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Mikä on Innoboksi?
Innoboksi on sekä työskentelymenetelmä että 
fyysinen, painettu tuote, joka sisältää erilaisia 
menetelmiä ideoiden innovointiin ja jalostamiseen.

Innoboksi on tilattavissa ilmaiseksi Verken 
verkkosivuilta @ www.verke.org tai 
www.innoboksi.fi.

http://www.verke.org


Mikä on Innoboksi?
Innoboksin tarkoituksena on auttaa sinua kartoittamaan 
ja löytämään haaste, jota haluat lähteä ratkomaan. 

Tuota haastetta tarkastellaan useammasta näkökulmasta 
ja prosessin edetessä se saattaa jopa muuttua. 

Lopputuloksesta muodostuu kuitenkin valmis konsepti.

HAASTE KONSEPTI



Miksi?
Innoboksi on syntynyt kuten monet ideat: parastamalla 
muiden hyviä käytäntöjä. Verken työntekijät törmäsivät 
samankaltaiseen malliin muualla ja jalostivat siitä 
(digitaaliseen) nuorisotyöhön soveltuvan version.

Innoboksi vastaa verken tavoitteeseen “toivomme, että 
kentällä syntyy uusia innovaatioita digitaaliseen 
nuorisotyöhön”.



Mihin Innoboksia voi käyttää

•haluat uudistaa kerho-, leiri- tai 
pienryhmätoimintaa

•haluat luoda uusia toimintamalleja digitaalisten 
pelien hyödyntämiseen

•haluat uudistaa työyhteisön sisäisen viestinnän
•haluat uudistaa asiakasviestintää
•haluat kehittää nuorille suunnattua toimintaa
•haluat varautua tulevaan digitaaliseen 

kehitykseen
•haluat tehdä maailmalle hyvää



Mitä Innoboksi sisältää

•52 kpl työskentelykortteja
•Tehtävihko
•4 x tehtävämonistetta
•Korvatulpat
•Kynä
•Post-it-lappuja
•Suklaata



Innovoinnin vaiheet

HAASTE TULOSLÖYDÄ KEHITÄ TOIMITA,  
TESTAA

MÄÄRITTELE,  
KARSI



Liian moni nuori pelaa yksin 

HAASTE

Esimerkki

TULOS
Pelikaverit ovat koulutettuja ja luotettavia aikuisia 
vapaaehtoisia. He tarjoavat nuorille turvallista 
peliseuraa sekä keskustelukaveria pelaamisen 
ohella.  

+ Liian moni kaipaa aikuisen tukea ja turvaa

Espoon kaupunki - Leppävaaran seurakunta - Lohjan kaupunki



Aikataulutus
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Maailmanrauha

•Katsele hetki ympärillesi. Mitä esineitä lähettyvilläsi 
on?

•Poimi niistä kolme ja mieti miten kyseisillä esineillä 
voidaan ratkaista maailmanrauha.

•Kirjoita esineen nimi ja lyhyt kuvaus siitä, miten sillä 
tuodaan rauha maailmaan. 

10 min
20 min



kattila + ilmapatja =  

Lämmittely: Yhdistely
Harjoituksessa tehtävänä on yhdistää kaksi 
toisistaan poikkeavaa esinettä ja keksiä 
yhdistelmälle mahdollisimman paljon uusia 
käyttötarkoituksia. Lopuksi valitaan molemmista 
esinepareista paras idea.

+ 



ONGELMAT 3



15 min

Ongelmien kartoitus nuoren 
näkökulmasta  
Tämän harjoituksen tehtävänä on listata mahdollisimman paljon ongelmia, joita 
nuoret kohtaavat, ongelmia jotka liittyvät nuoruuteen, nuorena olemiseen tai 
nuorten elämään tavalla tai toisella. Kun ongelmia tarkastellaan nuoren 
näkökulmasta, ne voivat liittyä oikeastaan mihin tahansa asiaan hänen 
elämässään. Pieniä ja isompia ongelmia alkaa löytyä yllättävän nopeasti, kun 
hieman katselee ympärilleen. Tässä yhteydessä ei kannata miettiä ongelman 
suuruutta, sillä kaikki ongelmat ovat vielä tässä vaiheessa samalla viivalla.  

•Listatkaa mahdollisimman paljon nuorten ongelmia tai 
nuoriin liittyviä ongelmia.



15 min

Harjoituksessa ongelmilla tarkoitetaan asioita, jotka voisi tehdä paremmin, tai asioita joihin 
ei tällä hetkellä kiinnitetä riittävästi huomiota. Ongelmat voivat liittyä vaikka nuorten 
kohtaamiseen, johonkin käytännön toimintaan liittyvään asiaan tai mihin tahansa 
nuorisotyölliseen asiaan.

Voit vaikka miettiä tavallista työviikkoasi, mitä haasteita ja ongelmia kohtaat. Pieniä ja 
isompia ongelmia alkaa löytyä yllättävän nopeasti kun hieman katselee ympärilleen. Tässä 
yhteydessä ei kannata miettiä ongelmien suuruutta, sillä kaikki ongelmat ovat vielä tässä 
vaiheessa samalla viivalla.

• Listatkaa mahdollisimman paljon nuorisotyöhön liittyviä 
ongelmia. Ongelmien kannattaa olla mahdollisimman 
konkreettisia. 

 

Ongelmien kartoitus nuorisotyön 
näkökulmasta  



Ongelmanratkaisu
Nyt on aika käydä läpi kaikki listatut ongelmat ja alkaa 
pohtia mitä me voisimme niille tehdä? Mikä on paras 
keino ratkaista kyseinen ongelma? Valitkaa kolme 
ongelmaa ja miettikää niihin ratkaisuja. 
 
• Valitkaa kolme ongelmaa ja keksikää niihin ratkaisut. 



Idean valinta (1min)
Tässä kohtaa on tullut aika valita yksi idea, jonka haluatte 
esitellä muille ryhmille. Voitte valita ideanne joko nuorten tai 
nuorisotyön ongelmista. 

Teillä saattaa olla tässä vaiheessa jo useita ideoita, mutta nyt 
on tehtävänä valita niistä vain yksi jonka haluatte esitellä 
toisille ryhmille. 

Käykää siis läpi kaikki omat ideanne ja suorittakaa valinta. 



Hissipuhe
Osa innovointiprosessia on kyky kertoa omasta ideasta lyhyesti ja myyvästi muille. 
Seuraavan harjoituksen tarkoituksena on opetella laatimaan lyhyt ja ytimekäs hissipuhe. 
Hyvä hissipuhe saa kuulijan kiinnostumaan ja innostumaan sekä haluamaan lisätietoa 
projektistanne. Älkää kuitenkaan ahtako liikaa tietoa puheeseen, vaan tiivistäkää, sillä 
hissipuheen tarkoituksena on herättää kuulijassa kiinnostusta, ei nujertaa häntä tiedon 
määrällä. 

Hissipuhe saa kestää korkeintaan 90 sekuntia ja sen aikana tulisi tulla ilmi kaikki tarpeellinen 
tieto ideasta. Voitte käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

• Mikä on ongelma tai haaste, johon ratkaisua tarjotaan? 

• Kenellä tällainen ongelma on?

• Mikä on ratkaisu?

• Mitä hyötyjä ratkaisusta on sille, jolla esitetty ongelma on? 

10 min
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Digitaalista vai ei 
Nyt arvioidaan mikä on idean suhde teknologiaan. Onko 
ideassa menty liikaa teknologia edellä tai voisiko siihen 
lisätä teknologista ulottuvuutta? 

Kuvitelkaa mielessänne jana, jonka toisessa päässä on 
täysin digitaalista ja toisessa päässä ei lainkaan 
digitaalista.  
 
Kirjoittakaa post-it-lapuille ideastanne muutama eri versio 
eri kohdille janaa. 

15 min



Digitaalista vai ei 

•Ottakaa Innoboksista tehtäväpaperi 4 – Jana. 
•Kirjoittakaa oma ideanne post-it-lapulle. 
•Asettakaa ideanne oikeaan kohtaan janalla sen 

mukaan, kuinka paljon siihen kytkeytyy 
teknologiaa. 

•Keksikää sen jälkeen kaksi uutta versiota 
ideastanne. Yrittäkää ideoida sellaisia asioita, 
jotka ovat janalla mahdollisimman kaukana 
toisistaan.



WOW
Harjoituksessa on tarkoitus kirjoittaa post-it-lapuille mikä 
ideassanne on blaah eli ns. tylsää, mikä ideassanne on 
wow, eli suut auki loksauttava asia. Tässä yhteydessä 
voitte vielä myös keksiä uusia ominaisuuksia. Lisäksi 
teidän tulee miettiä mitä teidän ideasta voisi karsia, luoda 
siitä versio 0,5, eli ns. karvalakkimalli. Kirjoittakaa vielä 
lopuksi, mitä teidän ideaanne tulisi lisätä, jotta sen arvo ja 
merkitys tuplaantuisi, eli syntyisi versio 2.0. 

20 min



WOW

•Ryhmässä jokaisen tulisi keksiä 
vähintään yksi asia jokaiseen ruudukon 
kohtaan. 

•Kiinnittäkää post-it-lappunne 
Innoboksista löytyvään tehtäväpaperiin 
5 – WOW. 

•Käykää yhdessä läpi millaisia ideoita 
asioista ruudukosta löytyy. 

•Pohtikaa muuttaako joku näistä lapuista 
alkuperäistä ideaanne.



Vaikutus
Tässä harjoituksessa mietitään millainen vaikutus teidän 
ideallanne on nuoriin, joko paikallisesti tai valtakunnallisesti. 
Lisäksi pohditaan miten ideanne vaikuttaa koko 
nuorisotyöhön. Toisin sanoen onko idea sellainen, joka 
vaikuttaa suuresti keneen tahansa nuoreen vai onko sillä 
merkitystä vain teidän oman kohderyhmänne nuoriin? Onko 
ideanne sellainen, joka voi muuttaa tapaa tehdä 
nuorisotyötä koko Suomessa, eli onko se monistettavissa? 
Vai onko se vain teidän oman työyhteisönne tapa toimia? 

15 min



Vaikutus
•Ottakaa Innoboksista esille tehtäväpaperi 3 – 

Vaikutus. 
•Kirjoittakaa alkuperäinen ideanne post-it-

lapulle. 
•Miettikää teidän omaa ideanne ja sijoittakaa 

se sopivaan kohtaan ruudukossa. 
•Miettikää miten ideaa pitäisi muuttaa, jos sen 

laittaisi ihan toiseen kohtaan ruudukossa. 
•Tehkää kolme uutta versiota ideastanne, niin 

että nelikentän jokaisessa ruudussa on yksi 
versio. 



Yhteenveto
Ideaa on nyt tarkasteltu useammalta eri kantilta ja on 
vihdoin aika päättää ideanne lopullinen muoto. Idea, jota 
lähditte työstämään on saattanut muuttua edellisissä 
harjoituksissa. Nyt on kuitenkin aika tehdä päätöksiä ja 
päättää mikä on teidän lopullinen ideanne. 

15 min
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Canvas
Innoboksista löytyy tehtäväpaperi 6 – canvas, 
jonka tarkoituksena on auttaa teitä tässä 
muovaamisprosessissa. Ottakaa esille 
canvaspaperi ja post-it-laput sekä kynät. Mikäli 
teette ryhmässä, niin pyrkikää siihen, että 
jokainen ryhmästä keksisi jokaiseen kohtaan 
ainakin yhden asian teidän ideastanne. Kun kaikki 
ovat laittaneet omat post-it-lappunsa canvakselle, 
käykää ne läpi ja keskustelkaa syntyikö niiden 
pohjalta jotain uutta, mitä tulisi ottaa huomioon. 30 min



Prototyyppi
Uutta palvelua, menetelmää tai tuotetta kehitettäessä on 
tärkeä tehdä prototyyppi, jolla voidaan lähteä testaamaan 
omaa ideaa käyttäjillä. Yleensä proton 
rakennusvaiheessa tuote vielä kehittyy, mutta sitäkin 
tärkeämpi asia on saada palautetta ideasta prototyypin 
pohjalta. Niinpä proto rakennetaan siitä lähtökohdasta, 
että pystytään saamaan käyttäjäkokemusta ja palautetta. 

30 min



Valmiin konseptin kirjoitus 
Tässä kannattaa panostaa kirjoittamiseen, jotta ideanne 
olisi sellaisessa muodossa, että kuka tahansa saisi 
paperin luettuaan riittävän hyvän käsityksen siitä, mitä 
olette tekemässä. Tämä kuvaus on myös hyvänä apuna 
esimerkiksi siinä tilanteessa, että päädytte hakemaan 
ideallenne rahoitusta.

30 min



Valmiin konseptin kirjoitus 

• pitkän tähtäimen vaikutukset 
• monistettavuus 
• kustannukset ja muut resurssit (henkilöt, tilat, tarvikkeet ja 

välineet) 
• vastaako konsepti organisaationne tavoitteita 
• toteutusaikataulu 
• vastuunjako 
• mahdolliset yhteisstyökuviot 
• nuorten osallisuus 
• toiminnan kuvaus (tavoitteet ja käytännön toimet, 

tulokset).

Huomioikaa kuvausta kirjoittaessa muun muassa seuraavat asiat: 



INNOBOKSI.FI


