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Esitys pidetty Suomen laatuyhdistys ry:n Osaamisen 
kehittämisen laatujaoksen järjestämässä teemailtapäi-
vässä Tampereen ammattikorkeakoululla 6.10.2011

Tulen Business Excellence Finlandista ja 
taustaltani olen diplomi-insinööri. Olen ollut 
10 vuotta rakentamassa, 10 vuotta teollisuu-
dessa ja kohta 14 vuotta kouluttajana ja kon-
sulttina. Tienaan leipäni sekä julkiselta puolel-
ta että teollisuudesta.

Nykyään aika on kallista ja päätösten laa-
dussa tai ainakin päätöksenteon nopeudessa 
saattaa olla parannettavaa. Yritän opettaa 
kaikkia siihen, että asiat eivät menisi oikein 
vain pelkällä tuurilla.

Erään teollisuusyrityksen kehitysjohtaja 
kertoi että he pyrkivät saamaan tuotteet oi-
kein 95 % varmuudella. Kysyin, olisitkohan 
tyytyväinen jos Helsingin Sanomasi jäisi aina 
kerran kuussa tulematta. Sehän vastaa pro-
senteissa kutakuinkin samaa.

En puhu teille teoriaa, vaan koettua käy-
täntöä. Vietämme iltapäivän kahdessa osas-
sa. Ensin on valmistava luento, sitten tauko 
ja sen jälkeen työkalujen ohjattu harjoittelu. 
Teemme ensin ja katsomme sen jälkeen, mitä 
tulikaan tehtyä.

Onko täällä kellään omakohtaisia koke-
muksia turhista istumisista palavereissa? 
Kuinka palavereja pitäisi tehostaa? Eri tarkoi-
tuksiin ja eri tilanteisiin on olemassa erilaisia 
menettelyjä.

Kun puhutaan 2. ja 3. sukupolven ryhmä-
työmenetelmistä, tavoitteena on nopeuttaa 

prosessia ja kohdentaa porukan ajattelua sa-
maan suuntaan.

Ensimmäinen sukupolvi:
puheenjohtaja ja esityslista

Luomme aluksi sil-
mäyksen historiaan. 
Fasilitointimenetel-
mien ensimmäises-
sä sukupolvessa 
meillä on puheen-
johtaja, joka johtaa puhetta esityslistan mu-
kaan yksi asia kerrallaan. Voin tuntea läsnä-
oloni aika tarpeettomaksi, jos minun juttuni on 
10 kohdan listalla vaikkapa numero 7.

Ensimmäisen sukupolven menetelmässä 
pomot ja äänekkäimmät saavat asiansa läpi 
ja tekevät päätökset. Yhtäkaikki, tällekin ko-
koustyypille on paikkansa ja sitä käytetään 
ylivoimaisesti eniten vielä nykyäänkin.

Ensimmäisessä sukupolvessa pääasia on 
agenda eikä palaverin tarkoitus. Agendasta 
muodostuu kuitenkin helposti jumalansanaa. 
Robert’s Rules of Order ilmestyi 1876. Jo sii-
nä oli tämä perinteinen käytäntö kuvattuna. 
Maailma on tänään kuitenkin aivan erilainen.

Ensimmäinen sukupolvi perustuu kont-
rolliin. Pyritään kontrolloimaan kokousta. Se 
on väittelyn voittamisen maailma: ”Minä olen 
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oikeassa, sinä et”. Älä kerro, mitä ajattelet, 
muuten voit jäädä toisten jalkoihin. Parempi 
on olla suu supussa. Negatiivisia tunteita ei 
pidä näyttää. Jos vain hymyilemme, kun pitäi-
si kritisoida, niin mehän olemme mukana vain 
puolinaisesti!

Toinen sukupolvi: tiimiohjaus

Toinen sukupolvi lähtee 
1950-luvulta Guilfordin 
ajattelusta. Siinä siirry-
tään puheenjohtajaohja-
uksesta enemmänkin pa-
laverin ohjaamiseen.

Toista sukupolvea hal-
litsevat usein hyvinkin tar-
kat toimintaohjeet. Käsi-
tellään yksi asia kerrallaan, mutta tiiminä.

Suunnittelupalaverit ovat tyypillisesti toista 
sukupolvea. Kaikki saavat vaikuttaa päätök-
siin. Fokus on siis aika lailla erilainen kuin 1. 
sukupolvessa.

Tulemme ajattelumalliin, jota johtaa uteli-
aisuus: mitä voidaan saada aikaan. Yksi nä-
kee asiat huonoina, toinen hyvinä. Toisessa 
sukupolvessa otetaan kaikki huomioon. Näh-
dään asiat erilaisina, mutta etsitään yhteistä 
ymmärrystä, konsensusta. Jäykkien pää-
tösten sijaan tehdään oletuksia ja testataan, 
tehdäänkö oikeita asioita loogisesti ja kerralla 
oikein.

Kun ryhmänä ajetaan asioita eteenpäin, 
kaikesta pitää voida ja saada puhua. Jossain 
vaiheessa ikävätkin asiat on otettava esille. 
Ohjaaja on yksi ryhmästä. Tänään päivän jäl-
kimmäisessä jaksossa tauon jälkeen minä toi-
min teidän ohjaajananne.

Divergentti ja konvergentti ajattelu

Guildford ehdotti jo 
1950-luvulla luovan 
ajattelun jakamista 
kahteen vaiheeseen: 
divergenttiin ja konver-
genttiin. Edellinen on 
uusien, erilaisten, roh-
keiden ja originellien 
ideoiden tuottamista. 
Jälkimmäisessä ideoita arvioidaan loogises-
ti ja kriittisesti ja pystytään näin valitsemaan 
niistä parhaat.

Tulokselliseen luovuuteen tarvitaan mo-
lempia ajattelutapoja. Divergentti on välttä-
mätön uutuusarvon tuottamisessa ja konver-
genttia tarvitaan hyödyllisyyden arvioimiseen.

Harjoittelemamme menetelmät perustu-
vat divergenssi-konvergenssiajatteluun. Kun 
meillä on kysymys, lähdetään hajottamaan 
sitä, avataan se: mistä kaikesta voisi olla ky-
symys. Kuten tulette kohta huomaamaan, 
vaikka meillä on vain yksi kysymys, voi äkkiä 
olla 30 käsiteltävää asiaa. Ne jotka ovat sy-
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ventyneet EFQM:ään, voivat saada hetkessä 
jopa 150 asiaa eteensä. Eihän näin voi jatkaa.

Nyt tuleekin esille konvergenssi eli ydinky-
symysten seulonta. Toisen sukupolven ajat-
telussa on aina aluksi hajottava osa, jonka 
jälkeen supistetaan. Pitää keskittyä vain tär-
keisiin asioihin. Resurssit ovat rajallisia.

Kolmas sukupolvi: moniajo

Kolmannen sukupolven 
menetelmät ovat uudem-
pia. Niitä ei oikeasti kukaan 
ohjaa. Ne näyttävät kaoot-
tisilta, mutta niillä on kui-
tenkin oma psykologinen 
etenemistapansa. Ryhmän 
annetaan edetä niinkuin se 
etenee.

Kolmannen sukupolven menetelmät ovat 
hyviä kokemuksenvaihto- ja päätöksenteko-
palavereissa, joissa on monimutkaisia raken-
teita. Ryhmä itse päättää, mitä asioita läh-
detään ajamaan. Tämä tapahtuu palaverin 
alussa. Työryhmät ovat joustavia eli annetaan 
ryhmien elää. Jos joku ei ole kiinnostunut asi-
asta 1, hän voi siirtyä ryhmään 5.

Eräät keskikokoiset suomalaiset puheapa-
raattiyritykset ovat käyttäneet näitä menetel-
miä. Kun toisen sukupolven menetelmässä 
koko ryhmä käsittelee yhtä asiaa, kolmannes-
sa sukupolvessa on kysymyksessä moniajo. 
Kolmannessa sukupolvessa päätökset synty-
vät yhdessä.

Jos ihmiset saavat liikkua vapaasti, niin 
entä jos joku asia jääkin kokonaan käsittele-
mättä? Tuo asia ei ehkä ollutkaan tärkeä tai 
kukaan ei huomannut sitä edes olevan ole-
massa. Jonkun pitää kuitenkin katsoa perään, 
että eteneminen seuraa työkalun takana ole-
via psykologisia rakenteita.

Toisen sukupolven divergenssi-konver-
genssi-menetelmät riittävät jo pitkälle.

Sukupolvien vertailu

1. sukupolvessa toimitaan autoritaarisesti pu-
heenjohtajan alaisuudessa. Avainsanana on 
asioiden johtaminen.
2. sukupolvi perustuu ohjatun palaverin osal-
listavaan tiimityöskentelyyn. Tiimin vetäjä ko-
kee olevansa ihmisten johtaja ja hän valtuut-

taa tiimin jäsenet toimimaan. Aiheet on sovittu 
ennalta ja käsittelyssä on yksi asia kerrallaan: 
tyypillistä ryhmätyötä, jossa kaikki osanottajat 
saavat vaikuttaa päätöksiin.
3. sukupolven avainsanoja ovat itsensä joh-
taminen ja itsensä toteuttaminen. Toiminta 
tapahtuu yhdessä johdettuna, valmentajan tai 
verkostonhoitajan käynnistämänä ja ohjauk-
sessa.

Aiheet syntyvät palaverin alussa ja meneil-
lään voi samanaikaisesti olla monta asiaa. 
Silitetään kissaa myötäkarvaan eli annetaan 
ryhmän mennä, minne se haluaa. Asiat ta-
pahtuvat yhdessä.

Tuplatiimi, Open Space, World Café

Monet teistä tuntevat Open Spacen. Open 
Space alkaa silloin kun se alkaa ja päättyy 
kun se päättyy. Voiko ryhmä olla valmis kun 
kellokalle sanoo Blim? Ei varmaankaan. Ryh-
mäprosessin käynnistyttyä sen päättyminen 
omalla ajallaan on aivan luonnollista.

Perinteiset kokoukset ovat teknisesti te-
hokkaita. Onko tehokasta, että pysytään 
agendassa? Mitä tarkoittaa tehokas kokous? 
Onko se tehokasta, jos 80 % osanottajista on 
henkisesti poissa, aivan passiivisia?

Tuplatiimi on tyypillinen toisen sukupolven 
menetelmä. Jotkut käyttävät sitä jatkuvasti. 
Eräs tuntemani asiantuntija käyttää tuplatii-
miä aina, mutta minulle se ei oikein sovi. Käyt-
täkää sellaista työkalua, joka tuntuu käteen 
hyvältä, joka sopii teille.

World Café on toisen ja kolmannen suku-
polven rajamailla. Open Space on puhdas 
kolmannen sukupolven menetelmä. Kolman-
nen sukupolven menetelmissä suosittelen 
aluksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä.

Palaverityyppien strategiat

1. sukupolven malli on pa-
kottamisen malli. Siinä pa-
kotetaan toimimaan tietyn 
agendan mukaan. Johto 
tekee muutossuunnitelmat 
ja alaiset toteuttavat muu-
tokset. Muutosvastarintaa ei voi kokonaan 
poistaa. Pelon ylläpitäminen hävittää muu-
tosvastarinnan ja tällä tavoin suunnitelmassa 
pysytään.
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Jos pelolla poistetaan muutosvastarinta, 
on tilanne sairas. Olen nähnyt tällaisia organi-
saatioita. Kun pomo sanoo jotain, kaikki nyök-
käävät. Hankalimpia ovat ne ihmiset, joista 
emme tiedä, kuinka he ajattelevat.

2. sukupolven menetelmis-
sä muutossuunnitelma myy-
dään alaisille. Alaiset saavat 
kertoa mielipiteensä ja vaikut-
taa. Muutosvastarinta pyritään 
minimoimaan ja johto seuraa 
onnistumista. 

Jos kysytte ihmisiltä mielipidettä, niin kysy-
kää oikeasti. Olen nähnyt ns. kehittämispäi-
viä, joissa päällikkö on itse tehnyt etukäteen 
valmiiksi kaikki päätökset. Jos oikeasti osal-
listetaan niin sitten osallistetaan. Piilotettuja 
käskynjakoja ei kannata järjestää. Varsinkin 
duunarit huomaavat helposti, milloin heitä ju-
jutetaan.

3. sukupolvessa ajatellaan, 
mikä on ryhmän mielestä hy-
vää ja mikä ei. Muutossuunni-
telma luodaan yhdessä. Muo-
dostetaan yhteinen ymmärrys. 
Kaikki seuraavat onnistumista 
ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa.

Jos muutosvastarintaa esiintyy, se on luon-
teeltaan tervettä ja vie asiaa eteenpäin. Mo-
net suomalaisethan ovat hyviä tietämään, että 
”tämä ei taatusti toimi”. Ovat usein oikeassa-
kin.

Johtamismallit

Perinteisessä johtamismallissa johtaja päät-
tää ja tiedottaa päätöksistä. Monissa tapauk-
sissa tällainen toimii. Kehittyneemmässä mal-
lissa porukan johtaja osaa jo kysyä neuvoa. 
Vielä pidemmälle mennen tehdään ryhmä-
päätös. Kaikki ryhmän jäsenet eivät voi olla 
väärässä.

Itse en pidä äänestyspäätöstä hyvänä. Jos 
kymmenen hengen porukassa äänestettään 
7 - 3, jäljelle jää kolme erimielisiä.

Muutostilanteessa päätös voi olla johtajalle 
hyvin vaikea. Silloin usein kaivataan, että joku 
näyttäisi suunnan. Jos johtaja väistää vastuu-
ta eli delegoi päätöksenteon, tarvitaan usein 
ulkopuolisen apua.

Vaikeita päätöksiä ei ole kiva tehdä. Minä 
en usko itseohjautuvuuteen. Joku kuitenkin 

vie aina asioita eteenpäin. Kun johtaja delegoi 
päätöksenteon, se merkitsee, että menkää ja 
päättäkää itse ja että luotetaan siihen, mitä 
alaiset tekevät.

Fasilitoidun työpajan kolme roolia

Mitä fasilitointi on? Fasilitoinnissa autetaan 
ryhmän jäseniä tuomaan esille ideoitaan ja 
fokusoimaan ne haluttuun suuntaan. Eilen 
minun tehtäväni eräässä yrityksessä oli juuri 
saada ryhmä toimimaan. Fasilitoinnin pää-
määrä on päästä tavoitteeseen. Fasilitointi on 
ryhmän vetäjän rooli. Minun haasteeni on nyt 
teidän ryhmämme suuruus. Kuinka onnistun?

On hyödyllistä, jos palaverissa on kolme 
roolia. Ensimmäinen on vastuuhenkilö, yleen-
sä porukan päällikkö, joka kutsuu joukon kool-
le. Asiavastuu on hänellä.

Toinen rooli on fasilitoijan, joka huolehtii sii-
tä, että ryhmä toimii. On parempi, että toinen 
vastaa asian sisällöstä ja toinen fasilitoinnista, 
siis ryhmän toiminnasta kohti tavoitetta.

Ryhmä on kolmas osapuoli. Sillä on osaa-
minen ja ymmärrys. Vastuuhenkilö tietää, 
minne mennään ja fasilitoijan tehtävänä on 
pyörittää koko tilaisuutta.

Useinkaan fasilitoija ei saisi tietää aina-
kaan liikaa käsiteltävästä asiasta. Fasilitointi 
on ryhmän vetäjän rooli. Fasilitoija voi käyt-
tää työssään lukuisia erilaisia menetelmiä ja 
ryhmätyökaluja. Kirves sopii tukin katkaisemi-
seen, mutta saha voisi olla näppärämpi.

Sisältö ja prosessi erilleen

Fasilitoinnissa erotetaan kokousten sisältö ja 
prosessi, mikä lisää tehokkuutta ja päätöksiin 
sitoutumista. Kun erotamme sisällön ja pro-
sessin, pyrimme pitämään asian ja kokous-
prosessin samassa kasassa. Menetelmä ja 
tavoite on pidettävä erillään.

Fasilitoija on ryhmän puolueeton palveli-
ja, eräänlainen kapellimestari, joka huolehtii 
siitä, että käytettävissä ovat sopivat työkalut. 
Kun tulee kuollut piste, fasilitoijan on tiedettä-
vä, kuinka edetään.

Fasilitoija auttaa luomaan uutta tietoa ja 
uusia oivalluksia. Fasilitoija on ryhmän puo-
lueeton palvelija. En ota tehtäviä, joissa sa-
notaan jo etukäteen, mihin lopputulokseen pi-
täisi päätyä. Jos ennen kokousta tietää, mihin 
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lopputulokseen pitäisi päästä, onkin muuttu-
nut manipuloijaksi.

Fasilitoija ei saisi olla omasta työyksiköstä, 
vaan mieluummin vaikka nurkan takaa, esi-
merkiksi saman yrityksen toiselta osastolta. 
On mahdotonta vetää kokousta oikeudenmu-
kaisesti, jos vetäjällä on henkilökohtainen int-
ressi kokouksen sisällössä.

Vastuuhenkilön tehtävänä on tukea fasili-
toijaa. Fasilitoija auttaa ryhmäprosessin lä-
piviennissä. Ryhmä taas puolestaan tuottaa 
tietoa ja asiasubstanssia päätöksenteon poh-
jaksi. Onhan sillä hallussaan tieto, kokemus 
ja osaaminen. Vastuuhenkilö vie hedelmät – 
havainnot ja ideat – eteenpäin.

Fasilitoinnin malli on täysin toimiva. Rotta-
kokeet on jo tehty. Osallistetaan porukka ja 
valitaan työkalut. Asiasisältö tulee porukalta. 
Fokusoidaan ihmisten ajattelu samaan suun-
taan. Jos ajatukset ovat muualla, vain istuma-
lihakset osallistuvat kokoukseen.

Minulla ja kaikille fasilitoijilla on ongelma: 
mihin saakka olen fasilitoija, milloin alan neu-
voa? Tämä on vaikeaa varsinkin, jos tiedän 
jonkun verran asiasta. Suomen fasilitaattorei-
den yhdistyksen löytää esimerkiksi osoittees-
ta http://www.fasilitaattorit.fi/.

Siinä missä perinteinen konsultti tietää pal-
jon, avustajafasilitoija pyörittää ryhmäproses-
sia. Hyvä käytäntö on, että fasilitoija sanoo: 
nyt otan toisenvärisen hatun ja siirryn hetkek-

si konsultiksi. Jos fasilitoijalla on myös asian-
tuntemusta käsiteltävästä aiheesta, voi hän 
sujuvasti siirtyä valmentajan tai valmentaja-
konsultin rooliin.

Jos tilanne on vähänkään monimutkaisem-
pi, suosittelen rooleista kiinnipitämistä. Kan-
sainvälisessä fasilitaattorikokeessa konsultti 
ei helposti läpäise tenttiä. Roolit pyritään pitä-
mään täydellisesti erillään. Fasilitaattoria voi 
tuttavallisesti kutsua fakiiriksi. Joutuuhan fasi-
litoija olemaan joissain tilanteissa aikamoinen 
fakiiri.

Fasilitoijan tehtävät

- olla puolueeton eikä puuttua kokouksen 
sisältöön kertomalla omia ajatuksiaan tai 
arvostelemalla muiden ideoita 
- keskittyä prosessiin. Fasilitaattori vastaa 
kokousprosessista ja suunnittelee kokouk-
sen agendan 
- osallistaa kaikki ryhmän jäsenet ja valita 
tilanteeseen ja tavoitteeseen parhaiten so-
pivat työkalut ja menetelmät 
- fokusoida kaikki ryhmän jäsenet samaan 
asiaan samaan aikaan. Fasilitaattori auttaa 
ryhmää saavuttamaan tuloksia, mutta ryh-
mä on kuitenkin itse vastuussa onnistumi-
sestaan

Alkuluennon jälkeen käynnistyivät toisen sukupolven fasilitointimenetelmien kokonai-
suutta selkiyttävät ryhmätyöt, joista lähemmin seuraavilla sivuilla. – Osaamisen kehit-
tämisen laatujaoksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisätietoja: www.
laatukeskus.fi –> jäsentoiminta –> jaostoiminta –> Osaamisen kehittämisen laatujaos.
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Ryhmätyöosuus: Laadun tiimityökalut
Toisen sukupolven divergenssi-konvergenssimenetelmien harjoittelua

Toimeksianto: Kuinka parannamme koko-
ustemme tehokkuutta ja laatua, tavoitteina 
yhtenäisempi lopputulos, nopeampi läpi-
meno ja parempi osallistujien huomioon-
ottaminen?

1. Divergenssivaihe:
mitä minulle tulee mieleen?

Aloitamme divergenssivaiheella eli hiljaisella 
yksilöpohdinnalla: mitä minulle tulee mieleen 
tästä asiasta eli miten parannamme kokous-
temme tehokkuutta.

Asiat voivat olla suuria tai pieniä, positiivi-
sia tai negatiivisia. Kirjaa ajatuksesi punaisille 
Post-It-lapuille mieluummin kokonaisin lau-
sein, vaakasuoraan (liimareunan suuntaan), 
yksi ajatus per lappu, näkyvin kirjaimin. Aika-
rajaa en anna, katson silmällä milloin olette 
valmiita. Jos itsellenne tuntuu minuttikellotus 
luontevalta, tehkää niin, mutta minä tapaan 
katsoa milloin ryhmäprosessi näyttää valmiil-
ta.

Hiljainen ryhmittely on pomminvarma vai-
keissakin tilanteissa (lappujen punaväri ei ole 
itsetarkoitus: pääasia, että kaikki tämän vai-
heen laput ovat samanvärisiä).

2. Konvergenssivaihe:
mistä tässä on kysymys?

Liimatkaa punaiset laput ryhmäseinälle tai 
pöytään satunnaisen järjestykseen, ei mihin-
kään pitkään lappupötköön. Seinä on parem-
pi vaihtoehto, mutta tänään joudumme tyy-
tymään pöytäpintoihin (seinällä kaikki laput 
olisivat aina ”oikein päin”, kun taas pöydällä 
joutuu lappuja joskus katsomaan myös vää-
rästä suunnasta).

Seuraavaksi nousette pöydistä ryhmitte-
lemään laput siten, että niihin kirjoitetuista 
asioista muodostuu loogisia ryhmiä. Kaik-
ki saavat siirtää lappuja, mutta työ tapahtuu 
edelleenkin hiljaisuudessa.

Paikalla olleet 45 henkilöä oli jaettu 7 ryh-
mään ja harjoituksen tämän osan valmistuttua 
aikaa oli kulunut vain 16 minuuttia.

Siihen, että laput ovat löytäneet toisiin-

Divergenssivaiheessa (yllä) jokainen kirjaa 
aiheesta mieleen tulevia asioita. Konvergens-
sivaiheessa (alla) laput ryhmitellään koko-
naisuuksiksi, jotka nimetään yhdessä vih-
reillä lapuilla. Vasta nimeämisvaiheessa saa 
puhua, siihen saakka toiminta on äänetöntä.
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sa, on joku syy. Antakaa ryhmässä jokaisel-
le lappuryhmälle joku nimi, ”otsikko”. Tässä 
vaiheessa saa jo keskustella. Otsikkolaput 
ovat eri värisiä, tällä kertaa vihreitä. Homma 
on valmis silloin, kun se on riittävän hyvä. On 
aivan luonnollista, että jotkut laput jäävät yksi-
näisiksi. Ne eivät sovi muiden kanssa yhteen.

3. Priorisointivaihe:
mikä tulee ajallisesti tai loogisesti ensin?

Tässä suoritimme divergenssi-konvergenssi-
menetelmän perusmallin. Hajoitimme ensin 
tehtävän palasiksi ja kokosimme ne taas 4-6 
pääkohtaan. Jos pitäisi kehittää projektisuun-
nitelma, meillä olisi nyt vihreillä lapuilla projek-
tin pääosat ja punaisilla osatekijät.

Olen jakanut A3-papereita, joita tarvitaan 
työmme kolmannessa vaiheessa. Ottakaa 
vihreät laput ja kiinnittäkää ne A3:een löyhään 
ympyrään vertailun helpottamiseksi. 

Seuraavaksi vertaatte vihreitä lappuja pa-
reittain: kumpaa pitäisi noudattaa ensin. Ver-
ratkaa aina vain kahta asiaa kerrallaan toisiin-
sa: kumpi niistä tulee ajallisesti tai loogisesti 
ensin tai kumpi niistä on tärkeämpi.

Piirtäkää nuoli ensin tulevasta jäljessä tu-
levaan. Jos yhteyttä ei näytä olevan, jättäkää 
nuoli kokonaan pois. Ei kaksipäisiä nuolia!

Kun on monta asiaa, on joskus vaikea hah-
mottaa, mikä tulee ensin. Kun verrataan vain 
kahta, päästään helpommin eteenpäin. Jois-
sakin ryhmissä tuli selvä kronologinen etene-
mä, mutta joillakin joukko sekalaisia nuolia. 
Nuolet ovat avain syy-seurauslogiikkaan.

Vaikka olisi minkälainen nuolihässäkkä, on 
aina joitakin, joista ainoastaan lähtee nuoli tai 
nuolia. Nämä ovat tällöin ongelman juurisyitä 
tai käsiteltävän asian liikkeellelähtöpisteitä.

Jos johonkin lappuun ainoastaan saapuu 
nuolia, se on todennäköisesti koko jutun lop-
putulos. Nuolet kertovat, missä järjestyksessä 
asioita ryhdytään tekemään. Aina on kuiten-
kin otettava järki käteen ja ajateltava, missä 
järjestyksessä on todella edettävä. 

Tämä menetelmä nopeuttaa asioiden rat-
kaisemista. Näillä kolmella työkalulla pääs-
tää hyvin ratkaisuihin. 6-8 hengen ryhmä ei 
yleensä mene metsään, vaan ajattelee melko 
oikeansuuntaisesti. Kysymys kokousten pi-
tämisestä on näin hajoitettu kolmeen osaan: 
punaiset (osatekijät), vihreät (kokonaisuudet) 
ja A3 (jatkumo).

Yllä: ”Ottakaa vihreät laput ja kiinnittäkää ne 
A3:een löyhään ympyrään vertailun helpotta-
miseksi”.

Alla: ”Seuraavaksi vertaatte vihreitä lappuja 
pareittain: kumpaa pitäisi noudattaa ensin. 
Verratkaa aina vain kahta asiaa kerrallaan toi-
siinsa. Piirtäkää nuoli ensin tulevasta jäljessä 
tulevaan”
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Matriisikaavion avulla voidaan järjestelmälli-
sesti tunnistaa, analysoida ja arvioida kahden 
tai useamman tietojoukon välisiä suhteita ja 
niiden vahvuutta.

Matriisikaavio auttaa tiimejä pääsemään 
yksimielisyyteen päätöksistä, mikä parantaa 
lopullisten päätösten laatua ja niihin sitoutu-
mista.

Se edistää myös tiimin kurinalaisuutta ana-
lysoida järjestelmällisesti suurta määrää tär-
keitä tekijöitä ja niiden välisiä suhteita sekä 
nostaa vastuualueet selkeästi esiin, jolloin 
esimerkiksi työnjaosta tulee tasapuolinen ja 
tarkoituksenmukainen.

Matriisikaavio tuo siis esille vastuiden mää-
rittelyn ja kommunikoinnin. Meillä on nyt teh-
täviä (vihreitä otsikkolappuja), jotka on asetet-
tu syy-seurausjärjestykseen. Merkitkää tekijät 
vasempaan reunaan ja tehtävät ylös.
Muodostakaa tehtävien vastuumatriisi käyt-
tämällä kolmenlaisia merkkisymboleita: ensi-
sijaisesti vastuullista (ympyrä, johon merkitty 
keskipiste), tiimin jäsentä (ympyrä) sekä tar-
vittavissa resurssina olevaa (tasasivuinen kol-
mio).

Vastuumatriisi käsittää kaikki osapuolet: 
kuka vastaa, kuka tekee ja kuka on varalla. 
Nämä kolme symbolia ovat laatumaailmassa 
yleisesti käytössä. Älkää käyttäkö rukseja. 

Olemme nyt avanneet alkuperäisen teh-
tävämme eli kokouskäytännöt ja etsineet ke-
hittämisen pääkohdat. Sen jälkeen olemme 

Vastuumatriisin tuottaminen

asettaneet kehittämisalueet järjestykseen 
jossa edetä ja sitten myös vastuuttaneet te-
kemiset. Nyt on selvillä mitä tehdä, missä 
järjestyksessä tehdä ja kuka vastaa, kuka on 
kehittämistiimissä jäsenenä ja kuka mukana 
tarvittaessa. Jäljellä on varautuminen ongel-
miin eli riskienhallinta.
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Päättelykaavion muodostaminen

Suomen laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen puheenjohtaja Jukka O. Mat-
tila on kirjoittanut ylläolevan Pekka O. Einistön esityksen puheesta suoraan muistiin. Tekstin 
copyright ja julkaisuoikeudet ovat Pekka O. Einistöllä. Taitto ja väliotsikointi ovat Mattilan, joka 
on käyttänyt jutun kuvituksena tilaisuudessa ottamiaan valokuvia sekä Einistön PowerPoint-
esityksen diojen kuvitusta. Paikalla oli 45 osanottajaa.

Riskienhallinnan päättelykaavio

Mikä voisi mennä pieleen? Tähän on yksin-
kertainen päättelykaavio. Ottakaa vihreät la-
put käsittelyn kohteiksi yksi kerrallaan. Sitten 
käytte ryhmän kanssa kunkin lapun kohdalla 
seuraavan pohdinnan A3:lla:

1) Pohtikaa ensin, mitkä asiat kunkin otsikon 
alla voivat mennä pieleen ja erityisesti miten.

2) Pohtikaa vastatoimia pieleen menemisille. 
Mitä pitäisi oikeasti tehdä, että näin ei kävisi.

3) Lopuksi tehkää valinta riskientorjuntakei-
noista käyttäen symboleja x = mahdoton tai 
vaikea, o = valittu keino.


