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Heikot signaalit kehittämisen arjessa 
klo 10.05-10.35

Tavoite: 

- Avaamme mieltämme uusille yllättäville asioille ja herättelemme 
hiljaisia/heikkoja signaaleja 

- Testaamme yhtä, yksinkertaista ja helposti käyttöönotettavaa 
menetelmää ajatusten herättelijänä. 

Menetelmä: Heikot signaalit –visa & signaalien keräys

Työkalut: teams, visa tehdään mentissä, ajatuksia kokoamme flingaan.

- Hyödynnämme työskentelyn tuloksia Innovaatio- ja strategiaverkoston 
syyskuun tapaamisessa 14.9. klo. 9-11. 

- Kutsumme teitä kaikkia jatkamaan työskentelyä verkoston 
tapaamiseen
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Session sisältö ja aikataulu

• Heikot signaalit minuutissa

• Heikot signaalit – visa  (5 min)

• VAIHE 1 – Uusia piirteitä tutussa asiassa? (5 min)

• VAIHE 2 – Pienet muutokset ja yllättävät asiat? (10 min)

• Loppuyhteenveto (5 min)
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Heikoista signaaleista lyhyesti 

• Heikot signaalit minuutissa https://www.youtube.com/watch?v=TDOXH-lZYXs
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Heikot signaalit – visa, 5 min

Heikot signaalit – visa virittää meidät havaitsemaan hiljaisia signaaleita 
ympäristössämme. 

Heikot signaalit – visa https://www.menti.com/mao6g8nzpi

Huom!. Visan tarkoitus ei ole testata miten hyvin on kärryillä erilaisista oudoista 
tapahtumista, vaan herätellä meitä ajattelemaan yllätyksiä ylipäätään. 

Lähde: Mukaeltu Sitran alkuperäisestä Heikot signaalit – visasta https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/01/heikot-signaalit-visa.pdf

Merja Ikäheimo, Hanne Savolainen

13.6.2022 5

https://www.menti.com/mao6g8nzpi
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/01/heikot-signaalit-visa.pdf


Heikot signaalit –visan oikeat vastaukset
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1. KOTONA – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

C – Eläimille, ainakaan lemmikkikoirille, ei ole ainakaan vielä annettu ihmisoikeuksia, vaikka aihetta on kyllä käsitelty jo 
pidempään, kts. esim. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/11/21/ihmisoikeudet-elaimille

2. TÖISSÄ – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A – Ranskassa on mm. kielletty työsähköpostiin vastaaminen työajan ulkopuolella (https://fortune.com/2017/01/01/french-
right-to-disconnect-law/), mutta sydämen sykkeeseen sidottua työaikaa ei ole kokeiltu.

3. LUONNOSSA – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

B – Henkilökohtaista hiilibudjettia on ehdoteltu myös Suomessa (https://useless.fi/hiilibudjetti-voisiko-se-olla-mahdollista/), 
mutta toistaiseksi sellaista ei ole otettu sitovana käyttöön.

4. KAUPUNGILLA – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A – Kyseessä on Googlen aprillipäivän pila vuodelta 2016: https://www.snopes.com/fact-check/google-self-driving-bicycle/

5. PÄÄTTÄMÄSSÄ – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

C – Nigeriassa äänestysikä on 18 vuotta. Muutamissa maissa se on 16 vuotta, mutta missään ei tiedettävästi 15 vuotta.

6. METAVERSUMISSA – Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

B – Clippy ei tiettävästi ole ohjaamassa virtuaalimaailman käytössä, mutta ilmestyy mahdollisesti emojina: 
https://edition.cnn.com/2021/07/15/tech/microsoft-clippyemoji/index.htm



VAIHE 1 – Uusia piirteitä tutussa asiassa? (5 min)

Millaisia mielleyhtymiä sinulle heräsi? 

- Mihin tuttuun yhdistäisit visasta nousseita ajatuksia?

- Mikä tuntui tutulta ja olisiko siitä löydettävissä jotain uusia piirteitä?

Kirjaa ajatukset flingaan https://flinga.fi/s/FJPU7ZK

Kun kirjaat omia ajatuksia, lue myös muiden kirjaamia asioita. Paina ”sydäntä”, 
jos jaat saman ajatuksen.
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VAIHE 2 – Pienet muutokset ja yllättävät asiat? (10 
min)

Mitä pieniä muutoksia, yllättäviä asioita ja hiljaisia signaaleita olet itse havainnut? 

- elinympäristössäsi/ yhteiskunnassa/ maailmanlaajuisesti

- ihmisten arvomaailmassa  yleisesti (esim. kulutustottumuksissa ja suhteessa työhön, 
vuorovaikutuksen tapoihin)   

- omassa työssäsi

Kirjaa ajatuksesi flingaan https://flinga.fi/s/F5CEBGC

Kun kirjaat omia ajatuksia, lue myös muiden kirjaamia asioita. Paina ”sydäntä”, jos jaat 
ajatuksen.
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Loppuyhteenveto (5 min)
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Kokoava puheenvuoro huomioista, Siiri Jalo, TKI-asiantuntija Laurea AMK, 
Innovaatio- ja strategiaverkoston laajennetun ryhmän jäsen 

Voit käydä tutustumassa flinga-pohjiin myöhemmin. ”Tykkää” nostoista, jotka 
puhuttelevat tai joita olet huomannut arjessasi. 

Jatkamme keskustelua Innovaatio- ja strategiaverkoston syyskuun tapaamisessa 
14.9. klo 9-11. Ajatuksena on nivoa koottuja signaaleita verkoston nimeämään 
innovaatiohaasteeseen, joka on  ”Hoitajapula”

Ilmoittaudu mukaan verkostoon 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/83c1ba7d-0d06-4f3f-b862-
d81f36e2cf6a?displayId=Fin2298950
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