkki 2

Parhaiten luovan ongelmanratkaisun menetelmän hyödyt pääsevät esille aidon koko 
luokkaa koskevan ongelman ratkaisemisessa. Sellaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi 
luokkahengen parantaminen, juhlan valmistelu, luokkaympäristön viihtyisämmäk-
si muuttaminen, vanhempainillan järjestäminen tai leirikoulun suunnitteleminen. 
Tuloksena on todennäköisesti paljon erilaisia ratkaisuja, joista valitaan jalostukseen 
muutamia tai yksi. Toisinaan tavoitteena on keksiä niin paljon ratkaisuja, kuin suin-
kaan mahdollista ja hyödyntää niitä kaikkia lopputuloksessa.

Aloitetaan työ siten, ettei tarkkaa ongelmaa ole annettu, mutta se on rajattu koske-
maan tiettyä aihetta.

 Tehdään jokin hauska tehtävä, jolla viritetään luova ilmapiiri.
 Kirjataan aihealue ja tarkennetaan työstettävää ongelma.
 Puretaan ongelma osiin 8x8 menetelmällä tai miellekartan avulla.
 Rajataan ongelma ja pohditaan olemassa olevia resursseja.
 Vertaisarviointi koskien rajausta tai väliesitelmä, jossa kerrotaan, mihin 

 suuntaan halutaan lähteä.
 Aloitetaan ideointi ja edetään kohti ratkaisuja.
 Tehdään kysely tai gallup, jolla testataan, mitkä keksityistä ratkaisuista ovat 

 parhaita.
 Viimeistellään tulokset.
 Esitellään tulokset.
 Arvioidaan omaa ja muiden työtä.

Esimerkki 3

Mikäli luovan ongelmanratkaisun menetelmä kokonaisuudessaan ei ole luonteva 
omaan käyttöön, siihen sisältyviä työtapoja voi hyödyntää sellaisinaan.

 Kysymyksien keksiminen: opettaja antaa lapuilla käsiteltävästä aiheesta 
 (riippumatta oppiaineesta) sanoja, oppilaat keksivät näihin sanoihin liittyen  
 kysymyksiä esimerkiksi oppikirjan tai muiden tietolähteiden avulla ekskur- 
 siomenetelmää hyödyntäen.
 Aiheen rajaaminen 8x8 menetelmän avulla: annetaan kirjasta tai muualta 

 tietty aihe, josta täytyy keksiä alateemoja ja niihin liittyviä asioita.
 Käsiteltävän aihealueen ennakkokäsitysten ja oppimisprosessin kartoittami-

 nen miellekartan avulla alussa ja lopussa.
 Vertaisarviointimenetelmät oppimisen tukena.
 Ilmapiirin virittelytehtävät motivaattoreina oppituntien alussa.
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Luovan ongelmanratkaisun prosessin rajoituksia

Prosessit ymmärretään jonkinlaisena jatkumona, johon liittyy ajan kuluminen. Aika 
voikin olla rajoittavista resursseista merkittävin. Mikäli prosessi on pitkäkestoinen, 
eri vaiheiden välillä oleva ajanjakso täytyy pohtia melko tarkkaan: liian tiuha vai-
heesta toiseen meneminen tai päinvastoin liian isot välit, voivat laskea motivaatiota 
ja vaikuttaa lopputulokseen.

Luovan ongelmanratkaisun prosessille on ominaista sitoutuminen ja korkea mo-
tivaatio. Tällöin se on myös väsyttävä ja yksittäisten peräkkäisten luovan ongelman-
ratkaisun prosessien välillä tulisi olla lepotaukoja. Koulussa tämä on hyvä muistaa ja 
keskustella kollegoiden kanssa aikomuksista, koska jos oppilaat joutuvat jokaisella 
oppitunnilla luovaan ongelmanratkaisun prosessiin, he eivät pysty enää keskittymään 
ja motivoitumaan. Esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa prosessi voisi 
olla toimiva ja omimmillaan, koska siinä se ei ole sidottu tiettyyn oppiaineeseen tai 
jatkuvaan oppituntityöskentelyyn.

On havaittu kuitenkin myös se, että erilaiset rajoitukset lisäävät motivaatiota ja 
niitä tulisikin prosessissa hyödyntää61. Luokkatilanne ja opettajien resurssi itsessään 
tarjoaa paljon tukea tällaiselle strukturoidulle prosessille. Aika voidaan kääntää voi-
mavaraksi, eikä olla turhaan huolissaan sen riittämättömyydestä. Aineellisten resurs-
sien niukkuus saattaa johtaa uusiin ja luoviin ratkaisuihin.

Aiheellista on kysyä, onko luovan ongelmaratkaisun prosessi ylipäätänsä luova62? 
Esimerkiksi ongelman muotoilu voi tapahtua yhdistämällä käsitteitä tai käyttämällä 
analogioita. Onko sillä mitään tekemistä luovuuden kanssa? Vaikka syntyvät ideat tai 
ratkaisut olisivat uusia vain itse tekijälle, ratkaisut ovat silti syntyneet todennäköisesti 
perinteisestä ongelmanratkaisusta poiketen. Ideoita ja ratkaisuja syntyy paljon, ja 
niiden joukosta valitaan parhaat jalostukseen ja tuloksena voi olla hyvinkin ainut-
laatuinen ratkaisu.

Toisaalta, jos ongelmaa ei ymmärretä ja tuotetaan paljon ideoita, joista ei ole 
minkäänlaista hyötyä, ei pystytä myöskään löytämään ratkaisua. Jos ongelmaa ei ole 
rajattu tarpeeksi, tuloksena voi syntyä jo olemassa olevia ratkaisuja. Ratkaisut eivät 
ole välttämättä myöskään kiinnostavia, jos käytetään liikaa perinteisen ongelman-
ratkaisun tapoja63.

61 Aguerrondo
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Yksin ja ryhmässä
Tässä kappaleessa on hyödynnetty julkaisun Ideasta ratkaisuun – virikkeitä luo-
vaan projektityöskentelyyn -aineistoa soveltuvin osin ja muokaten64.
Ryhmä on laaja käsite: toisaalta ryhmä on ihmiset lähiympäristössä, kuten perhe tai 
luokkatoverit, toisaalta ryhmä voi käsittää kaikki ne ihmiset, jotka yrittävät ratkoa 
samaa ongelmaa maailmanlaajuisesti. Luovan ongelmanratkaisun prosessi onnistuu 
varsin hyvin myös yksin. Kuitenkin parhaimmillaan se on ryhmätyömenetelmänä. 
Silloinkin, kun prosessi viedään läpi yksilötyönä, ryhmän tuki ja palaute eri vaiheissa 
on erittäin tärkeää. Luovan ongelmanratkaisun prosessi asettaa niin ryhmälle kuin 
yksilöllekin edellytyksiä65:

 kaikkien täytyy sitoutua prosessiin
 omiin ja toisten kykyihin täytyy luottaa
 luovat ajattelutavat sallitaan
 luova asenne sallitaan
 kyvyt, kuten havainnointikyky korostuvat
 taitoja, kuten puhumista, kuuntelemista, neuvottelemista ja argumentoin-

 tia harjoitellaan paljon

Edellisten perusteella luovassa ongelmanratkaisun prosessissa yhteistoiminnallinen 
ja yhteisöllinen oppiminen korostuvat ja täytyy ymmärtää, että tieto syntyy vuoro-
vaikutuksessa. Kaikkien tieto- ja taitovarannot ovat arvokkaita, koska niille rakenne-
taan tulos. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa66 ryhmän tavoitteet määräytyvät sen 
mukaan, millainen on kokonaisuudessaan ryhmän jäsenten oppiminen. Motivaatio 
oppia, motivaatio kehottaa tiimin jäseniä oppimaan ja motivaatio auttaa tiimin jäse-
niä oppimaan ovat avaintekijöitä. Näin voidaan todeta, että tiimityön tuloksena on 
kehittynyt oppiminen.

Ryhmätyöskentelyllä on monia etuja itsenäiseen työskentelyyn verrattuna. Ryh-
mätyön tuloksena saadaan usein enemmän ideoita ja ratkaisuja, kuin yksin työs-
kennellessä. Samalla vältetään itsenäisesti työskennellessä vastaantulevat umpikujat.

Ryhmässä täytyy pystyä päättämään yhteisesti67 vähintään tavoitteiden ja pää-
määrien asettamisesta, työnjaosta sopimisesta ja etenemisaikataulusta päättämisestä. 
Tehokkaan ongelmanratkaisijan täytyy siten olla sekä tuottaja että keskittyjä, joten 
ohjeistuksen tulisi keskittyä ongelmien löytämiseen ja erilaisten vaihtoehtojen gene-
roimiseen sekä mahdollisuuksien valitsemiseen68.

Ongelmanratkaisu syntyy tehokkaasti, kun ryhmä punnitsee jokaisen idean heik-
koja ja vahvoja puolia, tarkastelee ehdotuksia kriittisesti, eikä tue heikkoja ideoita.

Ryhmänmuodostuksella on suuri merkitys ryhmätyön toimivuuden kannalta. 
Vaikka tietyn kokoonpanon toimivuutta on vaikea arvioida tarkasti etukäteen, pa-
himmat sudenkuopat voi välttää käyttämällä hieman aikaa kokoonpanojen pohti-
miseen. Toimivimmaksi ryhmäkooksi on osoittautunut 3–4 henkilöä. Pari ei vielä 
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pääse hyödyntämään ryhmän tuomia hyötyjä. Toisaalta yli neljän hengen ryhmissä 
jakaannutaan helposti pienempiin ryhmiin ja koko ryhmän yhteinen työskentely 
on vaikeaa. Sopivan pieni ryhmä ei myöskään vaadi paljon ulkopuolista ohjausta 
työskennelläkseen tehokkaasti.

Ryhmän koostumus on kriittinen tekijä hyvän lopputuloksen ja ryhmätyön op-
pimisen kannalta. Parhaaseen tulokseen päästään ryhmässä, joka on heterogeeninen, 
mutta jäsenten välillä ei ole kuitenkaan työskentelyä haittaavia konflikteja. Tällöin 
ryhmä tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita. Haasteena on saada kaikki 
ryhmän jäsenet osallistumaan ryhmän työskentelyyn tasavertaisesti. Hyvän ryhmän 
muodostamiseen tarvitaan ohjaajan tietoja oppilaista ja etukäteisvalintaa. Mikäli 
oppilaat saavat valita itse ryhmänsä, he hakeutuvat useimmiten kavereidensa seuraan. 
Silloin vaarana on esimerkiksi liian homogeeninen ryhmä, ryhmän jakautuminen 
kahtia ja jonkun ryhmän jäsenen jääminen keskustelun ulkopuolelle. Parhaimmassa 
tapauksessa ohjaaja tuntee oppilaat ja osaa jakaa heidät toimiviin heterogeenisiin 
ryhmiin. Mikäli ohjaaja ei tunne oppilaita entuudestaan, saavutetaan puhtaalla ar-
vonnallakin yleensä paremmat ryhmät, kuin oppilaiden omalla valinnalla.

 Parhaaseen tulokseen päästään ryhmässä, 
joka on heterogeeninen, mutta jäsenten välillä 

i o k i nk n k n i i kon ik j .

Luovan ongelmanratkaisun prosessin valmisteluvaiheessa varataan aikaa ryh-
mäytymiselle. Toiminnallisten tehtävien lisäksi ryhmä voi keksiä itselleen nimen, 
suunnitella tunnuksen tai muita asioita, jotka erottavat kyseisen ryhmän muista. 
Tämä tiivistää ryhmähenkeä. Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki 
sen jäsenet tuntevat ryhmän tavoitteen ja pyrkivät samaan suuntaan ottaen kukin 
vastuuta ryhmän työskentelyn tuloksista.

Jäsenten roolit ryhmän sisällä voivat vaihdella riippuen ryhmälle annetusta tehtä-
västä. Se onkin toivottavaa, sillä se edistää uuden oppimista ja toisten ymmärtämis-
tä. Varsinaisessa työskentelyssä kaikkia ryhmän jäseniä tulisi kannustaa esittämään 
omia mielipiteitään. Mahdollisista mielipide-eroista tulisi keskustella, eikä tyrmätä 
kenenkään ideoita. Keskustelu voi saada jopa kinastelun piirteitä, mutta tämäkin 
on positiivista niin kauan, kuin ryhmän jäsenet esittävät perusteluja omille mielipi-
teilleen ja koko ryhmä osallistuu keskusteluun. Juuri perusteltujen mielipiteiden ja 
kyseenalaistamisen kautta keksitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jota voidaankin 
pitää ryhmätyön hedelmällisimpänä antina.
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Avaimia hyvään vuorovaikutukseen ryhmässä:

Osallistu keskusteluun
 anna oma panos ideoina ja ehdotuksina
 kuuntele muita
 esitä kysymyksiä ja varmista että olet ymmärtänyt oikein

Esitä sanomasi selkeästi
 puhu selvästi
 valmistaudu perustelemaan ideoitasi

Anna palautetta
 älä yleistä, äläkä tuomitse
 puhu omissa nimissäsi

Parhaaseen tulokseen ryhmätyössä päästään, kun kaikkien ryhmän jäsenten tiedot 
ja taidot käytetään tehokkaasti hyväksi. Tavallista on, että ryhmä kootaan jäsenten 
asiantuntijuuden perusteella. Aina siihen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai tarvet-
ta. Ryhmässä saattaa olla jäseniä, joiden tiedoista ja taidoista ei ole tietoa tai ei tiedetä, 
mitkä tiedot ja taidot ovat tarpeellisia tulevan ryhmätyön kannalta. Siksi on tärkeää, 
että ryhmän jäsenet käyttävät aikaa toisiinsa tutustumiseen ennen, kun tehtäviä ja 
rooleja jaetaan. Esimerkiksi lyhyen ja tehokkaan alkulämmitystehtävän aikana voi-
daan tehdä huomioita ryhmän toimivuudesta ja jäsenten osaamisesta.

Hyvässä ryhmässä jokainen jäsen saa riittävästi vastuuta ja kokee olevansa ta-
savertainen ryhmän jäsen. Pitkäaikaisessa projektissa tehtäviä ja rooleja voi myös 
kierrättää. Esimerkiksi raportin kirjoittamiseen voi osallistua koko ryhmä.

Perinteisten roolien lisäksi on huomattu ihmisten edustavan monia muitakin roo-
lityyppejä69:

 Uudistaja on luova ja rohkea henkilö, joka tarjoaa uusia odottamattomia 
ideoita. Hän saattaa kuitenkin elää omassa maailmassaan säännöistä ja ajasta 
välittämättä. Monitahoisten ja poikkitieteellisten ongelmien ratkaiseminen on 
hänelle mieluinen haaste.

 Resurssien tutkija on kiinnostunut uusista mahdollisuuksista sekä siitä, 
mitä muut tekevät. Hän on kiinnostunut uusista yhteyksistä eri henkilöiden 
kanssa ja tuo mielellään eri henkilöitä yhteen. Hän ei ehkä tiedä vastauksia 
kaikkiin kysymyksiin, mutta hän tietää aina henkilön, joka osaa vastata niihin.

 Suunnittelija haluaa vaikuttaa ihmisiin ilman painostusta. Hän halua esit-
tää asiat niin, että kaikki ymmärtävät ne. Hän on kannustava ja usein myös 
hyvä johtaja nostamatta itseään esille.

69 Rippin
2002
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 Konkretisoija haluaa voittaa ja suoriutua. Hän laittaa pyörät pyörimään ja 
haluaa olla varma muiden ajatuksista. Hän on energinen ja joustava.

 Järjestäjä-arvioija arvioi vaihtoehtoja ja halua olla varma, siitä mitä teh-
dään. Hän ei halua ottaa turhia riskejä. Hän on melko huomaamaton, mutta 
varmistaa, ettei tiimi takerru huonoihin ideoihin.

 Tiimityöntekijä työskentelee mielellään erilaisten ihmisten kanssa. Hän 
varmistaa, että kaikkien on yritettävä tuloksen aikaansaamiseksi. Hän tukee 
ja on reilu toisille ja ylläpitää ryhmähenkeä. Kriisitilanteissa hän ei ole hyvä 
tekemään päätöksiä.

 Tekijä tekee mielellään käytännön asioita. Hän keskittyy siihen, mikä on 
realistista ja asettaa ryhmän edut omien edelle. Hän on kätevä ja käyttää maa-
laisjärkeä. Toisaalta hän on joskus hieman joustamaton ja vastustaa uusia asi-
oita.

 Viimeistelijä tarkistaa viimeiseen asti kaikki työn vaiheet. Hän on erittäin 
herkkä ja huomaa virheet ja laiminlyönnit. Hän haluaa mielellään tehdä kai-
ken, eikä halua jakaa vastuuta muille.

 Asiantuntija tietää aina, miten asiat tehdään ja on hyvä ratkaisujen tekijä 
omalla osaamisalueellaan. Hän on melko huono kuuntelija, eikä ole välttämät-
tä kiinnostunut muiden ratkaisuista.

Mikäli ryhmään kootaan edellä kuvatuilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia hen-
kilöitä, ryhmästä tulee liian samanlainen ja sen voi olla vaikea päästä toivottuun 
lopputulokseen.

Jokaisessa, myös hyvässä ryhmässä, on silloin tällöin ongelmia. Ongelmiin kan-
nattaa puuttua mahdollisimman varhain. Jos ryhmässä on hyvä henki ja luottavainen 
ilmapiiri, myös ongelmat voidaan ratkaista. Kiistoista ja erimielisyyksistä syntyy 
ongelmia, jos itse asia unohdetaan ja henkilöt nousevat päärooliin.

Arvovaltaiset auktoriteetit ja asiantuntijat saattavat tyrehdyttää luovan prosessin 
omilla ajatuksillaan. Jos ryhmässä on sellaisia henkilöitä, heitä kannattaa painos-
taa kuuntelemaan myös muita. Heiltä voi vaatia enemmän perusteluja ajatuksiensa 
taustalle.

Omapäiset asiantuntijat erkanevat herkästi ryhmästä tekemään omia juttujaan. 
Heitä on syytä tarkkailla, jotta he tekevät osansa ryhmän yhteiseen tulokseen eteen.

Ympäristössä, jossa ei voi keskittyä, on vaikea tehdä töitä. Jokainen tarvitsee työ-
rauhan. Epätasainen osallistuminen johtuu usein siitä, että ryhmän jäsenet eivät 
ole perillä työn tavoitteista, he ovat saaneet liian haastavan tehtävän tai heille ei ole 
annettu riittävästi vastuuta. Jos joku ryhmäläisistä ei ymmärrä, miksi ryhmätyötä teh-
dään ja mihin sillä pyritään, häneltä on turha vaatia motivoitunutta työn tekemistä. 
Ryhmiä on helpompaa hallita tutustumalla ryhmäilmiöihin etukäteen70.

70 Nikkola & Löppönen
2014
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Monipuolinen oppimisympäristö

Tässä kappaleessa on hyödynnetty julkaisun Ideasta ratkaisuun – virikkeitä luo-
vaan projektityöskentelyyn -aineistoa soveltuvin osin ja muokaten71.

Ympäristön ei tarvitse olla virikkeellinen, vaan ennen kaikkea turvallinen ja tar-
koitukseen sopiva – se kertoo siinä olevalle henkilölle, että tämä on meidän omaa 
tilaa ja tässä voidaan tehdä asioita. Luovan ympäristön on oltava tietynlainen, jotta 
luovan prosessin voi aloittaa, mutta sillä millainen ympäristö on itsessään, ei ole 
lopulta väliä.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan72 ”oppimisympäristöillä tarkoite-
taan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen 
tapahtuvat.”

Perinteiseksi oppimisympäristöksi mielletäänkin luokkatila ja koulu. Oppilaat 
viettävät koulussa useita tunteja, ja koulu on rakennettu tukemaan oppimista ja 
opettamista. Koulun rinnalla on kuitenkin paljon muitakin sellaisia ympäristöjä, 
jossa oppimista tapahtuu. Opitun soveltaminen käytäntöön tapahtuukin useimmiten 
aivan jossain muualla kuin koulussa. Esimerkiksi liikennemerkit ja -säännöt opitaan 
ympäristötiedon tunnilla ja niitä sovelletaan koulumatkalla.

71 Kesler
2010

72 Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteet
2014

Oppimisympäristöjä tulee tarkastella 
laveasti ilman tarkkoja rajoja.

Jokainen oppii asioita omalla tavallaan ja tarvitsee siihen tilaa. Opettajajohtoi-
nen opetus oman pulpetin ääressä on hyvä keino oppia joillekin tai joitakin asioita, 
mutta ei läheskään aina tehokkain tai mielenkiintoisin tapa. Mitä monipuolisemmin 
erilaisia oppimisympäristöjä hyödynnytetään, sitä paremmin pystytään tukemaan 
erilaisia oppijoita. Kun toinen inspiroituu museossa aidosta esineestä, toinen in-
nostuu tiedekeskuksen interaktiivisessa laboratoriossa. Oppimisympäristöjä tulee 
tarkastella laveasti, ilman tarkkoja rajoja. Erilaiset oppimisympäristöt toimivat usein 
enemmän tai vähemmän päällekäin. Myös luokkatilasta saa helposti yllättävän ja 
luovan esimerkiksi siirtämällä kalusteita tai tuomalla siihen isoja kankaita tai muuta 
ei tavanomaista tarviketta. 

Koulun ulkopuolisessa ympäristössä vierailun ohjelma voi olla ohjattua, mutta 
siellä on aina tilaa myös oppilaan omille havainnoille. Museossa opas kertoo usein 
tarinoita ja johdattaa ryhmää näyttelykohteelta kohteelle. Vierailupolun varrelle jää 
kuitenkin paljon sellaista, jota oppilaat tutkivat itsekseen ja josta heille jää mahdolli-
sesti voimakkaita muistikuvia. Virikkeellisestä oppimisympäristöstä voi löytyä paljon 
hyviä ideoita ongelman tarkentamiseen ja uusiin ratkaisuihin, tutkimustyön aiheita, 
syventävää tietoa, erilaisia ratkaisumalleja ja asiantuntija-apua.



56



57

Projektityöskentely ja muita menetelmiä 
luovan ongelmanratkaisun tukena

Tässä kappaleessa on hyödynnetty julkaisun Ideasta ratkaisuun – virikkeitä luo-
vaan projektityöskentelyyn  -aineistoa soveltuvin osin ja muokaten73.
Luovan ongelmanratkaisun lisäksi hyödynnetään monia muitakin sisällöltään sa-
manlaatuisia menetelmiä. Kaikissa niissä on tunnistettavissa yhteisiä piirteitä, kuten 
prosessinomaisuus, tekeminen ryhmässä tai ryhmän tuen hyödyntäminen, yllätyk-
sellinen lopputulos tai lähtökohtana aidot ongelmat.
Seuraavaksi avataan projektityöskentelyn menetelmää, jossa työvaiheet muistuttavat 
paljon luovan ongelmanratkaisun prosessin vaiheita, mutta itse työskentely enem-
män perinteistä ongelmanratkaisua. Kun luovassa ongelmanratkaisussa prosessin voi 
suorittaa myös yksin, niin projektin tarkoitus on yhdessä tekeminen.

Projektityössä on monia hyviä puolia. Se voi opettaa ryhmässä toimimista, enna-
kointia, suunnittelua, omien tulosten esittämistä muille ja muita hyödyllisiä taitoja. 
Usein projektin tavoitteena on löytää ratkaisu johonkin laajempaa yhteisöä hyödyn-
tävään ongelmaan, jolloin projektilla voi olla niin sanotusti ulkopuolinen tilaaja. 
Silloin projektin kesto ja resurssit on niin ikään määritelty ulkoa päin.

Projekti voidaan jakaa osiin usealla eri tavalla. Yksi tapa on jakaa se neljään vaihee-
seen:

 ideointiin ja määrittelyyn
 suunnitteluun
 toteutukseen
 päättämiseen

Ajankäytön ei tulisi painottua toteutukseen, vaan onnistuneen projektin edellytys on 
huolellinen suunnittelu. Projektin etenemistä on hyvä seurata, joko tietyin aikavälein 
tai projektin saavuttaessa määrätyt rajapyykit.

Ideoinnin ja määrittelyn vaiheessa päätetään aihe ja tavoite. Aiheen määrittelyyn 
kannattaa paneutua huolellisesti, jotta aiheesta ei tule liian laajaa ja projekti saadaan 
toteutettua sille varatussa ajassa. Jokaisella projektiin osallistuvalla henkilöllä täytyy 
olla selkeä käsitys aiheesta ja tavoitteesta. Muutoksista on sovittava yhdessä.

Suunnitteluvaiheessa määritellään muun muassa projektin toteutuksen vaiheet, 
käytettävät resurssit, etenemisen seuranta ja projektin päättäminen. Esimerkiksi 
ongelman määrittelyn vaiheen voi jakaa osiin: pidetään aivoriihi kyseistä aiheesta, 
jaetaan ongelma osaongelmiin ja mietitään niiden tärkeysjärjestystä. Suunnitelman 
voi kirjoittaa taulukkomuotoon, josta näkyvät helposti projektin vaiheet, tehtävät, 
käytössä oleva aika kuhunkin tehtävään, materiaalit ja välineet sekä muut muistetta-
vat asiat. Hyvin tyypillistä projektityöskentelylle ovat jatkuvat muutokset. Aikataulut 
eivät aina pidä, ilmenee erilaisia ongelmia tai huomataan, etteivät suunnitelmat 
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toimi. Silloin joudutaan aikatauluja tai toteutussuunnitelmia tarkentamaan. Tämä 
vaatii osallistujilta joustavuutta.

Projektin toteutusvaihe on parhaimmillaan suoraviivainen ja helppo, mikäli suun-
nitelma on tehty huolella. Toteutuksessa voi ilmetä seikkoja, joita suunnitelmassa ei 
osattu ottaa huomioon. Suunnitelmaa voidaan toki päivittää tässäkin vaiheessa, mut-
ta liian monet muutokset suunnitelmaan toteutusvaiheessa kielivät puutteellisesta 
alkusuunnitelmasta. Raporttia (esimerkiksi päiväkirjan muodossa) kannattaa tuottaa 
jatkuvasti toteutuksen ohella. Silloin asiat ovat parhaiten mielessä ja varsinainen 
raportointivaihe sujuu nopeammin.

Projektin päättäminen, erityisesti raportointi, olisi hyvä pitää mielessä jo alku-
suunnitelmaa tehtäessä. Jos raportissa esimerkiksi halutaan käyttää valokuvia, näiden 
ottaminen pitää varmistaa jo alussa. Raportoinnin merkitys on suuri, sillä projektin 
tuloksista on harvoin hyötyä, ellei kukaan projektiin osallistuneen ryhmän lisäksi 
tiedä niistä.

Raportin muotoja
 Kirjallinen raportti
 Artikkeli
 Kuvasarja
 Video
 Kalvoesitys
 Näyttely
 Juliste
 Radio-ohjelma
 Eri www-sovellutukset

Projektityöskentely voidaan käsittää yhtenäisenä työmenetelmänä tai se voi olla myös 
yleisnimike tietylle tavalle tehdä työtä tai yhdistää monia eri menetelmiä ja työtapoja. 
Projektityöskentelyn lisäksi muun muassa seuraavissa menetelmissä on useita yhty-
mäkohtia luovan ongelmanratkaisun menetelmän kanssa:

 Ongelmalähtöinen oppiminen74: keskiössä on prosessin liikkeellepa-
nevana voimana jokin lähiympäristöstä, arjesta tai käytännöistä kumpuava 
ongelma. Menetelmässä voidaan luontevasti yhdistää ryhmätöitä (ongelman 
määritteleminen, aivoriihi, tavoitteiden asettaminen) ja yksilötyöskentelyä (it-
seopiskelu, tiedon haku, oman osuuden valmisteleminen). 
 ki j ki k in n oppi in n  prosessi lähtee liikkeelle ongel-

masta, etenee käsitysten ja käsitteiden tutkimisen, arvioinnin ja uusien mal-
lien kautta ratkaisuun. Myös asiantuntijuuden jakaminen, kriittisyys, omi-
en rajojen koetteleminen ja tieteellisyys liitetään usein tähän menetelmään. 

74 Pruuki
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Tutkimukselliseen oppimiseen on kehitetty erilaisia strukturoituja malleja, 
joista yksi on esimerkiksi 5E malli75, jossa Engagement (motivoituminen), 
Exploration (tutkiminen), Explanation (selittäminen), Elaboration (kehittely 
tai soveltaminen) ja Evaluation (arviointi) -vaiheiden kautta ohjataan oppilaan 
tutkimuksellista prosessia.
 Design suuntautunut oppiminen76/Design thinking77/Design teach-

ing: Menetelmän keskiössä on kokonainen ilmiö ja se on myös toiminnan 
lähtökohtana. Oppimisprosessi rakentuu oppilaiden ideoitten, käsitysten ja 
tulkintojen perustalle ja se sijoittuu oppilaasta, opettajasta, muista oppilaista, 
vanhemmista sekä muista aikuisista/asiantuntijoista muodostuvaan yhteisöön. 
Opettajan tehtävänä on riittävän mielenkiintoisen tehtävän valinta, oppimis-
resurssien tarjoaminen, viipyilevä tuki sekä toimintojen rajaus.
 PopUp-koulu78: Kyse ei ole niinkään menetelmästä vaan yhteisöllisen oppi-

misen oppimisympäristöstä, jossa jokainen voi oppia ja opettaa. PopUp-koulu-
tapahtuma voi olla joko luovan ongelmanratkaisun menetelmän käytön kohde 
tai se voi tarjota menetelmillä syntyneiden tuotosten esittelyfoorumin.

OECD:n oppimisinnovaatioteoksessa on mainittu seuraavia menetelmiä79:
 Fostering communities of learnres FCL: Menetelmässä opettaja on 

enemmän ohjaaja ja oppilailla on sekä oppijan että opettajan rooli. Oppilaat 
hankkivat asiantuntijuutta perehtymällä tiettyihin asioihin ja opettavat asian 
myöhemmin muille.
 HOTS Higher Order Thinking Skills: Oppimisvaikeuksista kärsiville lap-

sille suunnattu menetelmä. Oppiminen tapahtuu pienryhmissä, jossa edetään 
sisällön tutkimisesta asian löytymiseen sekä sen jälkeen uuden tiedon luomi-
seen.
 Knowledge Building: Menetelmässä oppilaat etsivät ongelmia ja ratkaise-

vat niitä, jonka jälkeen arvioivat oman tuloksen hyvyyttä muun tutkimuksen 
valossa. Arvioinnin jälkeen he kehittävät omia vastauksiaan eteenpäin ja luovat 
näin uutta tietoa.
 Web-based inquiry science environment WISE: Tarjotaan laajaa aineis-

toa, josta lähdetään kehittämään ongelmaa/tutkimuskysymystä ja sen jälkeen 
edetään ratkaisemaan sitä.

www.thinkbuzan.com/uk
p r i i o .or in .

www.innovationtools.com/resources/triz.asp
www.creativelearning.com/CPSbookList.htm

www.mindtools.com
www.ted.com
www.buffalostate.edu/creativity
www.brainstorming.co.uk/contents.html
www.creative4business.co.uk/index.html
www.mind-mapping.co.uk

75 Bybee
1997

76 Vartiainen 
et al. 2012

i rkik i p oo .
stanford.edu/use-our-methods

79 Bereiter 
& Scadamalia 2008

Hyödyllisiä lähteitä ongelmanratkaisun menetelmän käytön tueksi: 

www.pop pko .fi
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Tutustu näihin aineistoihin
Kehittämiskeskus Opinkirjolla on vuosien kokemus opetusmenetelmien ja aineis-
tojen kehittäjänä. Jaettu asiantuntijuus on jalostunut monessa materiaalissa ja ai-
neistossa. Luovan ongelmanratkaisun menetelmään löytyy näistä kaikista virikkeitä, 
työtapoja, tehtäviä ja ideoita. Materiaalit ovat maksuttomia verkkoaineistoja80.

Yks, kaks toimimaan!81 – työkaluja yhteiskunnallisten teemo-
jen opettamiseen
Materiaalissa edetään askel kerrallaan kohti osallistuvaa ja osallista-
vaa koulua. Materiaalin vahvuus ovat osallistavat työtavat ja mene-
telmäohjeet. Ryhmässä tekemiseen, omien vahvuuksien tunnistami-
seen, mielipiteen ilmaisemiseen, vaikuttamiseen ja moneen muuhun 
löytyy materiaalista kymmeniä tehtäviä. 

Aistien ruokamaailmaan!82

Oppaan avulla matkataan ruoan jännittävään maailmaan katsellen, 
haistellen, kuunnellen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Opas 
on suunnattu kerhonohjaajille ja opettajille, jotka haluavat johdattaa 
oppilaansa aistien avulla ruokamaailmaan ja edistää siten monipuo-
lisen ravitsemuksen omaksumista. Luovassa ongelmanratkaisussa 
aistien monipuolinen herätteleminen ja käyttö on keskeisellä sijalla.

Muotoiloa!83

Opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri 
oppiaineita. Muotoilukasvatuksessa lähestytään esineympäristöä mo-
nipuolisesti. Se on tutkivaa, kokeilevaa ja hauskaa, se on perustele-
mista, löytämistä ja hullutteluakin. Muotoilukasvatuksessa pohditaan 
esineen ja ihmisen välisiä suhteita ja opitaan muotoilun perustaitoja. 
Nämä ovat usein lähtökohtina luovassa ongelmanratkaisussa.

Katso kaleidoskooppiin! – ideoita yrittäjyyskasvatukseen84

Opetusmateriaalissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen käsitettä ja 
annetaan runsaasti tehtäväideoita yrittäjyyskasvatuksen toteutta-
miseen eri oppiaineissa. Luova ongelmanratkaisu on yritteliäisyyttä 
parhaimmillaan ja materiaali antaa vinkkejä ja konkreettisia tehtäviä 
prosessin tukemiseen.

www.opinkirjo.fi ri i 81 Kesler
2015

82 Mikkola
2010

83 Kenttälä
2009

84 Kokko
2007
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Keksitään lisää - materiaali keksintökerhoille85

Keksimisessä on usein vaikeinta löytää ongelma, johon ratkai-
sua haetaan. Tuntuu siltä, että kaikki on jo keksitty ja maailma 
jo valmis. Tämän materiaalin tavoitteena on tarjota opettajalle 
ja kerhonohjaajalle työkaluja kekseliään ilmapiirin virittämiseen 
ja keksinnöllisen kerhon ohjaamiseen. Materiaalissa tutustutaan 
rakennettuun ympäristöön tutkimalla ympäristön perusrakentei-
ta. Opittua sovelletaan erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä tai 
kehitetään ratkaisuja omista tarpeista lähtien.

Into yrittäjyyteen!86

Oppimateriaali johdattaa yrittäjämäisiin ominaisuuksiin ja yritte-
liääseen elämänasenteeseen koululaisen omassa arjessa moni-
puolisten tehtävien kautta. Luovassa ongelmanratkaisuprosessiin 
materiaalista löytyy tehtäviä lähes jokaiseen vaiheeseen.

Topelius87

Materiaali on koottu ohjeita musiikkiteatteriprojektin toteuttami-
seen. Luovassa ongelmanratkaisussa voi hyödyntää työohjeita 
draama-, puvustus-, lavastus-, soitinrakennus- ja laulutyöpajoista.

Maailmanpaja - Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista88

Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnallisiin teemoihin, joista 
keskeisiä ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja 
globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Erityisesti materi-
aali tukee oman mielipiteen vahvistamiseen, ryhmäytymiseen ja 
ilmaisuun liittyvien taitojen kehittymistä.

p op i .k r ok k .fi85 Karhuvirta
2009

88 Prusskij
2014

86 Kokko
2005
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Luovaan ongelmanratkaisuun harjaantunut henkilö 
 on herkkä huomamaan parannusmahdollisuuksia 
 pysyy myönteisenä ja rakentavana, vaikkei ratkaisu synny heti 
 tuottaa paljon ideoita, joista valita 
 jakaa omia ideoita ja kuuntelee muiden ehdotuksia
 osaa perustella mielipiteitään ja osaa kysyä perusteluja muilta 
 etsii tietoa eri lähteistä ja monipuolisesti 
 haluaa mennä prosessissa eteenpäin 
 käyttää mielikuvitusta, mutta osaa palata maan pinnalle 
 ei elä epäonnistumisen pelossa, vaan näkee sen uutena 

 mahdollisuutena ja haasteena 
 uskaltaa muuttaa mielipidettään ja kehittää muiden ideoita eteenpäin.
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