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JOHDANTO

Muotoilun yhteiskunnallinen rooli on muuttumassa. Sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset
ongelmamme ovat yhä enemmän monimutkaisia, ja niiden ratkaiseminen edellyttää holistisempaa ajattelua, sekä yhä tehokkaampaa vuorovaikutusta muotoilijoiden, päättäjien ja käyttäjien
välillä (Thackara, 2006). Tiedon jakamisen haasteista ja ryhmien sosiaalisen dynamiikan tekijöistä johtuen monialainen yhteistyö voi kuitenkin itsessään olla hyvin haasteellista (Strasser & Titus, 1985; Wittenbaum & kumppanit, 2004), ja kyseiseen ongelmaan pyritään puuttumaan muotoilijoiden työnkuvaan yhä tyypillisemmin kuuluvan fasilitoinnin avulla (Body, Tergas & Terrey,
2010). Siinä missä fasilitaatio tuo pienryhmän työskentelyyn akuutteja hyötyvaikutuksia, sen
avulla ei kuitenkaan yksin voida edistää jaettua ongelmanratkaisua suuren, useista eri osapuolista
ja toimijoista koostuvan ryhmän kesken. Edellämainitun nähdään edellyttävän muotoilijalta sekä
ongelmanratkaisuprosessin olosuhteiden kokonaisvaltaista huomioimista, että pyrkimystä aiheja ongelma-alueen sisällölliseen auki purkamiseen (Don Norman, 2010).
Maisterintyössäni keskustelen siitä millaiset tekijät vaikuttavat ryhmien kykyyn ajatella holistisesti ja ratkaista monimutkaisia ongelmia yhdessä, sekä pohdin millaisilla työkaluilla muotoilija
voisi edistää kyseistä prosessia ja ylläpitää työskentelyssä saavutettuja hyötyvaikutuksia.

1.1. Monimutkaiset ongelmat
Työni yhteydessä tarkoitan monimutkaisella ongelmalla organisaatioiden ja yritysten kohtaamia
sosiaalisia tai kulttuurillisia ongelmia, jotka ovat näennäisesti mahdottomia ratkaista johtuen
seuraavista syistä: Ongelmaa koskeva tieto on puutteellista tai ristiriitaista, ongelmanratkaisun
osapuolten ja eri mielipiteiden määrä on suuri, ongelman ratkaiseminen vaikuttaa vaativan suuren määrän resursseja, ja ongelma on verkottunut toisten ongelmien kanssa. Esimerkiksi köyhyys
liittyy puutteelliseen koulutukseen, koulutuksen taso liittyy talouteen, talouskasvu liittyy ammatilliseen osaamiseen ja niin edespäin. Tällaisten ongelmien ratkaisemisen vaikeuden vuoksi
vastuuta tavataan siirtää aktiivisesti osapuolelta toiselle (Meadows, 2008), ja jotkin aiheet, kuten
väestön ikääntyminen tai öljyn tuotantohuippu jätetään miltei kokonaan julkisen keskustelun ulkopuolelle (Heinberg, 2007). Monimutkaiset ongelmat kuitenkin koskettavat useita osapuolia, ja
niihin on siten enemmin tai myöhemmin etsittävä ratkaisuja.
Vaihtoehtoisia, joskin vähemmän muodollisia nimityksiä monimutkaiselle ongelmalle ovat ilkeä
ongelma tai viheliäinen ongelma (englanniksi wicked problem). Horst Rittel ja Melvin Webber
(1973), jotka lanseerasivat ilkeiden ongelmien käsitteen alunperin urbaanin suunnittelun kontek-
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stiin, määrittelevät sitä seuraavasti:
1. Ilkeillä ongelmilla ei ole yhtä tiettyä muotoa. Köyhyyden ongelma Texasissa on pääpiirteittäin
samanlainen, mutta toisaalta hienovaraisesti erilainen kuin köyhyys Nairobissa. Näinollen ongelmaa ”köyhyys” ei voida kuvata käytännöllisesti ja yleistettävästi.
2. Ilkeiden ongelmien ratkaiseminen on vaikeaa, ehkä mahdotonta, koska ongelmat ovat osia
toisista ongelmista – päinvastoin kuin tavalliset ongelmat joiden määrittely ja rajaaminen on mahdollista.
3. Ratkaisut ilkeisiin ongelmiin voivat olla vain hyviä tai huonoja, eivät oikeita tai vääriä. Ei ole
olemassa (realistista) ideaalista ongelmanratkaisun lopputulosta, ja siten ilkeitä ongelmia tulee
lähestyä tilanteen parantamisen näkökulmasta sen ratkaisemisen sijaan.
4. Ilkeiden ongelmien ratkaisemiseen ei ole olemassa yleispätevää mallia, vaikkakin historia voi
toimia jonkinasteisena oppaana. Ilkeitä ongelmia ratkaisevien ryhmien täytyy luoda kirjaimellisesti uusia lähestymistapoja.
5. Ilkeä ongelma voidaan aina selittää useammalla kuin yhdellä tavalla, selityksen asiaankuuluvuuden riippuessa suuresti ongelmanratkaisijan yksilöllisestä näkökulmasta.
6. Jokainen ilkeä ongelma on oire toisesta ongelmasta. Sosioekonomisten poliittisten järjestelmien verkottuneisuus havainnollistaa kuinka esimerkiksi muutokset koulutuksessa muuttavat
ravitsemukseen liittyvää käytöstä.
7. Ilkeitä ongelmia lieventäviä ratkaisuja ei voida testata (luonnon)tieteellisesti koska ongelmat
ovat ihmisen luomia, ja tieteen avulla voidaan lähestyä vain luonnonilmiöitä.
8. Ilkeän ongelman lieventämiseen tarkoitetut ratkaisut ovat yksittäisiä mahdollisuuksia, sillä
merkittävä interventio muuttaa ongelman erilaiseksi, ja siten minimoi yritys-erehdys-strategian
mahdollisuudet.
9. Jokainen ilkeä ongelma on uniikki.
10. Ilkeän ongelman ratkaisuun pyrkivien täytyy ottaa täydellinen vastuu tekojensa seurauksista.
Monimutkaisia ongelmiamme parhaiten kuvaava piirre on se että ne koskettavat useita osapuolia,
ja ulottuvat yli useiden ammattialojen, eri ihmisryhmien kiinnostuksen kohteiden ja eettisten
vakaumusten. Näinollen on vaikeaa määrittää kuinka ongelma tulisi rajata ja kenen vastuulla
sen ratkaiseminen on. Monimutkaiset ongelmat syntyvät useista verkottuneista osista, ja mikäli pyrimme tekemään niistä helpommin lähestyttäviä purkamalla niitä osiin, estämme silloin
itseämme hahmottamasta ongelmanratkaisun kannalta tärkeitä vuorovaikutuskokonaisuuksia
(Sterman, 2000). Etenkin länsimaiselle kulttuurille on tyypillistä tietotaidon ja osaamisen erikoistuminen, sekä siitä kumpuava ongelmien lokerointi ja luokittelu (Valerdi & Rouse, 2010; Malone, Laubacher & Johns, 2011). Näinollen monimutkaiset ongelmat, kuten ympäristön rappeutuminen, sosiaalinen pahoinvointi ja taloudellinen epätasapaino jatkuvat voimakkaina huolimatta
niiden heikentämiseen käytetyistä valtavista resurssimääristä.

1.2. Muotoilun rooli ongelmanratkaisussa
Ongelmanratkaisun suurimmat haasteet tuskin liittyvät käytettävissä olevien resurssien määrään. Meillä on käytössämme laajalti luovuutta, analyyttista kyvykkyyttä ja teknistä tietotaitoa,
ja haasteeksi sen sijaan muodostuu että kyseinen pääoma on hajallaan eri asiantuntija-alojen ja
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ihmisryhmien kesken. Työskentelystämme on tullut yhä enemmän yksilöllistä ja erikoistunutta
eri tietoalueiden ja tehtävien välillä (Malone, Laubacher & Johns, 2011), ja olemme siirtyneet
kasvokkain tapahtuvasta työskentelystä kattavampaan informaatioteknologian hyödyntämiseen
(Shirky, 2008). Ryhmän jäsenet voivat tavoittaa toisensa paikasta riippumatta ilman merkittäviä kuluja ja jakaa työnsä sisältöä laadullisesti ja ajallisesti tehokkain tavoin. Näinollen ei ole
yllättävää että tämän nähdään usein merkitsevän myös parempia taloudellisia ja työtehollisia
tuloksia (Kelly Services Global Workforce Index, 2009). Muotoilu- ja strategia-ajattelijat kuten
John Thackara (2006) ja Tim Brown (2009) kuitenkin painottavat että ongelmissamme ja ratkaisuissamme kyse on edelleen ihmisistä, ja siten kasvokkain tapahtuvan yhteistyön merkitys ei ole
vähentynyt. Päinvastoin, monimutkaiset, useita osapuolia koskettavat ongelmat ovat liian haastavia erillään toimivien yksilöiden ratkaistavaksi, ja edellyttävät entistä tiiviimpää vuorovaikutusta
muotoilijoiden, päättäjien ja käyttäjien välillä. Ihmisen luontainen kapasiteetti käsitellä suurempia tietomääriä ei myöskään ole parantunut teknologian kehittymisen ja yhteiskunnan modernisoitumisen myötä, ja siten toimivan ryhmätyön merkitys kasvaa entisestään, ryhmän koon ja
monipuolisuuden lisäämisen ollessa ainoa tapa vähentää tiedonkäsittelyyn liittyvää taakkaa.
Olen sekä inhouse- että freelance-työtä sisältäneen muotoilijan urani aikana havainnoinut että
kasvokkain tapahtuva, monialainen työskentely ei sekään yksin ole ongelmanratkaisussa menestymisen tae. Ratkaisut eivät synny pelkästään sosiaalisten, tiedollisten ja taloudellisten resurssien
kokoamisesta yhteen, vaan siitä kuinka tehokkaasti ongelmanratkaisun tehtäväkseen ottanut ryhmä vuorovaikuttaa keskenään. Kuten sosiaalipsykologian tutkimukset (Strasser & Titus, 1985;
Wittenbaum & kumppanit 2004) osoittavat, monialaisen ryhmän jäsenien omaamasta uniikista
tiedosta ei tietenkään ole apua mikäli sitä ei pystytä tehokkaasti jakamaan toisten kanssa, ja
jaetusta tiedosta ei ole apua mikäli ryhmä ei, esimerkiksi ideologisista tai poliittisista syistä
koe sitä relevanttina aiheelleen. Mitä useampia osapuolia ongelmanratkaisun aihe koskettaa, sitä
todennäköisempää vaikuttaa olevan myös ajoittainen vastakkainasettelu ja mielipiteiden tukahduttaminen ryhmän sisällä. Lisäksi on havaittu että sosiaaliseen kanssakäymiseen erottamattomasti kuuluva normatiivinen paine usein ”tasapäistää” ryhmää ja rajoittaa sen luovuutta ongelmanratkaisussa (Deutsch & Gerard, 1955; Asch 1956). Näinollen koen että ryhmätyöskentelyyn
sisältyvä sosiaalinen dynamiikka, yhdessä osapuolien määrän ja diversiteetin vaikutuksilla sekä
käsillä olevan ongelman monimutkaisuudella voivat tehdä ongelmanratkaisuprosessista itsestään
mitä monimutkaisimman ongelman.
Jokapäiväisyydestään huolimatta sosiaalisiin prosesseihin ja niiden haasteisiin kuitenkin kiinnitetään verrattaen vähän huomiota työkulttuurissamme (Ashforth & Humphrey, 1995). Muotoiluajattelijat ovat yhteistyön merkityksen lisäksi tunnistaneet myös ongelmanratkaisun monimutkaisuuden, ja heidän mukaansa muotoilijoiden tulee kehittyä eteenpäin roolistaan konkreettisten
esineiden suunnittelijoina kohti ihmisryhmissä tapahtuvan muutoksen johtamista (Thackara,
2006; Brown, 2009). Thackara näkee muotoilijoiden vahvuuden olevan nimenomaan sekä heidän
kyvyssään eläytyä ihmisten tarpeisiin että yhdistää eri ammattialojen osaamista. Tulevaisuuden muotoilijan tehtäviin kuuluu hänen mukaansa kulttuurimme muokkaaminen avoimempaan
suuntaan; ihmisten vuorovaikutuskyvyn ja luovuuden parantaminen, ja hedelmällisten suhteiden
luominen tekijöiden ja käyttäjien välille. Liz Sandersin (2003) mukaan siirtymä takaisin yksilöllisestä kollektiiviseen työskentelyyn onkin tapahtumassa useilla alueilla. Monimutkaiset ongelmat
ja tehtävät ovat liian haastavia yksilöille, ja siten käsitys monialaisen työskentelyn tärkeydestä on
vakiintumassa yrityksissä ja yhteisöissä. Tämän myötä tehokkaiden rajapintojen kehittämiselle
eri ammattialojen ja näkökulmien välillä annetaan yhä enemmän huomiota. Muotoilijat ovat nykyään yhä aktiivisempi osa tätä kehitystyötä, ja alaamme liitetäänkin yhä useammin käsitteitä
kuten sosiaalisten järjestelmien suunnittelu ja systeemiajattelu (muun muassa Whal & Baxter,
2008; Brown & Wyatt, 2010 Pourdehnad, Wexler & Wilson, 2011).
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1.3. Ongelmanratkaisun fasilitoinnin haasteista
Monialaiselle yhteistyölle keskeisiä olosuhteita ovat tapaamiset, kokoukset ja työpajat. Nämä tarjoavat siten myös otollisen kontekstin ryhmän holistisen ajattelun ja ongelmanratkaisun edistämiseen tähtäävälle muotoilijalle. Sosiaalisesta dynamiikasta kumpuavien hyötyä- ja haittavaikutusten huomiointi edellyttää tietoisia muutoksia ryhmän käytöksessä, ja koska nämä tapahtuvat
harvoin itsestään, on muotoilijan toimittava katalyyttina prosessille. Prosessia jossa neutraali
henkilö auttaa ryhmää työskentelemään tehokkaammin yhdessä, kutsutaan yleisesti fasilitoinniksi.
IAF:n (International Association of Facilitators) mukaan fasilitaation keskeinen tarkoitus on parantaa ryhmän työskentelyä kommunikaation, ongelmien aukipurkamisen ja ratkaisun, sekä päätöksenteon osalta. Fasilitaattorin rooli on tärkeä useista syistä: Monialainen työskentely tuo mukanaan useita keskenään kilpailevia näkökulmia, ja fasilitaattori toimii eräänlaisena välittäjänä
niiden välissä, pyrkien konsensuksen luontiin, uusien ratkaisujen ja mahdollisuuksien tunnistamisen edistämiseen, ja yksilöiden sekä organisaatioiden uniikkien näkökulmien huomioimiseen.
Toisaalta fasilitaattori pitää huolta tapaamisten valmisteluista, rakenteesta ja tulosten yhteenvedosta.
Fasilitaattorit työskentelevät sekä pienten, organisaation sisäisten ryhmien kanssa, että useiden
eri organisaatioiden edustajista koostuvien, yhteistyötä tekevien ryhmien kanssa. Fasilitaattorina toimiva henkilö voi olla joko organisaation sisältä tai ulkopuolelta, joskin jälkimmäinen on
etenkin muotoilijalle tyypillisempää. Kummassakin tapauksessa fasilitaattorin täytyy olla neutraali, ryhmän kaikkien jäsenten tehtäväänsä hyväksymä henkilö. Fasilitaattori toimii ainoastaan prosessin johtajana, ja hänellä ei siten ole päätösvaltaa ryhmän käsittelemissä aiheissa, tai
mandaattia puuttua keskustelun ydinsisältöön. Fasilitaattorit toimivat yhtälailla kaupallisissa ja
yhteiskunnallisissa konteksteissa. (International Association of Facilitators, 2002)
Fasilitaattorina toimivan muotoilijan rooli eroaa hieman perinteisestä fasilitaatiosta. Muotoilijan tavoitteet ovat melko yhtäläiset ryhmän yhteistyön edistämisen osalta, mutta hän painottaa yleensä enemmän kollektiivisen luovuuden ja luomisen osuutta ryhmätyöskentelyssä (Soini,
2006). Siinä missä tyypillinen fasilitaatiosessio on pitkälle organisoitu ja etenee ennalta määritettyjen vaiheiden mukaan (Thayer-Hart, 2007), muotoilijat omaksuvat usein vähemmän muodollisen ja rakenteeltaan vapaamman lähestymistavan. Muotoilullisen fasilitoinnin pääpaino ei
ole päätöksenteossa ja konsensuksen luonnissa, vaan pyrkimyksessä luoda kaikkien osapuolten
näkökulmasta hyväksyttävä, yhteistä tavoitetilaa kuvaava muotoilutuotos. Muotoilija ohjaa ryhmää läpi yhteisen muotoiluajatteluprosessin, jossa fasilitoinnin osapuolet voivat suoraan käyttää
omaa, kollektiivista luovuuttaan (Sanders, 2003). Pyrkimys on luoda tuotos joka kuvaa useiden
eri osapuolten näkökulmasta katsottuna nykyistä parempaa tulevaisuuden tilaa (Body, Tergas &
Terrey, 2010).
Eräs yhteinen ominaisuus perinteisen ja muotoilullisen fasilitoinnin välillä on huomion pääasiallinen kiinnittäminen tapaamisen aikana akuutisti tapahtuvaan prosessiin. Projekteissa suurin
osa työskentelystä ja kommunikaatiosta kuitenkin tapahtuu tapaamisten ulkopuolella, ja siten
fasilitoinnin hyötyvaikutusten ylläpito voi osoittautua haastavaksi. Osanottajiltaan suurissa projekteissa ei voida vuorovaikuttaa yhtäaikaisesti kaikkien kanssa, ja toisinaan tapaamisten ulkopuolelle jää tärkeitä toimijoita ja sidosryhmiä. Kyseiset osapuolet eivät tietenkään voi suoraan
hyötyä fasilitoinnista jossa he eivät itse ole paikalla, ja sen kautta saavutetut edistysaskeleet ryhmän yhteisymmärryksessä ja jaetut uniikit näkökulmat eivät näinollen koske kaikkia osapuolia.
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Keskeisempi puute kuitenkin on että fasilitoitujen tapaamisten sisällön kommunikointi ja hyötyvaikutusten siirtäminen eteenpäin omaan organisaatioon tapahtuu eri tavoin organisaation
tiedonvälityksestä, ammatillisestä kielestä ja informaatiota omaavasta yksilöstä riippuen. Siten
fasilitaatiolla ei tyypillisesti voida saavuttaa monialaiselle projektiryhmälle yhteisiä ajatusmalleja. Kuten seuraavassa luvussa käy ilmi, etenkin „vieras“ asiantuntijatieto voidaan usein ymmärtää rajallisesti tai väärin relevantin sisällön osalta (Chi, Feltovich & Glaser, 1981; Hmelo-Silver &
Pfeffer, 2004), ja kommunikoituna eteenpäin kyseistä informaatiota koskeva vääristävä vaikutus
voi kenties voimistua entisestään. Omakohtaiselle osaamisalueelle relevantteja aiheita puolestaan
käsitellään syvällisemmin, ja niiden kommunikointi tapahtuu johdonmukaisemmin (Wittenbaum
& kumppanit 2004). Näinollen, mikäli informaatiosisältö muuttuu organisaation sisällä ihmiseltä
toiselle kulkiessaan merkittävästi, eivät fasilitaation alkuperäiset hyödyt kenties välity eteenpäin.

1.4. Maisterintyön tavoitteet
Maisterintyöni aiheena on tutkia ryhmien ongelmanratkaisuun liittyviä tekijöitä, sekä keskustella muotoilijan haasteista ja mahdollisuuksista sen edistämisessä. Pyrin tarkastelemaan aihetta
erityisesti ongelmien sisällöllisen mallintamisen ja informaation jakamisen näkökulmasta, sekä
niiden lähtökohdista tapahtuvan konseptisuunnittelun kautta. Käsittelen kollektiivisen ongelmanratkaisun haasteita erityisesti sosiaalipsykologian tiedon jakamista koskevien tutkimusten valossa, ja etsin ratkaisuja systeemiajattelun työkaluista, työskentelyn rakenteellistamisesta sekä
tietokoneavusteisesta fasilitaatiosta. Termiä ‚fasilitaatio‘ käytän mahdollisimman laajassa muodossa, joko fasilitaattorin (henkilön) suorittamana tai ryhmän käyttämän työkalun kautta toteutettuna.
Ensisijainen tutkimuskysymykseni on Millaisten menetelmien ja työkalujen avulla voitaisiin edistää
ja ylläpitää ryhmän kollektiivista ongelmanratkaisukykyä? Edellistä pohjustaakseni käsittelen toissijaisena tutkimuskysymyksenäni seuraavaa: Mitkä tekijät vaikuttavat ryhmien kykyyn ratkaista
monimutkaisia ongelmia?

1.5. Menetelmä
Pyrin vastaamaan toissijaiseen tutkimuskysymykseeni pääosin ryhmien tiedon jakamista koskevan sosiaalipsykologian kirjallisuuden kautta. Kuvailen lyhyesti tutkimusten keskeisiä tuloksia
ja nostan esiin muotoilullisen fasilitoinnin näkökulmasta tärkeänä pitämiäni elementtejä. Tavoitteenani on antaa lukijalle mielikuva kollektiivisen ongelmanratkaisun monimuotoisuudesta, ja
sen potentiaalisista haasteista.
Ensisijaiseen kysymykseeni pyrin vastaamaan sekä systeemiajattelua koskevan kirjallisuuden,
kollektiivista ongelmanratkaisua ja -mallintamista koskevan empiirisen tutkimuksen, että menetelmäkonseptoinnin kautta. Käsittelen systeemiajattelun periaatteita erityisesti ajatusmallien ja
ongelmien mallintamisen näkökulmasta, tarkoituksenani esittää mahdollisuus fasilitoinnin yhteydessä käytettävästä työkalusta. Empiirisen tutkimukseni suoritin monialaisessa hankkeessa
tapahtuvan ryhmätyöskentelyn yhteydessä, jossa tein havaintoja keskustelujen sisällöstä ja sen
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taltiointiin käytettävän sovelluksen toimivuudesta. Tavoitteenani on havaintojani kuvailemalla ja
arvioimalla luoda lähtökohtia uusien työkalujen kehittämiselle. Lopulta esitän kuvallisesti konseptin jaetun ongelmanratkaisun edistämiseen. Konseptin on tarkoitus toimia esimerkkinä siitä
millainen fasilitoinnin yhteydessä käytettävä sisällön hallinnan työkalu voisi olla, ja kuinka sitä
voitaisiin hyödyntää.

1.6. Työn rakenne
Luvussa 2 käsittelen a) systeemiajattelua ja –mallinnusta lähestymistapana monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä b) ryhmäprosesseja koskevia, psykologian ja sosiaalipsykologian
lähtökohdista suoritettuja tutkimuksia, ja niiden merkitystä ryhmän ongelmanratkaisun fasilitoinnille. Pyrin tuomaan esiin kollektiivisen ongelmanratkaisun keskeisimpiä haasteita käytännönläheisestä näkökulmasta, ja muodostamaan muotoilijan toiminnan kannalta hyödyllisiä johtopäätöksiä.
Luvussa 3 kuvailen monialaisen Lähiö 2072 -hankkeen yhteydessä suorittamaani empiiristä
tutkimusta. Sovellan tutkimukseeni sekä luvussa 2 käsittelemääni systeemiajattelun ja sosiaalipsykologian tutkimuspohjaa, sekä keskustelun sisällön taltiointiin suunniteltua fasilitaatiome-

Kuva 1 Työn menetelmä
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netelmää. Tavoitteenani oli sekä edistää hankkeen työskentelyä, että tehdä havaintoja työpajojen
keskustelun sisällöstä ja ryhmien käytöksestä. Tutkimuksessa syntyvien havaintojen pohjalta
pyrin tunnistamaan mahdollisuuksia ryhmän holistisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen.
Luvussa 4 pyrin edeltävien tutkimusten pohjalta kuvittelemaan millainen voisi olla fasilitoivalle
muotoilijalle ideaalinen, jaetun holistisen ajattelun ja ongelmanratkaisun edistämiseen suunniteltu työkalu. Suoritan konseptoinnin Lähiö 2072 –hanketta vastaavan kontekstin lähtökohdista.
Luvussa 5 teen yhteenvedon työstäni.
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2

ONGELMANRATKAISUN
MONIMUTKAISUUS

Tässä luvussa käsittelen ongelmanratkaisun haasteita sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta.
Luvun ensimmäisessä osassa keskustelen systeemiajattelusta lähestymistapana monimutkaisten
ongelmien ratkaisemiseen, ja toisessa osassa käsittelen ryhmäprosesseja koskevia, sosiaalipsykologian lähtökohdista suoritettuja tutkimuksia, ja niiden merkitystä ryhmän ongelmanratkaisun
fasilitoinnille. Pyrin tuomaan aihealueen keskeisimpiä haasteita esiin käytännönläheisestä näkökulmasta, ja muodostamaan muotoilijan toiminnan kannalta hyödyllisiä johtopäätöksiä. Luvun
sisällön on pääasiallisesti tarkoitus vastata pohjustavaan tutkimuskysymykseeni: Mitkä tekijät
vaikuttavat ryhmien kykyyn ratkaista monimutkaisia ongelmia?

2.1. Muotoilu- ja systeemiajattelun rajapinta
Muotoiluajattelun nähdään usein olevan erityinen menetelmä monimutkaisten ongelmien
ratkaisemiseen organisaatioissa (Dunne & Martin, 2006; Beckman & Barry, 2007; Razzouk,
2012). Muotoilullisten yhteistyötapojen kasvava viehätys piilee kenties niiden vapaassa, kollektiivisessa ideointiprosessissa, innovatiivisuudessa ja ihmiskeskeisyydessä. Muotoilijoilla nähdään
olevan kyky sukeltaa syvälle jonkun ihmisryhmän elämään, kerryttää ensikäden ymmärrystä
heidän elinympäristöstään, tavoistaan ja sosiaalisista verkoistaan, ja luoda ratkaisuja käyttäjiin
kohdistuvan empatian kautta. Muotoiluajattelu merkitsee yleisesti ottaen muotoilijan „herkkyyden“ ja metodien hyödyntämistä ihmisten tarpeiden ja teknologisen toteuttamiskelpoisuuden
puitteissa tapahtuvaan ongelmanratkaisuun, riippumatta siitä millainen ongelma on kyseessä
(Brown, 2009). Muotoilijatkaan eivät kuitenkaan vahvasta intuitiostaan ja luovuudestaan huolimatta omaa ylivertaista kognitiivista kapasiteettia, ja siten, sen sijaan että pyrkisivät itse vastaamaan lopullisen ratkaisun tuottamisesta, pyrkivät usein luomaan hedelmällisiä olosuhteita
ryhmien kollektiiviselle luovuudelle. Monimutkaisten ongelmien käsitteleminen edellyttää mielestäni muotoilijalta niiden hahmottamiseen suunniteltujen työkalujen ja menetelmien hyödyntämistä sekä itsensä että ryhmän tiedonkäsittelykapasiteetin parantamiseksi.
Systeemiajattelu on monialainen lähestymistapa, jonka avulla pyritään ymmärtämään vuorovaikutteisia järjestelmiä ja niiden vaikuttavia elementtejä (Meadows, 2008). Systeemiajattelu kehitettiin 50-luvulla MIT:ssä sosiaalisia järjestelmiä koskevien konseptien testaamista varten, ja sillä
on kosketuspintoja sekä matematiikan että tietojenkäsittelytieteen (Forrester, 1994), ja nykyään
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myös muotoiluajattelun kanssa (Brown & Wyatt, 2010). Systeemiajattelussa pyritään rakentamaan todellista maailmaa kuvaavia vuorovaikutusmalleja, ja ymmärtämään siten kuinka erilliset
elementit vaikuttavat toisiinsa ja järjestelmään kokonaisuudessaan. Näinollen systeemiajattelua
sovelletaan tyypillisesti nimenomaan monimuotoisia vuorovaikutussuhteita sisältävien, useisiin
osapuoliin vaikuttavien ongelmien ratkaisuun. Siinä missä perinteinen tieteellinen analyysi pyrkii
eristämään tutkittavat osat kategorisoitavaan, tarkkaan määriteltyyn muotoon, systeemiajattelussa pyritään hahmottamaan kyseisten osien muodostamia, tiettyjä käytösmalleja omaavia kokonaisuuksia ( Forrester, 1994).
Systeemiajattelun tyypillisimmät sovelluskohteet löytyvät organisaatioiden strategisen päätöksenteon kontekstista. Muun muassa strategia- ja systeemiajattelijat kuten Peter Senge (1990)
ja John Sterman (2000) ovat kirjoittaneet kattavasti systeemiajattelun hyödyistä ennakoivan,
oppivan organisaation rakentamisessa ja ylläpidossa. Käsitys systeemiajattelun ja sen työkalujen tärkeydestä yritysten ja organisaatioiden johtamiselle on lisääntynyt viime vuosikymmeninä
(Sherwood, 2002; Jackson, 2003; Gharajedaghi, 2011), joskin kaikki eivät ole vakuuttuneita että
sitä sovelletaan konkreettisesti organisaatioiden toiminnassa (Luoma, Hämäläinen & Saarinen;
2011). Systeemiajattelua on lisäksi sovellettu ongelmanratkaisun kannalta olennaisen informaation esiin tuomiseen sekä ryhmädynaamiikan haittavaikutusten lieventämisessä pienryhmien
työskentelyssä (Vennix, 1999, Richardson ja Andersen, 2010).
Kuten muotoilijat, systeemiajattelijatkin pitävät lähtökohtanaan sitä että tulevaisuutta voidaan
muuttaa luomalla uutta, ja että ongelmien lieventäminen edellyttää järjestelmien uudelleensuunnittelua. Merkittävimpänä erona ajattelutapojen välillä on muotoiluajattelun ihmiskeskeisyys ja
systeemiajattelun järjestelmiin fokusoitunut lähestymistapa. Systeemiajattelun näkökulmasta
monimutkaisten ongelmien ratkaisu on komponenttien tai niid en välisten yhteyksien muuttamista siten, että tietty käytösmalli poistuu, lieventyy tai muuttuu toisenlaiseksi. Muotoiluajattelussa
samaa asiaa puolestaan tarkastellaan uusien ratkaisujen luomisprosessin kautta (Pourdehnad,
Wexler & Wilson, 2011). Koen tämän eroavuuden olevan pitkälti semanttinen, ja että ajattelutapojen integroiminen voisi johtaa kokonaisvaltaisempiin, syvempiin ratkaisuihin – ja lisäksi
tapahtua orgaanisesti.

2.2. Systeemit ja niiden mallintaminen
Systeemiajattelija Donella Meadowsin (2008) mukaan yksittäinen systeemi (järjestelmä) määritellään joukoksi elementtejä tai osia, joka muodostaa tunnusomaisia käytösmalleja omaavan
rakenteen. Termiä käytetään useimmiten ihmisen luomista järjestelmistä, kuten liikenneverkostosta, tietokoneesta tai organisaatiosta, mutta luonnolliset systeemit kuten organismi, metsä tai
ekosysteemi, kuuluvat yhtälailla määritelmään. Itseasiassa, systeemiajattelija voisi argumentoida
että yritys on osa ekosysteemiä, koska sen on luonut ekosysteemiin kuuluva olento, ja se on valmistettu ekosysteemin synnyttämistä materiaaleista.
Jokainen systeemi on osa laajempaa systeemiä. Yksittäiset solut ovat osia organismissa, siinä
missä yritys voidaan nähdä osana kansantaloutta, joka puolestaan on osa maailmantaloutta.
Tyypillisesti puhumme ihmiskehosta suljettuna systeeminä, mutta sekin tarvitsee toimiakseen
ulkopuolelta tulevaa energiaa ja materiaaleja. Siten ruoka, vesi ja vitamiinit ovat saman systeemin
olennaisia osia. Voimme laajentaa systeemihierarkioita teoriassa loputtomasti, lisäten esimerkiksi edellämainittuun systeemiin komponentteja kuten auringonvalon tai sateen, jotka vastaavasti ovat olennaisia osia ihmiskehon tarvitsemalle ravinnolle. Näinollen systeemin määritelmä
ja rajaus riippuvat toisinsanoen kontekstista jossa sitä käsitellään. Kun puhumme systeemeistä,
käsittelemme itseasiassa yksinkertaistettuja kuvauksia reaalimaailmasta. Määrittelemiemme
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systeemien, ja siten ongelmien, rajat ovat olemassa ainoastaan ajatusmallina.
Systeemi koostuu kahdenlaisista elementeistä: komponenteista ja yhteyksistä. Ihmiskehon komponentit ovat lihaksia, elimiä ja hermoja. Niiden välisiä yhteyksiä ovat muun muassa verenkierto
(sisältäen komponentteja, kuten ravinteita ja happea) ja kemialliset signaalit jotka säätelevät kehon toimintoja. Osakeyhtiö puolestaan koostuu komponenteista joita ovat työntekijät, laitteet ja
tuotteet. Sen yhteyksiä ovat muun muassa kommunikaatio työntekijöiden tai osakkeenomistajien
välillä, logistiikkaketjut ja rahavirrat.
Eräs systeemiajattelun päätehtävistä on systeemin tarkoituksen määrittäminen. Käsitteellä
’tarkoitus’ ei tässä yhteydessä välttämättä ole vastaavaa merkitystä kuin sillä olisi puhuttaessa
ihmisen tiettyä tarkoitusta varten luomasta asiasta; puhuttaessa systeemeistä ‘tarkoitus’ havainnollistaa yksinkertaisesti sitä millaisena käytöksenä systeemi ilmenee. Ihmiskehon tarkoitus,
esimerkiksi, on oletettavimmin itsensä ylläpito ja lisääntyminen. Yrityksen tarkoitus sen sijaan
on, yleisestä näkökulmasta, tehdä tuottoa ja kasvaa tehdäkseen lisää tuottoa. Systeemien tarkoituksen määrittäminen on kenties systeemiajattelun keskeisin tavoite, ja usein sen vaikein tehtävä.
(Meadows, 2008)
Yllä oleva kuva esittää vuorovaikutussuhteita jälleenmyyntiyrityksen komponenttien välillä.
Ennakoidun myynnin suuruus ja varaston tyhjentyminen vaikuttavat lisäävästi tehtaalle mene-

Kuva 2 Esimerkki systeemistä: Jälleenmyyntiyritys

viin tilaisuuksiin, tuotteiden kysyntä myynnin määrään, ja tehtaalta tulevat toimitukset varastotilanteeseen. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa käytännössä että komponenttien välinen yhteys
aiheuttaa tietyn vaikutuksen tai seurauksen, jonka näemme ulospäin systeemin käytöksenä.
Henkilökohtaisesta näkökulmastamme riippuen pidämme joitakin käytösmalleja positiivisina,
ja joitakin negatiivisina ilmiöinä. Ei-toivotut käytösmallit, kuten kuolleisuuden lisääntymisen tai
väestön liikakasvun, määrittelemme yksinkertaisesti (monimutkaisiksi) ongelmiksi. Millä tahansa organisaation tai yhteiskunnan ongelmalla on systeemiset juuret, ja se on seurausta systeemin komponenttien vuorovaikutuksesta.
Eräät systeemien arkkityypit (Braun, 2002) toimivat havainnollistavina esimerkkeinä nykymaailmassa kohtaamistamme monimutkaisista ongelmista:
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Kasvun rajat -malli esiteltiin Donella ja Dennis Meadowsin, Jørgen Randersin ja William Behrensin kirjoittamassa saman nimisessä kirjassa vuonna 1972. Malli havainnollistaa yksinkertais-

Kuva 3 Kasvun rajat -systeemiarkkityyppi

ta rajallisuutta jossa voimistuva kasvu ei voi jatkua loputtomiin resursseiltaan rajallisissa olosuhteissa. Mallin mukaan kasvulle on aina olemassa jokin vastavaikuttaja, joka ennemmin tai
myöhemmin tekee itsensä ilmeiseksi. Kirjassa mallia käytettiin argumentin tueksi jonka mukaan
maailman luonnonvaroja yhä nopeammin kuluttavat käytännöt johtavat pitkällä aikavälillä niiden
saatavuuden romahtamiseen.
Kasvun rajat –mallin mukaan itseään voimistava kasvu tai laajentuminen kohtaa tasapainottavan
prosessin kun jokin systeemin raja (esimerkiksi raakaöljyn tuotantonopeus) tulee vastaan. Mallin
mukaan kasvun nopeutumiseen panostaminen on menestyksekästä alkuvaiheessa, ja tulokset
voivat olla jopa eksponentiaalisia. Nopeutuminen kuitenkin hiipuu ajan myötä, ja lopulta, kasvavasta panostuksesta huolimatta (sekä siitä johtuen), kasvu loppuu ja kääntyy negatiiviseksi.
Suhteessa jatkuvaan kasvun lisäämiseen pyrkivään panostamiseen toisinsanoen tuotetaan jatkuvasti vähemmän tuloksia sitä mukaa mitä lähemmäksi kyseistä rajaa tullaan.
Kasvun rajat –mallin avulla kestämätön tilanne voidaan tunnistaa, ja muutokset toimintaan perustella.
Taakan siirtäminen on yksi useista arkkityypeistä jotka havainnollistavat jännitettä seuraavien kahden tekijän välillä: 1) oirekeskeisten ratkaisujen tuottamisen viehättävyys, suhteellinen
helppous ja matalat kulut, ja 2) oireita tuottaviin rakenteisiin suunnattujen, perustavanlaatuisten

Kuva 4 Taakan siirtäminen -systeemiarkkityyppi
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ratkaisujen vaikutus pitkällä aikavälillä.
Jännite mainittujen tekijöiden välillä on johtuu siitä että pitemmän aikavälin perustavanlaatuiset
ratkaisut tapaavat edellyttää syvää ymmärrystä ja oppimista käsillä olevaa ongelmaa koskien, ja
niiden kehittäminen vaatii paljon aikaa ja usein suuria määriä ennakkoon tarvittavia resursseja.
Lisäksi niiden läpivienti vaatii kärsivällisyyttä ja paineensietokykyä johtavassa asemassa olevilta
henkilöiltä. Oirekeskeinen ratkaisu sen sijaan on verrattaen helppo ymmärtää, yksinkertaisempi
kehittää, (lyhyellä aikavälillä) halvempi, sekä vaikutuksiltaan välittömästi havaittava. Taakan siirtäminen –mallin olennainen havainto on että oirekeskeinen ratkaisu poistaa väliaikaisesti, lyhyellä tarpeen puuttua varsinaiseen ongelmaan, ja siten vesittää käsitystä sen tärkeydestä.
Esimerkkinä mallista voidaan mainita yrityksen markkinointitoimenpiteet. Oletetaan että yrityksen tuote on vähemmän haluttava kilpailijoihin verrattuna, mutta joka kerta kun yritys kasvattaa
markkinointibudjettiaan, koetaan tuotteen myyntiluvuissa jonkinasteinen väliaikainen parannus. Puutteellisen tuotteen pysyessä muuttumattomana ratkaisu markkinointiin panostamisesta
kohdistuu vain ongelman oireisiin (huonoon myyntimenestykseen), ja markkinointikampanjan
päätyttyä kyseinen oire ilmenee jälleen väistämättömästi. Mitä pitempään varsinaiseen ongelmaan, eli tuotteeseen itseensä ei puututa, sitä suuremmaksi yhteenlasketut markkinointikulut
kasvavat ja sitä vähemmän resursseja yrityksellä on käytettävissä tuotekehitykseensä.
Eskalaatio -malli ilmenee kun yhden osapuolen toimet nähdään toisen osapuolen silmissä uhkana, ja tämä vastaa samalla tavoin, lisäten uhkaa entisestään. Mallilla voidaan havainnollistaa
esimerkiksi tilannetta jossa valtiot käyvät kilpavarustelua: valtiot ryhtyvät eskaloituviin toimiin

Kuva 5 Eskalaatio -systeemiarkkityyppi

kansalaistensa suojelemisen ja valtion intressien edistämisen nimissä, kunnes ne lopulta toimiensa myötä heikentävät kansalaistensa hyvinvointia ja yhteiskuntansa kykyä toimia.
Eskalaatio –mallissa tapahtuvaan kilpailuun liittyy uskomus jonka mukaan yhtäläinen vastaus
kilpailijan toimiin on johdonmukaista a) kilpailuedun säilyttämisen kannalta, b) lisäkilpailuedun
saamiseen tarvittavan momentumin säilyttämisen kannalta, tai c) siksi että se on kyseessä olevan elimen, esimerkiksi valtion tehtävä. Eskalaatiossa kunkin osapuolen toiminta ja reaktiot ovat
samankaltaisia, ja ne voimistuvat ajat kuluessa, kunnes kyseinen dynamiikka hajoaa toisen tai
molempien osapuolten romahtaessa.
Eskalaatio –malli tarjoaa keinon tunnistaa pitkällä aikavälillä vahingolliseksi muuttuvia toimintamalleja, ja havainnollistaa syitä kyseisen toiminnan muuttamiseen.
Edellä kuvaillut arkkityypit havainnollistavat kuinka tärkeää on tunnistaa ongelmaoireiden lähteet, sekä potentiaaliseen ratkaisuun myötä- ja vastavaikuttavat voimat. Tällä tavalla voidaan
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löytää systeemien ”hermopisteitä”, joihin vaikuttamiseen resurssit kannattaa suunnata. Kun sen
sijaan menemme ”peukaloimaan” systeemiä jota emme tunne, seuraukset voivat olla odottamattomia ja usein ei-toivottuja. On kuitenkin otettava huomioon että monimuotoiset systeemit ovat
hitaita muuttumaan, ja niiden perustavanlaatuista dynamiikkaa muuttavien ratkaisujen vaikutus
ei välttämättä ole välittömästi havaittavissa. (Sterman, 2000)
Kuten arkkityyppiesimerkeistä käy ilmi, systeemien rakennetta hahmotetaan usein graafisten
diagrammien avulla. John Sterman on argumentoinut että visuaalinen simulointi saattaa olla
ainoa toimiva tapa oppia monimuotoisista systeemeistä, ja luoda strategioita niiden muokkaamiseksi. Lähestymistapa muistuttaa tyypillisesti tavallista mindmappingia, sillä poikkeuksella että
systeemi-diagrammin merkintä- ja taltiointitapa on perustuu systeemeille tyypillisien osien merkitsemiseen ja edellyttää siten jonkinlaista systeemiajattelun tuntemusta. Ongelmanratkaisun
näkökulmasta systeemi-diagrammien avulla tarkastellaan ongelman syitä ja sen oireiden lähteitä,
siinä missä miellekartat toimivat ideoiden ja asioiden jäsentämiseen (Davies, 2011). Systeemi-diagrammeja ei ole välttämätöntä tarkastella sen sisältämien komponenttien ja yhteyksien määrän
tai ominaisuuksien näkökulmasta, vaan lähtien siitä oivalluksesta että kyseiset komponentit ovat
todellinen osa ongelmanratkaisun kohteena olevaa, reaalimaailmassa toimivaa systeemia ja sen
käytöstä, ja että tätä tietoa voidaan käyttää suunnittelun tukena.
Systeemi-diagrammeja soveltamalla saadaan useita hyötyjä ryhmien tiedonkäsittelykapasiteetin
parantamiseksi. Niitä soveltamalla voidaan taltioida pohdinnassa tai keskustelussa esiintullutta
informaatiota muotoon, jonka avulla ryhmässä vallitsevia ajatusmalleja, niiden eroja ja rajapintoja
voidaan hahmottaa tehokkaammin (Forrester, 1994). Reaalimaailman toimintojen ja käytöksen
havainnollistamisen hyöty on systeemi-diagrammien uniikki, monimutkaista ongelmanratkaisua
helpottava ominaisuus. Ryhmässä tapahtuva todellisuuden mallintaminen edistää objektiivisemmin tapahtuvaa konsensuksenluontia ja päätöksentekoa (Lane, 1993; Vennix, 1999; Wolstenholme, 2004), ja systeemi-diagrammien avulla voidaan lisäksi tehostaa ryhmän kollektiivista oppimisprosessia (Morecroft 1992; Senge & Sterman 1992). Ilmeisen yleishyödyllisyytensä vuoksi
koen systeemiajattelun soveltamisen myös muotoilullisessa ongelmanratkaisun fasilitoinnissa
olevan perusteltua.
Muotoilun näkökulmasta systeemiajattelun tärkeimmät hyödyt ovat kenties sen vahvuus taloudellisten ja sosiaalisten resurssien tehokkaan käytön suunnittelussa, sekä ratkaisujen ei-toivottujen sivuvaikutusten riskin lieventämisessä. Molemmat vaikuttavat sekä fasilitoitavan ryhmän,
että muotoilijan itsensä tiedonkäsittelyä tehostavalla tavalla. Systeemien ja sosiaalisten rakenteiden suunnitteluun tähtäävä ryhmä ottaa samalla harteilleen painavan yhteiskunnallisen vastuun, ja systeemiajattelu voi auttaa sitä arvioimaan ratkaisujen perusteluja. Systeemiajattelun
ja muotoiluajattelun rajapinnan tarpeellisuus onkin jo tunnistettu molempien ammattikuntien
toimesta. Muotoiluajattelija Don Norman (2010) kirjoittaa: ”Mitä on muotoiluajattelu? Se tarkoittaa käsillä olevan asian tarkastelua huolellisesti ja laajemmin. Se tarvitsee systeemiajattelua:
sen ymmärtämistä että mikä tahansa ongelma on osa suurempaa kokonaisuutta, ja että ratkaisu luultavasti vaatii koko systeemin ymmärtämistä.” Systeemiajattelija ja organisaatiokonsultti
Kenneth Bausch (2002) puolestaan sanoo: ”Saavuttaakseen tavoitteensa, systeemisuunnittelu
ei voi tapahtua top-down-operaationa tai olla asiantuntijalähtöistä. Systeemisuunnittelun täytyy
aktiivisesti osallistaa suunnittelun osapuolia heidän ideoitaan, pyrkimyksiään, arvojaan ja ideaalejaan edustavan yhteisen näkemyksen luomiseen.”
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2.3. Yksilön ongelmanratkaisu
Suuri osa monimutkaisten ongelmien yhteydessä ilmenevästä hämmennyksestä johtuu virheellisistä ja puutteellisista käsityksistämme siitä millaisia reaalimaailman sosiaaliset järjestelmät ovat
ja miten ne toimivat (Sterman, 1994). Toisaalta ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetin tiedetään
olevan rajallinen. Keskustelen seuraavana mitä tämä tarkoittaa ongelmanratkaisun sekä sen fasilitoinnin kannalta.

2.3.1. Ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetti
Holistisen ajattelun pioneerina pidetty Jay Forrester (1971) totesi aikanaan että ihmismieli ei ole
itsessään varustettu riittävän hyvin käsittelemään monimutkaisten systeemien rakenteita. Hänen
mukaansa siinä missä esimerkiksi sosiaaliset systeemimme ovat moni-kiertoisia ja epälineaarisia,
ihmisellä on tapanaan hahmottaa ongelmia ja ilmiöitä lineaaristen syy-seuraussuhteiden kautta.
On ilmeistä että ihmisen tiedonkäsittelykapasiteettiin vaikuttavat myös puhtaasti fysiologiset
ominaisuudet, kuten työmuistimme rajallisuus. Ihminen voi säilyttää mielessään kerrallaan keskimäärin seitsemän kirjainta, numeroa tai sanaa (Miller, 1956), ja kyseinen luku vähenee mitä
enemmän henkilö altistuu tilanteessa aistiärsykkeille (Lewis, 1996). Tällä nähdään olevan merkittävä vaikutus ihmisen ongelmanratkaisukykyyn (Engle, Tuholski, Laughlin & Conway, 1999).
Kognitiivisista lähtökohdista ihmisellä vaikuttaa erityisesti olevan vaikeuksia seurausten verkottuneisuuden hahmottamisessa, ja olemme taipuvaisia näkemään reaalimaailman monimuotoiset
vuorovaikutussuhteet reduktionistisesti, keskenään tasapainoisina, toisiaan poissulkevina tekijöinä (Sevón, 1984; Dörner & Schaub, 2008). Lisäksi taipumus ongelman oireisiin fokusoivaan,
pinnalliseen ongelmanratkaisuun kasvaa aiheen ja prosessin monimutkaisuuden lisääntymisen
myötä (Diehl & Sterman, 1995).
Yksilöiden ja ryhmien tiedonkäsittelykapasiteettia voidaan keinotekoisesti parantaa kvalitatiivisen mallintamisen, kuten mindmappingin avulla. Visuaalisen sisällön hyödyntäminen auttaa
aiheiden ja ongelmien rakenteiden hahmottamisessa, ja edistää analyyttista ajattelua. Informaation taltioiminen auttaa myös luonnollisesti tehostamaan ryhmän muistia, riippumatta siitä
millainen visuaalinen tietorakenne (mindmap, kognitiivinen kartta, konseptikartta) on kyseessä.
(Wolstenholme 1998; Vennix, 1999)

2.3.2. Ajatusmallit
Ihmiset eivät vain prosessoi informaatiota tietokoneen kaltaisesti, vaan he tekevät jatkuvasti valintoja, tulkitsevat informaatiota ja suhtautuvat tilanteisiin ja olosuhteisiin eri tavoin. Ajatusmallit
ovat keskeinen käsite kyseisen dynamiikan ymmärtämisessä. Käsitteellä tarkoitetaan ihmisen
kognitiivisia rakennelmia tietyn tietojärjestelmän (esimerkiksi jonkin fysiikan alueen tai sosiaalisen ilmiön) sisäisistä vuorovaikutussuhteista, ja mahdollistavat ymmärtämisen, ennakoinnin
ja ongelmanratkaisun kyseisen järjestelmän sisällä. Ajatusmallit syntyvät ihmisten kokemuksien
kautta; ne ohjaavat ihmisen käytöstä eri tilanteissa, organisoivat ajatuksia ongelmanratkaisuun
liittyen, ja vaikuttavat informaation tulkintatapaan. Ajatusmallit ovat dynaamisia; yksilöt voivat
manipuloida tai ”koeajaa” ajatusmallejaan ennakoidakseen tietyn ongelmanratkaisustrategian
seurauksia. (Johnson-Laird, 1980)
Ajatusmallien laadun on todettu liittyvän voimakkaasti menestykseen päätöksenteossa ja on-
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gelmanratkaisussa. Esimerkkinä tästä toimii tutkimus, jossa yksilöiden ajatusmalleja tutkittiin
käyttämällä koetapauksena lämpötermostaatin toimintaa (Kempton, 1986). Kempton havaitsi
että ihmisillä oli kaksi tyypillistä tapaa ajatella termostaatin toimintaa; joko ”venttiilinä” tai
”vyöhykkeenä”. (Virheellisen) venttiili-ajatusmallin mukaan termostaatti toimii kuten auton kaasutin: kaasun painaminen ala-asentoon johtaa auton nopeuden kasvamiseen, ja siten termostaatin kääntämisen yläasentoon johtaa huoneen lämpiämiseen nopeampaan tahtiin. Vyöhyke-ajatusmallin mukaan sen sijaan huone lämpiää tasaisella nopeudella, ja termostaatti ainoastaan
vaikuttaa siihen kuinka pitkään lämmitys on päällä. Mitä suurempi ero tämänhetkisen huoneen
ja termostaatin lämpötilan välillä on, sitä pitempään termostaatti lämmittää. Kempton havaitsi
että erilaiset ajatusmallit termostaatin toiminnasta johtivat ihmisten käyttämiin erilaisiin strategioihin sen säätämisessä. Venttiili-ajatusmallin omaavat ihmiset säätivät termostaattejaan usein,
pyrkien jatkuvasti optimaaliseen huoneenlämpöön. Sen sijaan vyöhyke-ajatusmallin omaavat
ihmiset säätivät termostaattejaan vain kerran tai kaksi päivässä, yö- ja päiväasetukseen.
Tutkimukset ovat havainnollistaneet erilaisia ajatusmalleja myös vertaamalla noviiseiden ja asiantuntijoiden ajattelutapoja koskien samoja aiheita. Asiantuntijat ymmärtävät alueensa ongelmat
abstraktien vuorovaikutussuhteiden kautta, siinä missä noviisit ajattelevat samoja aiheita niiden
pintapuolisten ominaisuuksien kautta (Chi, Feltovich & Glaser, 1981; Hmelo-Silver & Pfeffer,
2004). Chin ja kumppaneiden suorittamassa tutkimuksessa fysiikan opiskelijoita ja noviiseja pyydettiin kategorisoimaan erinäisiä fysiikan ongelmia. Havaittiin että fysiikan opiskelijat järjestivät ongelmat abstraktien ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi liittyikö niihin energian säilyvyys
tai Newtonin toinen energian laki, ja noviisit puolestaan järjestivät ongelmat niiden pinnalta havainnoitavien ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi liittyikö niihin kappaleen kääntyminen tai
kallistuminen. Tämä tarjoaa yksinkertaisen esimerkin siitä kuinka ajatusmallit vaikuttavat menetykseen ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Todellisuudesta eroavat ajatusmallit johtivat sekä tehottomuuteen ongelmanratkaisussa että ei-toivottuihin tuloksiin. Viitaten aiempaan,
venttiili-ajatusmallin omaavat ihmiset käyttivät turhaan aikaansa termostaatin säätämiseen, josta tuloksena oli epätietoisuus ja epämukavuuden tunne, sekä korkeammat lämmityslaskut.
Ihmisen omaamat ajatusmallit johtavat hyvin erilaisten tulkintojen syntymiseen samanlaisissa
olosuhteissa. Jos esimerkiksi kahdelle ihmisryhmälle annetaan tehtäväksi arvioida hakijan soveltuvuutta työtehtävään hänen ansioluettelonsa ja hakemuksensa perusteella, ryhmät tulkitsevat
kirjoitetun informaation hyvin eri tavalla riippuen siitä millaisen suosituskirjeen (positiivisen vai
negatiivisen) hakija on saanut (Tucker & Rowe, 1979). Ajatusmallien ”sitkeys” demonstroitiin
myös Rosenhanin (1984) tunnetussa kokeessa, jossa ryhmä vapaaehtoisia ohjastettiin ilmoittautumaan psykiatriseen sairaalaan ja kertomaan lääkäreille kuulevansa ääniä (joka ei pitänyt paikkaansa). Yksi kokeen tavoitteista oli selvittää kuinka pian henkilöt vapautettaisiin sairaalasta,
mikäli he käyttäytyisivät täysin normaalisti sisäänoton jälkeen. Havaittiin että ulospääsy ei ollut
helppoa. Kun koehenkilö otettiin sairaalahoitoon, melkein mikä tahansa käytös tulkittiin sairauden ja sairaalan kontekstissa, ja joutui siten epäilyksen alaiseksi.
Edellä kuvaillut tutkimukset kertovat siitä että ajatusmallit ovat syvästi sisäistettyjä. Lisäksi esimerkiksi yksilön henkilökohtaiseen ideologiaan ja ammatilliseen taustaan liittyvät ajatusmallit
voivat vaikuttaa niin voimakkaasti informaation valikoimiseen ja tulkintaan, että ihminen ei aina
kykene muuttamaan mielipidettään edes silloin kun hänelle esitetään kiistattomia todisteita päinvastaisesta (Kruglanski & Mayleless, 1987; Chi, 2008). Tämän nähdään usein johtuvan ihmisten yksilökohtaisista intresseistä ja motivaatiotekijöistä, mutta eroja informaation tulkinnassa
esiintyy samalla tavoin silloinkin kun yksilöiden todelliset intressit eivät ole vaakalaudalla. Myös
ihmisen muistilla on taipumus vääristää asioita yksilön ajatusmalleihin sopivimmalla tavalla. Kyseinen Ilmiö tunnetaan jälkiviisautena (englanniksi hindsight bias) (Fischhoff & Beyth, 1975). Muisti ei ole vain väline joka tallentaa ja tuo takaisin informaatiota; enemminkin se jatkuvasti rakentaa uudelleen menneisyyttä sovittaakseen sitä yksilön senhetkisiin uskomuksiin ja mielipiteisiin.
On jopa demonstroitu että ihmisille on mahdollista keinotekoisesti luoda muistoja tilanteista joita

20

ei koskaan todellisuudessa tapahtunut (Loftus, 1997).
Yhteenvetona voidaan todeta että tapa jolla ihmiset kokevat tilanteet ja rakentavat malleja todellisuudesta on hyvin moniulotteinen. Yksilön tulkinnat, mielipiteet ja muistot syntyvät useiden
tekijöiden seurauksena ja kuvastavat kenties enemmän yksilöä itseään kuin todellisuutta. Termostaatin säätämistä koskevassa tapauksessa negatiiviset seuraukset eivät olleet dramaattisia,
mutta sen kautta on helppo kuvitella millaisia vaikutuksia yhteiskunnallisesti tai ympäristöllisesti merkittävillä ratkaisuilla on, mikäli ne perustuvat reaalimaailmasta merkittävästi poikkeaviin
ajatusmalleihin. Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset järjestelmät ovat termostaattia huomattavasti
monimuotoisempia, ja ihmisen ajatusmallit ovat parhaimmillaankin vain osittaisia kuvauksia
niiden rakenteesta. Koen tämän osoittavan sekä holistisen ajattelutavan, sekä aihealueen auki
purkamiseen suunniteltujen työkalujen tarpeellisuuden ongelmanratkaisussa.

2.4. Ongelmanratkaisu ryhmässä
Holistinen ajattelutapa, kuten myös suunnittelun osapuolien ja asiantuntija-alojen diversiteetti,
sekä riittävät taloudelliset ja ajalliset resurssit ovat monimutkaisen ongelmanratkaisun edellyttämiä työkaluja ja resursseja. Näiden hyödyntäminen ei kuitenkaan yksinään ole tae onnistumisesta. Monimutkaisten ongelmien kollektiivinen auki purkaminen edellyttää työryhmältä erityistä
objektiivisuutta, huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä, joiden toteutuminen on erilaisista normatiivisista ja informatiivisista ryhmäprosesseista johtuen jatkuvasti vaakalaudalla. (Muun muassa
Strasser & Titus, 1985; Kerr & Tindale, 2004; Wittenbaum ja kumppanit, 2004).
Käsittelen tässä luvussa ryhmäprosessia koskevaa sosiaalipsykologian tutkimuspohjaa, tavoitteenani tarjota näkökulmia kollektiivisen ongelmanratkaisun fasilitoinnin tehostamiseksi. Koen että
muotoilijatkaan eivät ihmiskeskeisestä näkökulmastaan huolimatta osaa riittävästi huomioida
eräiden ihmisryhmille luontaisten prosessien toistuvuutta ja voimakkuutta, ja niiden merkitystä kollektiivisessa ongelmanratkaisussa. Koen että muotoilijat voivat hyötyä suuresti erityisesti
ryhmien tiedonjakamista, sosiaalista identifioitumista ja ajatusmallien rakentamista koskevista
tutkimushavainnoista, ja soveltaa niitä käytännön menetelmien kehittämiseen. Keskeisiä kysymyksiäni ovat:
- Kuinka ryhmien jäsenet vuorovaikuttavat, ja kommunikoivat omaamaansa informaatiota ja ajatusmalleja?
- Millaisia haasteita näissä prosesseissa esiintyy ongelmanratkaisun näkökulmasta; toisinsanoen
millaisia tekijöitä fasilitoivan muotoilijan tulee ottaa huomioon?
Kuvailemissani tutkimuksissa on useimmiten pyritty selvittämään tiettyjen muuttujien vaikutusta ryhmän suorituskykyyn ongelmanratkaisussa tai menestymiseen tehtävässään. Suorituskyky on määritelty pääpiirteittäin Forsythin (2009) rajaamia malleja noudattaen, toisinsanoen
sen mukaisesti kuinka ryhmä yltää johonkin ennaltamääritettyyn, ryhmän jäsenien omaamien
resurssien koordinoimista edellyttävään lopputulokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sen mittaamista kuinka tehokkaasti ryhmät tunnistavat, jakavat ja hyödyntävät jäseniensä omaamaa
uniikkia tietoa ja taitoa.
Käsittelemieni tutkimusten koeryhmät ovat seuraavanlaisia: 1) Niillä ei ole ennaltamääritettyä
johtajaa, 2) niiden jäsenet eivät tunne toisiaan ennalta (poikkeukset mainittu erikseen), 3) niiden
diverseetti on suuri (koostuvat monialaisesti eri osallistujista), ja 4) kaikilla ryhmän jäsenillä on
mahdollisuus vuorovaikuttaa keskenään. Lisäksi koeryhmiä yhdistävät aina yhteiset tehtävät tai
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ennalta asetetut tavoitteet, mutta ryhmien koheesio, eli jäsenien sosiaalinen sitoutumus toisiinsa
ja yhteiseen tehtävään vaihtelee tutkimusten välillä.

2.4.1. Tiedon jakaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus
Yksilöön verrattuna ryhmillä on käytössään suurempi määrä tiedollisia ja kognitiivisia resursseja,
ja monimutkaisten ongelmien monialainen lähestyminen on siten hyvin perusteltua. Prosessin
tekee kuitenkin monimutkaiseksi se että ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, ja heidän tulkintaansa
ja päätöksiinsä asioista vaikuttaa se miten toiset ajattelevat. Tiedon jakaminen ryhmän kesken ei
ole jäsenien omaaman uniikin informaation yhteenlaskentaa, vaan ennemminkin sen suodattamista ja muokkaamista ryhmälle sopivaan muotoon (Wittenbaum ja kumppanit, 2004).
70-luvulla tuli tunnetuksi ryhmäajatteluksi (englanniksi groupthink) kutsuttu sosiaalipsykologian
käsite (Janis, 1972). Käsitteellä tarkoitetaan ilmiötä jossa ryhmän päätöksenteko ja ongelmanratkaisu vääristyvät johtuen toisaalta paineen alaisesta ongelmanratkaisutilanteesta ja toisaalta
ryhmän jäsenien kokemasta keskinäisen asiantuntijuuden ja uskottavuuden tunteesta. Ryhmäajattelu ilmenee jäsenten asenteiden samanmielistymisenä ja polarisoitumisena sekä ryhmän
kollektiivisen kompetenssin yliarvioimisena. Sen esiintymisen nähtiin olevan tyypillistä korkean
tason päätöksenteon olosuhteille, joissa stressitaso on koholla ja ryhmä työskentelee eristyksissä
ulkoisesta arvostelusta. Esimerkkinä ryhmäajattelusta käytettiin usein John F. Kennedyn ryhmän
päätöstä tukea Sikojenlahden hyökkäystä Kuubaan. Viimeistään ryhmäajattelun teorian tunnettuuden myötä ryhmäprosesseja alettiin tarkastella myös niiden haasteiden näkökulmasta.
Myöhemmät tutkimustulokset eivät kuitenkaan tukeneet teoriaa jonka mukaan alustavasti voimakas ryhmäkoheesio (jäsenet tuntevat toisensa ja nauttivat keskinäistä arvostusta) korreloisi
ryhmäajattelun esiintymisen kanssa. On myös havaittu että ryhmäajattelun oireita esiintyy säännöllisesti myös väliaikaisissa, alhaisen koheesion ja ammatillisen uskottavuuden koeryhmissä.
Ryhmäajattelua teoriassa synnyttävien olosuhteiden luominen laboratorioympäristössä on kuitenkin suurelta osin epäonnistunut koska korkean tason päätöksentekotilannetta on vaikea simuloida, mutta ryhmäajattelun oireita esiintyy silti, myös olosuhteissa joissa ulkoista uhkaa ei ole.
Tutkijat ovatkin esittäneet että koemme ryhmäajattelun oireet ja prosessit empiirisesti tuttuina
koska niitä esiintyy jatkuvasti jokapäiväisessä, ”normaalissa” sosiaalisessa kanssakäymisessämme. (Baron, 2005) Jokainen meistä on ollut olosuhteissa joissa omat varauksemme ryhmämme
toiminnan suhteen ovat lieventyneet ryhmässä havaitsevamme konsensuksen myötä, tai huolemme hyväksytyksi tulemisesta ovat menneet mieleemme tulleiden, kollektiivista päätöstä koskevien vastalauseiden esittämisen edelle ja olemme siten päättäneet olla avaamatta suutamme.
Johtuen ryhmien sosiaalisesta monimuotoisuudesta sekä vuorovaikutukseen liittyvistä haasteista niiden paremmuutta ongelmanratkaisussa yksilöön verrattuna ei voida pitää itsestäänselvyytenä (muun muassa Stroebe & Diehl, 1994; Kerr & Tindale, 2004; Witte, 2007; Staats ja kumppanit, 2012), ja monissa tapauksissa ryhmän suorituskykyä tulee aktiivisesti tehostaa ja pitää yllä
(esimerkiksi fasilitoinnin keinoin). Keskustelen seuraavaksi ryhmässä tapahtuvan tiedonjakamisen ja ongelmanratkaisun kannalta keskeisimpinä pitämistäni käsitteistä ja prosesseista.

2.4.2. Piilotettu profiili –vaikutus
Piilotettu profiili –vaikutus esiintyy tilanteissa joissa osa ongelmanratkaisuun tarvittavasta informaatiosta on jaettua (kaikkien ryhmän jäsenien tiedossa), ja osa jakamatonta (yksittäisten
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ryhmän jäsenien tiedossa olevaa). Jaetulla ja jakamattomalla informaatiolla on erilainen merkitys
ongelmanratkaisun kannalta; jakamattoman informaation tukema ratkaisuvaihtoehto on paras,
mutta siihen voidaan päätyä ainoastaan mikäli ryhmä pystyy hyödyntämään ja arvioimaan kunkin yksittäisen jäsenen omaamaa uniikkia informaatiota.
Muun muassa Stasserin ja Tituksen (1985), sekä Wittenbaumin ja kumppaneiden (2004) tutkimukset ovat näyttäneet että mikäli keskusteluryhmien jäsenet omaavat ongelmanratkaisutilanteessa positiivisia tiedonpalasia koskien vaihtoehtoista ratkaisua, mutta heille on luotu keinotekoinen varaus koskien kyseistä ratkaisua, ryhmät keskustelevat säännönmukaisesti suosien
yhteisen, jaetun tiedon tukemaa ratkaisua.. Keskustelun kuluessa jaettua informaatiota tuodaan
esiin ja käsitellään laajasti, siinä missä ryhmän jäsenten uniikki informaatio tavataan sivuttaa
tai käsitellä vain pintapuolisesti. Tämä johtaa siihen että ryhmät ajautuvat keskustelun aikana
jatkuvasti positiivisemmalla asenteella ja itsevarmemmin alkujaan suositun vaihtoehdon suuntaan. Tämä tapahtuu huolimatta siitä että yksilöiden omaama uniikki informaatio tukee selkeästi
parempaa, vaihtoehtoista (valitsematta jäävää) ratkaisua.
Ryhmien taipumusta keskustella pääasiassa jaetuista, yhteisistä aiheista on vaikea lieventää.
Taipumusta ei hillitse se että ryhmälle annetaan täsmälliset ohjeet kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen läpikotaiseen tutkimiseen ja uuden informaation paljastamiseen (Stasser, Taylor & Hanna 1989). Piilotettu profiili –vaikutus ei heikkene myöskään silloin kun osallistujille kerrotaan
ettei heillä vielä ole kaikkea heille annettavasta informaatiosta (Stasser, Stewart & Wittenbaum,
1995), tai että heitä tullaan pitämään julkisesti vastuussa ratkaisujensa laadusta (Stewart, Billings & Stasser, 1998). Se että osallistujille kerrotaan yksityisesti että ryhmän jäsen X omaa
muita enemmän informaatiota ei myöskään aina heikennä piilotettu profiili –vaikutusta (Stasser,
Vaughn & Stewart, 2000).
On kuitenkin joitain muuttujia joilla piilotettu profiili –vaikutusta on onnistuttu heikentämään
(Kerr & Tindale, 2004). Mikäli ryhmien jäsenille annetaan mielikuva että heidän ongelmallaan
(esimerkiksi murhamysteerillä) on olemassa varmistettavasti oikea ratkaisu, ryhmän taipumus
jaetun informaation suosimiseen vähenee (Stasser & Stewart, 1992). Tässä on kyse ryhmän jäsenien itsevarmuuden kasvamisesta, jonka myötä myös heidän kyvykkyytensä ongelmanratkaisuun kasvaa. Piilotettu profiili –vaikutusta voidaan heikentää myös antamalla yhdelle ryhmän
jäsenelle tehtäväksi puhua jakamattoman informaation tukeman ratkaisun puolesta (”paholaisen
asianajaja –strategia”) (Brodbeck & kumppanit, 2002). Kyseisten muuttujien vaikutuksien todettiin kuitenkin olevan melko heikkoja.
Maisterintyöni kannalta olennainen huomio on että sosiaalipsykologian tutkimuksissa jakamattoman informaation tukahduttamisen vaikutusta on kyetty heikentämään merkittävästi ainoastaan
muuttamalla olosuhteita siten että ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus kommunikoida anonyymisti. Tällaisiin koeolosuhteisiin osallistuneet eivät ainoastaan tuoneet enemmän esiin omaamaansa uniikkia tietoa, vaan olivat myös taipuvaisempia mainitsemaan tietämiään faktoja uudestaan
sekä kyseisen että seuraavien keskustelujen aikana. Samankaltainen, erityisen räikeä havainto
tulee brainstormingin tutkimuksista, joissa tietokonesovelluksen kautta kommunikoivien anonyymien ryhmien on todettu suoriutuvan ideoinnista huomattavasti paremmin kuin tavallisten
brainstorming –ryhmien (esimerkiksi Gallupe ja kumppanit, 1992, 1994; Cooper ja kumppanit,
1998), etenkin silloin kun ryhmäkoko on suuri (Dennis & Valacich 1993). Tietokoneavusteisesti ideoivien, suurikokoisten ryhmien menestys ei vaikuta johtuvan siitä että kyseiset ryhmät
tuottaisivat henkilömäärästään johtuen määrällisesti useampia innovatiivisia ideoita (Connolly ja
kumppanit, 1993), vaan siitä että ryhmän jäsenet saavat tehokkaammin stimulaatiota toistensa
ideoista (Leggett-Dugosh ja kumppanit, 2000; Paulus & Yang 2000; Nijstad ja kumppanit, 2003).
Tietokonesovellusta käyttävien ryhmien suhteellisen menestyksen nähdään johtuvan siitä että
vaikka jäsenet voivat halutessaan lukea toistensa ideoita, he voivat taltioida omat ideansa kes-
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keytyksettä ja ilman merkittävää sosiaalista painetta. Tätä vastoin tavallisissa brainstorming-olosuhteissa ryhmäkeskustelun ”kohina” vaikuttaa häiritsevän jäsenten kykyä aloittaa tuottavia
ajatusketjuja, ja keskeyttävän käynnissä olevia ajatusprosesseja (Diehl & Stroebe 1994; Nijstad
ja kumppanit, 2003). Kasvokkain työskentevien ryhmien tuottavuutta heikentävät myös jäsenien
sosiaalisesta identifioitumisesta johtuva haluttomuus jakaa ideoitaan (katso seuraava alaluku).
Toisaalta, toisena työni kannalta merkittävänä huomiona, fasilitaattorin toimesta tapahtuvan
keskustelun jäsentämisen on todettu parantavan luovan työskentelyn tuottavuutta merkittävästi
(Offner ja kumppanit, 1996, Oxley ja kumppanit, 1996).
Piilotettu profiili –vaikutuksen syntymiseen näyttävät olevan osallisena useat tekijät. Ensinnäkin, ottaen huomioon että ryhmätilanteissa suhteellisesti useammilla jäsenillä on mahdollisuus ”päästä käsiksi” jaettuun informaatioon jakamattomaan informaatioon verrattuna, jaetulla
informaatiolla on määrällinen yliote, ja siten on todennäköisempää että joku ryhmän jäsenistä
tuo sen esiin. Vastaavasti niissä tilanteissa kun uniikki informaatio tulee esiin keskustelun aikana,
on epätodennäköisempää että se synnyttää pitkäkestoisempaa debattia, tai että sitä toistetaan
tai harkitaan uudelleen keskustelun aikana (Wittenbaum & kumppanit, 2004).
Ryhmän tiedonjakamista koskeviensa tutkimusten pohjalta Gigone ja Hastie (1993) havainnoivat
että keskusteluryhmien jäsenet tarttuivat alustavasti eräänlaiseen ”keskiarvoon” puheenaiheissa löytääkseen konsensuksen, ja etenivät sen pohjalta (näennäisen) ratkaisun luomiseen. Näinollen tutkijat esittivät että ryhmien keskustelut palvelivat yleisesti ottaen alustavasti löydetyn
konsensusmielipiteen perustelemista ja oikeuttamista uusien näkökantojen muodostamisen sijaan. Edeltävään liittyen Wittenbaum (1998) havaitsi että ryhmän jäsenet arvottavat toisiaan
kyvykkäämmiksi, tietävimmiksi ja uskottavimmiksi mikäli nämä puhuvat ryhmän enemmistön
jakamien näkökulmien puolesta, ja enemmistön jakamaa tietoa verrattaen uskottavammaksi.
Näinollen vaikuttaa siltä että ryhmien lopulliset päätökset ja ratkaisut ovat useammin tulos keskustelua leimaavien yksilöllisten asenteiden ja odotusten jakautumasta kuin keskustelun aikana
esiin tulevista informaation palasista. Kuten aiemmin kuvailtu anonyymisyyden normatiivisesti
vapauttava vaikutus osoittaa, ryhmän jäsenet näyttävät kantavan enemmän huolta harmonisten
suhteiden ylläpitämisestä ryhmäänsä kuin käsillä olevan ongelman perusteellisesta tutkimisesta.

2.4.3. Me ja muut: sosiaalinen identifioituminen
Edellä kuvailtu sosiaalinen informaatiovaikutus edellyttää että ryhmän jäsenet ovat identifioituneet jollain tasolla informaation lähteeseen. Tutkimukset osoittavat että ryhmät suhtautuvat
tarkkaavaisemmin ja luottavaisemmin oman ryhmänsä sisältä tulevaan informaatioon (esimerkiksi Turner & kumppanit, 1994; Oldmeadow & kumppanit, 2003). Omaan ryhmään kuuluvilla
jäsenillä nähdään olevan samoja tai omiin liittyviä intressejä, ja heidän nähdään jakavan samanlaisia arvoja, rajoituksia ja lähtökohtia. Näinollen oman ryhmän jäsenien nähdään olevan tärkeämpiä sosiaalisen vertailun näkökohdasta. Ryhmäprosessin ilmiöt ja yksilön reaktiot tulee määritellä sen ryhmän näkökulmasta johon yksilö kokee kuuluvansa (tai hänen nähdään kuuluvan)
voimakkaimmin. Usein näennäisen ryhmän sisällä oleva alaryhmä on yksilölle johdonmukaisin
sosiaalinen kategoria. Esimerkiksi kansanedustajana työskenteleminen luo selkeästi yhteenkuuluvuutta toisiin kansanedustajiin (yhteiskunnallisesti hyvin erottuva ryhmä), mutta edellämainittu kuuluvuus voi olla huomattavasti vähemmän voimakasta kuin yhteenkuuluvuus puoluetoverien kanssa. Ryhmien muodostuminen voi yhtälailla olla myös väliaikaista, ja tapahtua miltei
välittömästi sosiaalisen tilanteen alussa (Turner & Onorato, 1998).
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Ryhmien jäsenten sosiaalisen identifioitumisen nähdään vahvistavan huomattavasti normatiivista sosiaalista vaikutusta (Deutsch & Gerard, 1955). Kuuluvuuden tunne vaikuttaa voimakkaasti
sekä yksilön omakuvansa määrittämiseen että hänen itsetuntoonsa. Wood ja kumppanit (1996)
havaitsivat että kun yksilöt ovat identifioituneet tiettyyn ryhmään mutta huomaavat olevansa
sen kanssa eri mieltä, he muuttavat todennäköisesti julkista mielipidettään. Yksilöt usein tukevat ratkaisuja ja asenteellisia kantoja joita he pitävät oman ryhmänsä normien mukaisena siitä
huolimatta että yksityisesti kokevat niitä kohtaan varauksia tai omaavat ryhmäänsä verrattuna
vähemmän äärimmäisiä mielipiteitä.
Toiseksi, yksilöt tulkitsevat valikoivasti ryhmänsä mielipiteenilmaisussa esiintulevia asioita rationalisoidakseen tai minimoidakseen potentiaalista erimielisyyttä itsensä ja ryhmän välillä, sekä
oikeuttaakseen oman mielipiteensä muuttamisen. Yksilön identifioituessa osaksi ryhmää hän alkaa käyttää omakohtaista kognitiivista vääristämistä ja semanttista uudelleentulkintaa keinona
minimoidakseen sosiaalisen poikkeavuuden tunteen. Mikäli ryhmän jäsen ei kykene edellämainittuun ”kognitiiviseen välttelyyn” esimerkiksi mielipide-erojen ollessa liian voimakkaita, hän
tulee todennäköisesti kokemaan enemmän huonoa itsetuntoa verrattuna jäseniin jotka eivät koe
identifioituvansa kyseiseen ryhmään yhtä voimakkaasti (Pool ja kumppanit, 1998).
Ryhmien jäsenet useimmiten kokevat ottavansa suuren sosiaalisten sanktioiden riskin haastaessaan ryhmänsä normeja. Poikkeavuus normeista voi uhata yksilön tunnetta kuuluvansa ryhmänsä
jäseneksi sekä altistaa hänet (näennäisesti tai todellisuudessa) jonkinasteiselle hylkimiselle hänen
suosimassaan ryhmästä. Tutkimukset osoittavat että jo tilapäisessä tai suhteellisesti merkityksettömässä ryhmässä tapahtuva hylkiminen riittää vaikuttamaan hyvin negatiivisesti yksilön
mielialaan (Williams & Sommer, 1997). Hylkimisen pelko antaa yksilölle syyn sekä tukahduttaa erimielisyytensä että hyväksyä omakohtaisesti ryhmän kollektiivisesti suosiman ratkaisun
(”eiväthän kaikki nuo ihmiset voi olla väärässä”). Näinollen yksilö ottaa poikkeavuuden riskin
ainoastaan tuntiessaan merkittävää itsevarmuutta oman mielipiteensä tai ratkaisuvaihtoehtonsa
suhteen.
Sosiaalisen hylkimisen välttämiseen pyrkivä toiminta tapahtuu refleksiivisesti jopa tilanteissa
joissa todellisen hylkimisen toteutuminen on epätodennäköistä, merkityksetöntä tai mahdotonta. Williams ja kumppanit (2000) suorittivat tutkimuksen jossa he jakoivat osallistujat virtuaaliryhmiin joiden tuli suorittaa rutiininomaisesti tiettyjä tietokoneen välityksellä tapahtuvia
yhteistehtäviä. Yksittäisille osallistujille annettiin mielikuva että muu ryhmä sulki heidät ryhmän
pelaaman internet-pelin ulkopuolelle. Tällainenkin vähäiseltä vaikuttava hyljeksinnän muoto ryhmissä joissa jäsenet eivät tavanneet kasvokkain vaikutti negatiivisesti hyljeksittyjen osallistujien mielialaan ja itsetuntoon. Toisaalta hyljeksintä synnytti yhdenmukaisuuteen pyrkivää käytöstä
sen kohteeksi joutuneiden osallistujien osalta, lisäten heidän taipumustaan olla yhtä mieltä ryhmän kanssa sen suorittaessa seuraavia tehtäviään.
Marquesin, Abramsin ja kumppaneiden (2001, 2002) ”musta lammas –vaikutusta” koskeva tutkimukset tukevat näkemystä jonka mukaan yksilöt saavat itsevarmuutta oman ryhmänsä yksimielisyydestä, ja osoittavat että ryhmillä on taipumus rangaista niitä jäseniä jotka estävät tai järkyttävät yhdenmukaistumisen prosessia. Tutkimuksissa väliaikaisen ryhmän normeista poikkeavaa
käytöstä ilmentävien yksilöiden havaittiin joutuvan sitä todennäköisemmin vähättelyn ja
leimaamisen kohteeksi mitä selkeämmin heidät pystyttiin määrittelemään ryhmään kuuluviksi.
Lisäksi vähättely oli voimakkaampaa kohti yksilöitä jotka esittivät epäilyksiä oman ryhmänsä
paremmuudesta suhteessa toisiin ryhmiin. Siten tutkijat esittivät että ryhmän normeista
poikkeaminen johtaa todennäköisemmin sosiaalisiin sanktioihin jos ryhmän sosiaalinen
identiteetti on voimakas ja selkeä.
Sosiaalisen identifioitumisen ja jaetun tiedon kertaamisen seurauksena syntyy usein ennakkoluuloja, sekä asenteiden ja mielipiteiden polarisoitumista. Keskeinen osa tätä prosessia on omien
ja ulkopuolisten ryhmien stereotypiointi, jossa ulkopuoliset nähdään heikompina ja arvottomina,
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ja oma ryhmä suhteellisesti voimakkaampana ja moraalisesti parempana (Brewer, 1999). Ennakkoluuloja ja sosiaalista identiteettiä koskevat tutkimukset ovat dokumentoineet vastaavia oireita
sekä tavallisissa että minimaalisissa (matalan koheesion) ryhmissä (Turner & kumppanit, 1979;
Hogg & kumppanit, 2004). Sekä Sachdev ja Bourhis (1991) että Long ja Spears (1998) raportoivat omia ryhmiä koskevien puolueellisten näkemysten esiintymisestä luovuus- ja ideointitehtäviin liittyvissä tutkimuksissa, joissa ryhmien tuli jälkikäteen arvioida toistensa työn tuloksia.
Varsinkin korkean itsetunnon omaavat henkilöt arvioivat oman ryhmänsä tulokset suhteellisesti
paremmiksi.

2.4.4. Jaetut ajatusmallit
Valtaosa ryhmän päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua koskevista tutkimuksista on keskittynyt
tarkastelemaan ryhmien tapoja käsitellä ja jakaa aihettaan koskevaa tietoa. Pieni mutta kasvava tutkimuspohja käsittelee ryhmäprosesseja siitä näkökulmasta kuinka ryhmät muodostavat
samanmielisyyttä kollektiivisen tiedonkäsittelyn tapojen ja aiheiden käsitteellistämisen osalta,
toisinsanoen kuinka ne luovat jaettuja ajatusmalleja. Tutkijat ovat esittäneet että ongelmanratkaisussa parhaiten menestyvät ryhmät ovat niitä jotka rakentavat työskennellessään jaettuja ajatusmalleja (muun muassa Mathieu ja kumppanit, 2000; Peterson, Mitchell, Thompson & Burr, 2000;
Mohammed, Dumville, 2001).
Klimoski ja Mohammed (1994) ovat esittäneet että ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa lähestytään tyypillisesti ”nollasummapelinä”, eräänlaisena rajallisten resurssien jakamisen tehtävänä,
jossa yhden osapuolen hyöty on pois toiselta osapuolelta. Menestystä sen sijaan saavutetaan
silloin kun ryhmä näkee ongelmanratkaisun ja siitä neuvottelemisen uusien resurssien luomistehtävänä, jossa ryhmän jäsenet luovat lisäarvoa yhdessä jakamalla tietoa ja maksimoimalla
yhteisiä vahvuuksia. Jälkimmäisessä tapauksessa ryhmä omaa kollektiivisesti hyödyllisen, ryhmätyöskentelyä koskevan jaetun ajatusmallin. Kuten esimerkistä käy ilmi, ajatusmallien jakaminen ei ole sama asia kuin tiedon jakaminen (joka sisältää olennaisena osanaan informaation
kommunikoimisen); sen sijaan kyse on yksilöiden tavasta tulkita informaatiota.
Hyödyntäen tutkimuksessaan moniaiheiseen päätöksentekoharjoitukseen osallistuvia opiskelijaryhmiä, Mohammed & Ringseis (2001) päätyivät jaettujen ajatusmallien tärkeyden puolesta
puhuviin tuloksiin. Tutkimuksessa opiskelijat jaettiin ryhmiin joissa kukin otti kuvitteellisen torikauppiaan roolin (kukkakauppias, ruokakauppias, viinakauppias ja leipuri), ja heidän tuli neuvotella yhteisten markkinoiden järjestämisestä. Opiskelijoiden tuli päättää yhdessä muunmuassa
mainoksien tyylistä, kauppa-apulaisten palkkaamiseen ja harjoittamiseen liittyvistä käytännöistä ja markkinarakennuksen lämpötilasta. Ennen tutkimusta opiskelijat vastasivat asennekyselyyn jonka avulla mitattiin heidän kyvykkyyttään yhteistyöhön ja päätöksentekoon.
Tutkimuksen alussa opiskelijat tutustuivat heille määritettyä kauppaa koskevaan, ”omistajalta”
tulevaan toimintasuunnitelmaan, joissa selitettiin ja perusteltiin mitkä näkökulmat olivat tärkeitä heidän toimintansa kannalta. Ruokakauppiaalle kerrottiin että kaikkien toimintojen kulut
mainostamisesta apulaisten palkkaamiseen tultaisiin jakamaan tasan markkinoille osallistuvien
kesken. Leipurille sen sijaan kerrottiin että toimijat olivat hyvin itsenäisiä, ja tekivät itsenäisiä
päätöksiä. Kukka- ja viinakauppiaan toimintasuunnitelmat olivat sisällöltään näiden ääripäiden
välissä. Näin luotiin olosuhteet, joissa tutkimukseen osallistuvilla olisi keskenään täysin erilaiset
lähtökohdat (ajatusmallit) yhteistyötä ajatellen. Jotta varmistuttiin että osallistujat olivat sisäistäneet kauppojen toimintasuunnitelmat, heille järjestettiin yhteiset strategiakeskustelut saman
alan kauppiaiden kanssa.
Tutkimuksen ryhmätyövaiheessa osallistujat jaettiin neljän hengen ryhmiin joissa kussakin oli
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yhden kaupanalan edustaja. Ryhmiä oli kahdenlaista: toisia ohjastettiin muodostamaan enemmistön, ja toisia yksimielinen päätös markkinan järjestelyistä. Osallistujat täyttivät itsenäisesti
uuden kyselyn koskien heidän mielipiteitään siitä kuinka markkinat tulisi järjestää. Tämän jälkeen
seurasi ryhmäkeskustelu, jossa eri kaupanaloja edustavien osallistujien tuli keskenään neuvotella
markkinoiden järjestelyistä. Tutkimuksen päätyttyä osallistujat vastasivat vielä yhteen kyselyyn,
jossa heidän tuli arvioida ryhmäkeskustelun kulkua, neuvottelumenestystään ja päätöksenteon
tuloksia.
Mohammedin ja Ringseis määrittelivät ryhmien menestymisen tehtävässään vertaamalla kyselyvastauksia sen osalta kuinka osallistujat ilmaisivat eri- tai samanmielisyyttä koskien ryhmässä
tehtyjen päätösten syitä ja sen jäsenten näkökantojen pätevyyttä. Tutkijat olivat muodostaneet
ennakkoon seuraavanlaisia hypoteesejä:
1) Ryhmät joiden jäsenillä mitataan asennekyselyssä olevan hyvä yhteistyökyvykkyys saavuttavat parempia yhteistyötuloksia verrattuna niihin joilla mitataan alhainen yhteistyökyvykkyys.
2) Ryhmät joita ohjeistetaan tekemään yksimielinen päätös suoriutuvat paremmin jaettujen ajatusmallien rakentamisessa kuin ryhmät joita ohjeistetaan tekemään enemmistön päätös.
3) Ryhmät joiden jäsenten todetaan hyödyntäneen tehokkaimmin jaettuja ajatusmalleja voidaan
myös todeta tiedustelleen suhteellisesti enemmän toistensa päätösten syitä, hyväksyneen toistensa näkökannat oikeellisina myös erimielisyystilanteissa ja sisällyttäneen toistensa mielipiteitä
päätöksentekoonsa suuremmassa määrin verrattuna muihin ryhmiin.
4) Jaettuja ajatusmalleja tehokkaammin hyödyntäneiden ryhmien jäsenien odotukset päätöstensä toimeenpanosta ovat positiivisempia muihin verrattuna.
5) Jaettuja ajatusmalleja tehokkaammin hyödyntäneiden ryhmien jäsenet ilmoittavat olleensa
tyytyväisiä ryhmiensä päätöksiin useammin kuin jaettuja ajatusmalleja heikosti hyödyntäneiden
ryhmien jäsenet.
Kyselyvertailun perusteella tutkijat totesivat hypoteesin 1 jääneen toteutumatta, ja hypoteesien
2, 3, 4 ja 5 toteutuneen. Käytännössä tämä tarkoitti että osallistujien ennaltamääritetty yhteistyökyvykkyys ja –asenne (hypoteesi 1) ei korreloinut hyvien ryhmätyötulosten kanssa, mutta
ryhmätyön aikana tapahtunut näkökantojen aukipurkaminen ja arviointi (hypoteesi 3) sen sijaan
johti hyviin tuloksiin. Kyseinen havainto puhuu jaettujen ajatusmallien tärkeyden puolesta useita
osapuolia hyödyttävälle ongelmanratkaisulle. Hypoteesin 2 toteutuminen viittaa siihen että ryhmän ulkopuolelta tuleva, ”ylempää” (kenties fasilitoimalla) asetettu tavoitetila, tai kenties eräänlainen ”samassa veneessä” –mentaliteetti, on ryhmätyössä onnistumisen kannalta hyödyllinen.
Hypoteesien 4 ja 5 toteutuminen osoitti puolestaan että jaettujen ajatusmallien hyödyntäminen
vaikutti yleisesti ottaen positiivisesti ryhmän näkemykseen työskentelynsä tuloksista. Jäsenien
tyytyväisyys ryhmän työskentelyyn normatiivisen paineen ulottumattomissa kenties osoittaa
että myös tiedon jakamisen prosessi on toiminut paremmin jaettujen ajatusmallien myötä. Sen
sijaan eroavat ajatusmallit siitä miten markkinat yleisesti ottaen toimivat johtivat yleisesti ottaen
negatiivisiin odotuksiin ryhmän tekemien ratkaisujen toimeenpanosta, ja tyytymättömyyteen
koskien lopullisia päätöksiä. Näinollen tutkimus tarjoaa lupaavia viitteitä siitä kuinka ryhmän
ongelmanratkaisussa voidaan päätyä kollektiivisesti hyödylliseksi koettuihin tuloksiin.
Edellämainittuun liittyen pidän kuitenkin tärkeänä että ryhmä muodostaa jaettuja ajatusmalleja
työskentelynsä kuluessa ja sen tuloksena, sen sijaan että hyödyntäisi valmiiksi jaettua tietoa
tai ajatusmalleja. Ryhmätyöskentelyn fasilitoinnin keskeisinä haasteina vaikuttaa olevan löytää
keinoja uusien jaettujen ajatusmallien rakentamiseen näkökantojen ja mielipiteiden objektiivisen
purkamisen kautta, ja toisaalta estää ennalta vallitsevia ajatusmalleja saamasta ”ylivaltaa” ryhmän työskentelyssä.
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2.5. Yhteenveto
Edellä kuvaillut ryhmäprosessien tutkimukset valottavat ongelmanratkaisuun pyrkivien pienryhmien kohtaamia haasteita, ja niiden yleisyyttä sosiaalisissa olosuhteissamme. Useat prosessit
ovat syvään juurtuneita, ja muutamat, kuten konsensukseen pyrkiminen uniikin tiedon kustannuksella, voidaan nähdä yleisesti ottaen haitallisena ongelmanratkaisun ja päätöksenteon näkökulmasta. Ihmisten mielipiteisiin ja halukkuuteen jakaa tietoaan vaikuttaa voimakkaasti se
miten muut heistä ajattelevat. On sekä kiinnostavaa että yhtälailla huolestuttavaa pohtia kuinka
kyseiset prosessit skaalautuvat esimerkiksi yhteiskunnallisen tason ongelmanratkaisuun, jossa
sekä käsiteltävät aiheet että käytetyt toimintatavat ovat moninverroin monimutkaisempia. On
olemassa riski että ryhmäprosessin tiedolliset haittavaikutukset korostuvat entisestään useita
osapuolia käsittävässä työskentelyssä, ja ryhmät käyttävät siten resurssejaan ratkaisuihin jotka
eivät (Taakan siirtäminen -systeemiarkkityypin mukaisesti) tuo varsinaisia muutoksia vallitseviin,
ongelmanratkaisun kohteena oleviin olosuhteisiin, vaan vaikuttavat ainoastaan ongelmaoireisiin.
Ryhmien tiedon jakamisen haasteet eivät piile informaation puutteessa, vaan tehokkaan vuorovaikutuksen ja holistisen ajattelutavan haastavuudessa. Ryhmillä on potentiaali saavuttaa hyviä
tuloksia, mutta toisaalta tiedämme että niihin yltäminen edellyttää ryhmiltä avoimuutta, objektiivisuutta ja kauaskatseisuutta, ominaisuuksia joita voidaan usein pitää yllä ainoastaan puuttumalla aktiivisesti ryhmän vuorovaikutukseen. Muotoilijoiden vastuulla on suunnitella työkaluja
ja prosesseja joilla ryhmätyöskentelyn vahvuuksia voidaan korostaa ja heikkouksia minimoida,
ilman että ryhmän jäsenien omaaman uniikin tiedon esiin tuominen vaarantuu.
Ehkäpä tärkein tässä luvussa käsittelemistäni sosiaalipsykologian tutkimuksista esiintuleva opetus on että ’jaettu tieto’ ei ole sama asia kuin ’tiedon jakaminen’. Ongelmanratkaisun kannalta
kyseiset käsitteet voidaan itseasiassa nähdä miltei toistensa vastakohtina. Siinä missä tiedon
jakaminen merkitsee ryhmän jäsenien omaaman uniikin tiedon esiintuontia ja käsittelyä, jaettu tieto tarkoittaa yksinkertaisesti tietoa joka on yhteistä valtaosalle ryhmän jäsenistä. Jaetun
tiedon korostunut käsitteleminen on suhteellisesti vähemmän hyödyllistä uusien ratkaisuiden
luomisessa, ja johtaa usein lopputuloksiin joissa entiset mielipiteet ja ratkaisut vahvistuvat ja
polarisoituvat entisestään.
Ryhmät ovat taipuvaisia korostamaan jaettua tietoa koska jäsenet kantavat akuutisti enemmän
huolta harmonisten suhteiden ylläpitämisestä ryhmäänsä kuin ongelman perusteellisesta käsittelemisestä tai hyvään ratkaisuun päätymisestä. Ihmiset identifioituvat voimakkaasti myös väliaikaisiin ryhmiinsä (ja pienryhmiin niiden sisällä), ja omaavat voimakkaan taipumuksen pyrkiä
yhdenmukaisuuteen ryhmän kanssa. Ollessaan eri mieltä ryhmänsä kanssa yksilö ottaa tai näkee
ottavansa sosiaalisen sanktion kuten hylkimisen riskin, joka koetaan pelottavana vaikka kyse
olisi yksilölle käytännössä merkityksettömästä ryhmästä. Ryhmien jäsenet usein sensuroivat itse
itseään, ja jopa ottavat julkisesti todellisesta mielipiteestään eroavan kannan. Lisäksi ryhmän
jäsenet tyypillisesti olettavat että muiden jäsenien esiintuomat mielipiteet ovat aitoja, vaikka
omakohtaisesti harjoittaisivatkin näkemystensä sensurointia. Näinollen syntyy olosuhteita joissa
yksilöt näkevät ryhmänsä konsensuksen yhtenäisempänä ja radikaalimpana kuin mitä se todellisuudessa on.
Jaettua tietoa tullaan hyödyntämään ongelmanratkaisussa sitä todennäköisemmin mitä voimakkaampi ryhmän koheesio, esimerkiksi yhtenäisyys asiantuntijuuden osalta on. Lisäksi, mitä
enemmän ryhmän jäsenien omaama uniikki tieto tukahtuu, sitä voimakkaammin ratkaisuihin
päädytään tiedollisten perustelujen sijasta ryhmän sosiaalisen dynamiikan pohjalta. Lopputulos
voi tällöin olla enemmänkin sosiaalinen rakennelma kuin informoitu, faktoihin perustuva ratkaisu. Kyseinen vaikutus on kertaantuva, ja kasvaa työskentelyn edetessä, mikäli sitä kierrettä ei
saada rikottua. Voidaan kenties olettaa että monialainen, ”sekalainen” ryhmä pystyy välttämään
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pahimman informaatiota kierrättävän vaikutuksen, ja että monialaisuus on siten itsessään
työkalu ryhmäprosessin parantamiseksi. Toisaalta eri ammattitaustoista koostuva ryhmä kohtaa
suhteellisesti enemmän haasteita keskinäisessä kommunikaatiossaan koska yhteistä tietoa on
vähemmän, ja siten riski uniikin tiedon tukahtumisesta on yhtälailla läsnä myös monialaisessa
työskentelyssä. Integroivien kommunikaatiotapojen kehittäminen vaikuttaa näinollen hyvin tarpeelliselta.
Ryhmään identifioitumisen kääntöpuoli on toisten ryhmien väheksyminen. Ulkopuolelta tulevat
informaatio ja mielipiteet usein sivuutetaan, koska niiden nähdään tulevan lähteistä jotka ovat
vähemmän uskottavia, tietäviä tai taitavia. Tämä voi vähentää huomattavasti koheesioltaan voimakkaan ryhmän ulkoista yhteistyökykyä. Tämän huomioon ottaen ryhmien muodostamisen ja
työskentelyn rakenteen suunnittelua tulisi kenties lähestyä alustavaa ryhmäkoheesiota välttäen,
ja työskentelyn kuluessa tapahtuvaa sosiaalista identifioitumista tavoitellen.
Tässä luvussa käsitellyt tutkimukset viittaavat siihen että ryhmien lopulliset ratkaisut syntyvät tyypillisesti enemmistön päätöksenä, toisinsanoen suosituimman vaihtoehdon valitsemisen
kautta. Toimintatapa lienee yleinen koska se on ajallisesti tehokkaampi, ja sen puitteissa päädytään epätodennäköisemmin umpikujiin, etenkin koska ryhmän jäsenet luontaisesti tukahduttavat toisinajatteluaan. Enemmistön päätös ei kuitenkaan ole hyvä valinta ongelmanratkaisun
näkökulmasta, sillä se johtaa kompromisseihin ryhmän jäsenien intressien integroinnin sijaan,
ja rajoittaa ryhmän kykyä käsitellä näkökulmia monipuolisesti. Yksimieliset päätökset sen sijaan edellyttäisivät laaja-alaista keskustelua ja jokaisen osapuolen yhdenmukaista huomioimista,
ja oletettavasti siksi niiden saavuttaminen on vaikeaa. Yksimielisyyden puitteissa ryhmän on
vaikeampi päättää asioista, koska se joutuu käsittelemään faktatiedon lisäksi enemmän kunkin
ryhmän jäsenen näkökulmien relevanssia ongelmanratkaisussa. Enemmistön päätöksissä tämä
vaihe voidaan tarvittaessa ohittaa.
Tutkimukset kuitenkin osoittavat että alustavasti asetettu tavoite yksimielisyyteen pyrkimisestä rohkaisee ryhmiä jakamaan uniikkia tietoaan, ja kyseenalaistamaan ratkaisujaan enemmän.
Toisaalta ryhmän suorituskyky, ja uniikin informaation käsittely ongelmanratkaisun yhteydessä
tehostuu mikäli jäsenet kokevat ongelmanratkaisutehtävän helppona eivätkä tunne siihen liittyviä
(ulkopuolisia) sosiaalisia tai ajallisia paineita. Tämä ei liity ongelman todelliseen vaikeustasoon, vaan ryhmän itseluottamukseen ja tunteeseen omasta kompetenssistaan. Toisaalta, kun kyseessä on monimutkainen yhteiskunnallinen ongelma, on ilmeistä että yhtä oikeaa tai toisinaan
edes hyvää ratkaisua ei ole olemassa. Ryhmäprosessin fasilitoinnin näkökulmasta on kuitenkin
mielenkiintoinen ja haastava kysymys voitaisiinko ryhmän käsitystä omasta suorituskyvystään
parantaa tietyn prosessin tai työkalujen avulla.
Keskeinen syy ryhmien ongelmanratkaisuprosessin monimutkaisuuteen vaikuttaa itseasiassa olevan ristiriidoissa muun muassa pyrkimyksen ryhmän yhdenmukaisuuteen, oman kompetenssin
tunteen ja uniikin tiedon jakamisen välillä. Huonosta itsevarmuudesta kärsivä ryhmä suoriutuu
huonommin ongelmanratkaisusta, mutta toisaalta (osittain ryhmäajattelun seurauksena syntyvä)
itsevarmuus korreloi usein voimakkaan koheesion kanssa, joka puolestaan on polarisoituneiden,
jaettua tietoa korostavien (huonojen) ratkaisujen syntymisen taustalla. Ryhmäkoheesio on toisaalta ristiriidassa jäsenien uniikin informaation ja näkemysten esiin tuomisen kanssa, näiden
rikkoessa ryhmän mielikuvaa yhdenmukaisuudesta ja konsensuksen saavuttamisesta. Tiedämme
vielä suhteellisen vähän siitä kuinka kyseisten sosiaalisen dynamiikan tekijöiden välillä voitaisiin
saavuttaa optimaalinen hyötysuhde, ja siten käytännön menetelmien kehittäminen ja testaaminen ryhmätyön tueksi on tarpeellista.
Tutkimusten pohjalta on erityisen selvää että fasilitaattorin tulee pitää aktiivisesti uniikin ja jakamattoman informaation puolta, toisinsanoen rohkaista ryhmän jäsenien omien näkemysten esiintuontia ja minimoida tukahduttavia, samankaltaisuuteen pyrkiviä ryhmäprosesseja. Vaikkakin
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konsensuksenluonti vaikuttaa olevan hyvin merkittävä osa ryhmän vuorovaikutusta, kyseisen
prosessin ei tarvitse nojata ainoastaan ’jaettuun tietoon’. Alustava konsensus voidaan mahdollisesti saavuttaa myös yhteisten työskentelykäytäntöjen ja tavoitteiden muodostamisen kautta,
ennen ratkaisuvaihtoehtojen tutkimista. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa että fasilitaattori ohjastaa ryhmää esimerkiksi määrittelemään käsillä olevan ongelman huolellisesti ennen varsinaisen ratkaisua koskevan ideoinnin aloittamista. Kun ongelma on määritelty, vasta sitten voidaan
johdonmukaisesti määritellä työn tavoite - kyseisen ongelman ratkaiseminen. Usein tämä tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.
Lisäksi, ei ole välttämättä huono asia että asiantuntijoiden on kommunikoitava uniikkia tietämystään muille ”rautalangasta vääntäen”. Jakaessaan informaatiota maallikon ymmärtämässä, ”universaalissa” muodossa asiantuntijat voivat helpottaa yhteisymmärryksen löytymistä, ja toisaalta
ryhmä voi näin tutustua ongelmanratkaisun kannalta keskeisiin käsitteisiin ja aiheisiin. Kyseinen
prosessi on suhteellisesti hidas, ja aiheuttaa oletettavasti turhautumista ajallisten paineiden alla
työskentevässä ryhmässä, mutta toisaalta, mikäli kollektiivista oppimista ei tapahdu, ratkaisut
uhkaavat jäädä pinnallisiksi. Fasilitaattorin rooli on siten sekä pyrkiä vakuuttamaan työskentelyn
osapuolet riittävien ajallisten resurssien tärkeydestä, ja toisaalta huolehtia että asiantuntijat saavat äänensä kuuluville usein lyhyeksi jäävän työskentelyajan puitteissa.
Jaetut ajatusmallit vaikuttavat erityisen lupaavalta ja helposti ymmärrettävältä tavalta lähestyä
ryhmäprosessien ja ryhmän ongelmanratkaisun kehittämistä. Ryhmätyöskentelyn positiiviset tulokset vaikuttavat korreloivan selkeästi jaettujen ajatusmallien esiintymisen kanssa, ja silloin kun
vaikeuksia ilmenee, esimerkiksi eri asiantuntijoiden välisessä kommunikaatiossa, niiden voidaan
puolestaan nähdä johtuvan eroavista ajatusmalleista. Tutkimukset myös osoittavat että ryhmädynamiikan normatiiviset vaikutukset heikkenevät suotuisasti olosuhteissa joissa jaettuja ajatusmalleja esiintyy.
Jaettuihin ajatusmalleihin liittyen on kuitenkin tärkeää huomioida että niiden rakentumisen tulee tapahtua ryhmän työskentelyn tuloksena, sitä vastoin että ryhmän työskentely ohjautuisi
valmiiksi jaettujen ajatusmallien perusteella. Ryhmät eivät yleisesti ottaen rakenna yhteisiä ajatusmalleja esimerkiksi verbaalisen kommunikaation kautta, ja siten tulkintatapojen ja käsitteiden
muodostamisen mahdollistaminen lepää fasilitaattorin harteilla. Kuten konsensuksen luonnissa,
tässäkin esimerkiksi käsillä olevan ongelman määrittelyn kautta voidaan kenties yltää haluttuun vaikutukseen. Lisäksi, kuten aiemmin käsitellyssä markkinoiden järjestämistä simuloivassa
tutkimuksessa, fasilitaattori voi ”luoda” ryhmän työskentelyn pohjaksi kollektiivisia, yksimielisyyttä ja uniikin tiedon jakamista tukevia puitteita.
Myös systeemiajattelulla ja sen työkaluilla on potentiaalisesti tärkeä rooli jaettujen ajatusmallien
rakentamisen näkökulmasta. Erityisesti systeemidiagrammien tai vastaavien työkalujen hyödyntäminen monimutkaisten ongelmien hahmottamisessa mahdollistaa ryhmälle yhteisen ”kieliopin” syntymisen. Näin voidaan tehostaa kollektiivista oppimista ja perusteellisempien ratkaisujen luomista, sekä vahvistaa ryhmän tiedonkäsittelykapasiteettia. Tällaisten työkalujen avulla
ryhmien jäsenet voivat kenties luopua joistain alustavista ajatusmalleistaan ja rakentaa uusia
yhdessä työskentelynsä aikana.
Lopuksi, yksi tärkeimmistä tutkimuksista esiintulleista havainnoista on että fasilitaattorin ei tarvitse pelätä että ryhmän sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen huonontaisi ryhmän suorituskykyä. Ihmiskeskeisyyttä promotoivasta muotoilijasta tämä voi tuntua vastavaikutteiselta,
mutta toisaalta, tutkimusten mukaan jopa (ja etenkin) anonyymit virtuaaliryhmät suoriutuvat
hyvin ideoinnista ja ongelmanratkaisusta. Ryhmätyössä menestyminen ei rakennu määrällisestä,
vaan laadullisesta vuorovaikutuksesta, ja siksi esimerkiksi edellä mainitut, ryhmän normatiivista painetta vähentävät lähestymistavat ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. Vaikkakin voidaan
turvallisesti päätellä että sosiaalisen kanssakäymisen ohjaaminen, rakenteellistaminen ja kenties
rajoittaminen ovat yleisesti ottaen tarpeellisia, tulee niitä toki lähestyä maltillisesti vallitsevan
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työkulttuurimme puitteissa.
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3

JAETUN ONGELMANRATKAISUN
TUTKIMUS

Tämä luku käsittelee Lähiö 2072 –hankkeen yhteydessä suorittamaani empiiristä tutkimusta.
Tutkimukseni ja toiminnan tavoitteena oli sekä edistää hankkeen tavoitteita osallistumalla ryhmätyöskentelyä tehostavaan fasilitointiin, sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä siitä kuinka
fasilitaation avulla voitaisiin edistää jaettua ongelmanratkaisua useiden eri ryhmien kesken tapahtuvassa yhteistoiminnassa. Sovelsin tutkimukseeni edellisessä luvussa kuvailtujen systeemiajattelun potentiaalisten hyötyjen, sekä sosiaalipsykologian tutkimustulosten perusteella valitsemaani tietokoneavusteista fasilitaatiomenetelmää.

3.1. Lähiö 2072 -hanke
“Lähiö 2072 – Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen“ on monialainen yhteishanke,
jonka tavoitteena on luoda yhteistoimintamalli kaupunkilähiöiden kehittämiseen. Lähiöillä on
tulevina vuosina edessään väistämättömiä ja mittavia kiinteistöjen korjaushankkeita, joiden toteuttamisen tulee tapahtua kustannustehokkaasti ja ekologisesti. Toimintamallin avulla pyritään
vastaamaan paremmin asukkaiden ja kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin.
Tulevat korjaushankkeet luovat voimakkaan momentumin, mahdollisuuksineen ja haasteineen, lähiöiden kehittämiseen. Lähiö 2072:n kuluessa kehitetään uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja,
joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista. Hankkeelle keskeinen kysymys on "Miten 1970-luvulla
rakennetuista lähiöistä tulisi asumisen brändejä?" Yhteistoimintamallia kehitetään, testataan ja
sovelletaan alustavasti Helsingin Mellunkylässä, mutta mallin on tarkoitus olla skaalautuva myös
muihin Suomen lähiöihin.
Lähiö 2072 on Aalto-yliopiston Living Places ja Build Environment Services –tutkimusryhmien,
sekä Vahanen-yhtiöiden ja Helsingin Energian Tekes-rahoitteinen yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Helsingin Diakonissalaitos, Suomen Kuntaliitto, Suomen Asuntotietokeskus, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään sekä
Wiktio Oy. Hanke toteutetaan vuosina 2012–2014. Lähiö 2072:n ollessa yhteishanke, Aaltoyliopiston tutkimushankkeen lisäksi mukana oli kaksi yritysten kehityshanketta, Vahanen Oy:n ja
Helsingin Energian Vuorovaikutus & Hyvä olo, sekä Vahanen Oy:n Lähiöharmonia, joilla pyritään
luomaan uusia aluekehittämisen palvelumalleja.
Hanke tarjosi erinomaisen kontekstin fasilitaation tutkimukselle. Hankkeeseen osallistuu useita

32

eri osaamisalueita ja näkökulmia edustavia tahoja, joilta korjausrakentamisen kasvavan momentumin asettamat haasteet ja mahdollisuudet edellyttävät tehokasta yhteistoimintaa ja johdonmukaista voimavarojen suuntaamista. Osapuolina eivät ole ainoastaan yritykset ja julkiset tahot,
vaan myös Mellunkylän asukkaat, ja siten käyttäjälähtöisyys on hankkeelle keskeinen ominaisuus. Hankkeessa syntyvillä ratkaisuilla tulee kenties seuraavina vuosikymmeninä olemaan laajoja
vaikutuksia yhteiskunnan eri osiin, joten tehokkaan yhteistyöprosessin rakentamisen jo sen alkuvaiheessa oli tärkeä tavoite.

3.2. Työskentelyn tavoitteet ja rakenne
Lähiö 2072 –hankkeen työpajojen fasilitaation tärkeimpänä tavoitteina oli luoda olosuhteita
joissa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvittavien jaettujen ajatusmallien rakentuminen mahdollistuisi osallistujien kollektiivisen luovuuden kautta. Pyrimme siihen että hankkeen
jokainen osapuoli saisi tasapuolisesti äänensä kuuluville, edellisessä luvussa esiintuotujen ryhmäprosessien hyöty- ja haittavaikutukset huomioonottaen, ja että nämä näkemykset voisivat
työskentelyn kuluessa verkottua ja edistää kollektiivisten tavoitteiden muodostamista. Hankkeeseen osallistui suuri ja monipuolinen joukko eri alojen osaajia, ja yhdenmukaisuuden kannalta
pidimme tärkeänä että hajautettu työskentely tapahtui yhteisen ohjaavan, fasilitaation kautta
toteutettavan elementin kautta.
Maisterintyöni tutkimustavoite oli tehdä käytännön fasilitoinnin myötä havaintoja tietokoneavusteisen fasilitointimenetelmän mahdollisuuksista jaetun ongelman mallintamisen ja -ratkaisun
edistämisessä ryhmätyöskentelyssä. Toisaalta tavoitteenani oli voida muodostaa havainnoistani
johtopäätöksiä monialaisessa yhteistyössä sovellettavan, kestäviin hyötyvaikutuksiin tähtäävän
fasilitaatiomenetelmäkonseptin suunnittelun tueksi. Keskityin tarkastelemaan pääasiassa työpajojen työskentelyssä syntyvän ja taltioidun sisällön laatua, sekä osallistujien tapoja käyttää sisältöä työskentelynsä apuvälineenä. Tutkimusvaiheen keskeisin muotoilullinen tavoite oli tarjota
työryhmille mahdollisuus konkreettiseen kollektiiviseen luomiseen ajatusmallien rakentamisen
ja visualisoinnin avulla.
Lähiö 2072 –hankkeen projektipäällikkö Katja Soini toimi fasilitaattorina työpajoissa. Hänellä oli
merkittävä rooli tutkimuksessani koska hän käytännössä määritteli ryhmätyöskentelyn etenemisen osittain yhdessä sovittujen periaatteiden ja osittain aiemman, yli kymmenvuotisen fasilitointikokemuksensa tuoman rutiinin kautta. Oma roolini oli huolehtia keskustelun sisällön taltioinnista ja havaintojen tekemisestä.
Tutkimukseni toteuttamiselle suunnittelemani rakenne oli pääpiirteiltään seuraavanlainen:
Hankkeen työskentely hajautettaisiin lyhyisiin, osallistujamäärältään pieniin työpajoihin, joissa pyrittäisiin yksitellen kartoittamaan kunkin toimijan (organisaation) näkökulma aihealueeseen. Organisaatiokohtaisten työpajojen myötä jokainen osapuoli saisi mahdollisuuden purkaa
auki ja korostaa aihealueeseen liittyviä uniikkeja näkökantojaan. Toimijoiden välinen yhteistyö
oli jo käynnissä, mutta sitä konkretisoitaisiin eteenpäin vasta organisaatiokohtaisten työpajojen
jälkeen. Lähtökohdaksi yhteistä työskentelyä varten järjestettäisiin kaikille yhteinen työpaja, jossa aiempien organisaatiokohtaisten keskustelujen sisältöä pyrittäisiin purkamaan auki ja „fuusioimaan“ hankkeen osapuolille kollektiivisesti hyödylliseksi kokonaisuudeksi.
Työskentelyn rakenne pohjautui muotoilullisen fasilitaation menetelmien lisäksi tiettyjen ominaisuuksiensa osalta edellisessä luvussa käsittelemiini sosiaalipsykologian tutkimustuloksiin.
Tutkimusten perusteella oli ilmeistä että yhdenmukaisten, jaettua tietoa omaavien ryhmien kes-
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keisessä uniikin tiedon käsittelyssä ilmenee usein puutteita, ja siten työskentelyn rakenteessa tuli
pyrkiä sekä heikentämään samankaltaisuuteen pyrkiviä prosesseja että rohkaista osallistujien
omien näkemysten esiin tuontia. Toisaalta työskentelylle tuli asettaa selkeä, aktiivisesti ylläpidettävä ja siten yksimielistä päätöksentekoa tukeva tavoitetila, johon sisältyy ratkaisuvaihtoehtojen
tuottamista edeltävää ongelman määrittelyä. Ongelma-aiheita koskevien keskustelujen tulokset
tuli taltioida projektiin osallistuville yhteisen „kielen“ mukaiseksi, jotta kyseinen materiaali olisi
kestävää myöhempää hyödyntämistä ajatellen, ja tukisi siten jaettujen ajatusmallien muodostumista. Kaiken kaikkiaan ennakkokäsitysten ja -luulojen minimoimiseen tuli kiinnittää erityistä
huomiota, jotta projektiryhmän yhteiset ajatusmallit syntyisivät, osallistujien kokemuksen ja
asiantuntijuuden ohella, kollektiivisen työskentelyn tuloksena. Keskeistä oli myös että organisaatiokohtaisissa tapaamisissa syntyviä kollektiivisia työskentelyn tuloksia ja niiden sisältämää
informaatiota käsiteltäisiin aktiivisena, projektin edetessä kehittyvänä elementtinä, joka on myöhemmissä työpajoissa kommunikoitavissa myös niille osapuolille jotka eivät olleet paikalla luomisprosessissa.

3.2.1. Sisällön taltiointi: Dialogue Mapping, IBIS & Compendium
Sosiaalipsykologian näkökulmien lisäksi toin edellisessä luvussa esiin useita systeemiajatteluun
pohjautuvia perusteluja keskustelun aiheiden, ja käsiteltävän ongelmien rakenteen taltioimisen ja
visualisoimisen tärkeydestä. Eräs lähtökohtani työskentelyn rakenteeseen oli systeemidiagrammien ja -mallien käyttö osallistujien kollektiivisen luovuuden tuotoksena. Systeemimallinnuksen
hyödyntäminen monimutkaisten ongelmien rakenteen hahmottamisessa (holistisessa ajattelussa) mahdollistaisi myös osallistujille yhteisen „kieliopin“ ja siten jaettujen ajatusmallien syntymisen. Systeemimallinnuksen käyttö tarjoaisi hyötyvaikutuksia ryhmän tiedonkäsittelykapasiteetin
kannalta, mallien toimiessa eräänlaisina visuaalisina ja osittain interaktiivisina muistioina keskusteluista. Uskoin että fasilitoidulla systeemimallinnuksella aikaansaataisiin projektin kuluessa
jatkuvia hyötyvaikutuksia.
Systeemimallinnus olisi kuitenkin perinteisessa muodossaan ollut liian vaativaa ja aikaanvievää
hankkeen työpajojen puitteissa. Päätin siten soveltaa työpajojen sisällön taltiointiin vakiintunutta
fasilitaatiotekniikkaa nimeltään Dialogue Mapping. Kyse on kaupallistetusta tekniikasta jota on
hyödynnetty muun muassa YK:n, Yhdysvaltain edustajainhuoneen ja NASA:n, sekä suuryritysten kuten AOL:n ja Verizonin tapaamisissa. Tekniikan on kehittänyt Jeffrey Conklin (2006), tavoitteenaan luoda työkalu kommunikoinnin ja päätöksenteon tehostamiseen ongelmanratkaisua
ja suunnittelua koskevissa keskusteluissa. Conklinin mukaan Dialogue Mapping toimii erityisen
sosiaalisesti monimutkaisten tilanteiden hahmottamisessa ja ilkeiden ongelmien ratkomisessa.
Dialogue Mappingin hyödyntämiseen fasilitoinnin tukena, ja tutkimukseni koevälineenä oli useita perusteluita. Tekniikka on suunniteltu jaettujen ajatusmallien tai “kognitiivisen konsensuksen“
luomista ajatellen, ja se vastasi siten lähtökohdiltaan hyvin tutkimukseni tavoitteisiin. Dialogue
Mappingia voidaan käyttää keskustelun sisällön taltioimiseen visuaaliseksi rakenteeksi, ja siten
se palvelee rajoitetusti myös monimutkaisten ongelmien auki purkamisen tarpeita. Toisaalta Dialogue Mappingin avulla voidaan Conklinin mukaan minimoida ryhmädynamiikassa ilmeneviä
epäkohtia, fasilitoinnin ohessa syntyvän sisällön toimiessa keskustelua yhteisesti ohjaavana elementtinä. Lisäksi halusin näkökulmia olemassaolevista fasilitoinnin ja sisällön taltioinnin menetelmistä maisterintyöni konseptisuunnitteluosuuden tueksi, ja vakiintuneen menetelmän hyödyntäminen oli siten perusteltua.
Dialogue Mappingiin kuuluu kolme keskeistä elementtiä: keskustelun sisältöä ohjaava ja taltioiva
fasilitaattori, kaikille osallistujille näkyvä jaettu näyttö (yleensä projektori ja valkokangas), ja yksinkertainen graafinen kieli nimeltään IBIS. Fasilitaattorin pääasiallinen tehtävä on toimia aktiivi-
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sena kuuntelijana ja kirjurina, verifioiden (varmistaen) ja taltioiden keskustelun sisältöä jaetulle
näytölle sitä mukaa kun sitä syntyy. Lisäksi fasilitaattorin rooliin kuuluvat perinteiset tehtävät
kuten ryhmädynamiikan tasapainottaminen, erimielisyyksien sovitteleminen sekä luovuuteen
rohkaiseminen.
IBIS (Issue-Based Information System), eräänlainen kielioppi jonka avulla keskustelun sisältö
voidaan taltioida tapaamisissa tyypillisesti esiintyviksi puheen osiksi. Näitä ovat kysymykset,
vastaukset ja argumentit puolesta ja vastaan. Sisältö taltioidaan IBIS-kieliopin mukaisina noodeina ja synapseina tavallista miellekarttaa muistuttavaksi, ‚asiakartaksi‘ kutsutuksi rakenteeksi.
Conklinin mukaan IBIS on riittävän yksinkertainen ollakseen ymmärrettävä, mutta riittävän monipuolinen jotta kokenut fasilitaattori voi taltioida sen kautta miltei minkä tahansa keskustelun
sisällön.
Dialogue Mappingin kenties tunnusomaisin piirre, jaettu näyttö, toimii osallistujien kognititiivisen konsensuksen rakentamisen elementtinä. Jaettu näyttö kannustaa keskustelun kokonaiskuvan huomioimista (sisältö ja rakenne ovat jatkuvasti näkyvillä), tasapuolisuutta osallistujien välillä (jokaisen kommentit ovat huomioitavissa) ja tehostaa jaettujen ajatusmallien rakentumista
(kaikki näkevät saman, yhteisen sisällön). Conklinin mukaan onnistuneessa Dialogue Mapping
-sessiossa osallistujat vuorovaikuttavat toistensa kanssa jaetun näytön kautta, ja rakentavat yhdessä sen sisältöä, niinsanottua “yhteistä kielioppia“.
Dialogue Mapping –session keskustelu taltioidaan Compendium-nimisellä tietokonesovelluksella
(http://cognexus.org/download_compendium.htm). Sovellus on kehitetty käytettäväksi nimenomaan Dialogue Mappingin yhteydessä, ja on siten räätälöity ominaisuuksiltaan keskustelujen
sisällön taltioimiseen IBIS-kielioppia käyttäen. Compendium sisältää monipuolisesti toimintoja
asiakarttojen luomiseen ja muokkaamiseen. Mahdollisuus hierarkisten ja ristiin verkottuneiden
asiakarttojen rakentamiseen on ehkäpä keskeisin sovelluksen uniikeista ominaisuuksista.

Kuva 6 Compendiumilla taltioituja IBIS-kielen merkintöjä

3.2.2. Dialogue Mappingin soveltaminen hankkeen työskentelyyn
Vaikkakin Dialogue Mapping vaikutti pääosin lupaavalta työkalulta ryhmätyöskentelyn tehostamiseksi, mutta ennakoin siinä olevan joitakin puutteita holistisen ajattelun edistämiseen tähtäävän fasilitoinnin näkökulmasta. Tekniikka on kehitetty ensisijaisesti yksittäisessä pienryhmässä
käytävän keskustelun fasilitointiin, ja siten sen periaatteet ja ominaisuudet eivät kenties tue suurissa projekteissa tapahtuvaa, useiden tapaamisten ylitse jatkuvaa työskentelyä.
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IBIS-kieliopin mukaisesti keskustelu tulee taltioida „sellaisenaan“, vastaten mahdollisimman
tarkoin tyypillisessä keskustelussa esiintyviä elementtejä. Kuitenkin, kuten edellisessä luvussa
käsittelin, useita keskusteluissa esiin tuoduista näkökulmista ei pureta auki tai perustella, ja taltioitu sisältö voi lisäksi olla hyvin kontekstisidonnaista. Siten ennakoin IBIS:illä taltioidun sisällön
olevan vaikealukuista niille jotka eivät olleet mukana sitä taltioitaessa; tämä ei palvelisi pyrkimystä työryhmälle yhteisen „kieliopin“ muodostamiseen. Conklin ei, lukuunottamatta sisällön taltiointiprosessin helppoutta fasilitaattorin näkökulmasta, anna juurikaan perusteluja keskustelun
taltioinnille sen puhesisältöä vastaavaan muotoon (asiasisällön sijaan) tai tarjoa ajatuksia siihen
miten asiakarttoja voitaisiin hyödyntää fasilitoinnin päätyttyä.
Toisaalta epäilin että IBIS-kieliopin avulla ei voitaisi tehokkaasti visualisoida ongelmien rakennetta. Tyypilliset verbaalisen kommunikoinnin elementit kuten ideat ja argumentit eivät kenties olisi ideaalisia monimutkaisen ongelmanratkaisun edellyttämän reaalimaailman ilmiöiden
ja vuorovaikutussuhteiden aukipurkamiseen. Näinollen hillityt muutokset Dialogue Mappingin
IBIS-kielioppiin olivat mielestäni paikallaan. Pyrin muokkaamaan IBIS:tä siten että puolesta- ja
vastaan-argumenttien sijaan käytettäisiin systeemiajattelulle tyypillisempiä elementtejä, ‚vaikutuksia‘ ja ‚seurauksia‘. Lisäksi, samasta syystä pidin aiheellisena että kysymysten taltioinnin
tilaan käsiteltäisiin ‚ongelmia‘. Koin näiden elementtien soveltuvan paremmin monimutkaisten
ongelmien hahmottamiseen, ja keskustelun objektiivisuuden ja avoimmuuden edistämiseen, ja
kenties rajoittavan reaalimaailman ilmiöiden ja vuorovaikutussuhteiden hahmottamista haittaavaa emotionaalista argumentointia (esimerkiksi “en tykkää tuosta“) (Forrester, 1994).
Lisäksi Dialogue Mappingin ja Compendiumin käytössä oli huomioitava, että valtaosa hankkeen
ja sen työpajojen työskentelystä tapahtuisi tapaamisten ulkopuolella ja välissä. Vaikka Compendiumin sisällön taltioinnin toiminnoissa ei ollut moitittavaa, mutta siitä puuttuivat täysin nykypäivän työkulttuurille ja teknologialle tyypilliset kollektiivisen etätyöskentelyn ominaisuudet. Siten
työpajojen fasilitoinnin hyötyvaikutuksia olisi vaikea siirtää konkreettisessa muodossa tapaamisesta seuraavaan. Asiakarttojen jakaminen interaktiivisessa muodossa oli teoriassa mahdollista
Compendiumin kautta, mutta olisi edellyttänyt että projektin osapuolet suorittaisivat monimutkaisen verkkopalvelinten asetusprosessin. Tämä jätti mahdollisuudeksi asiakarttojen käsittelyn
suhteellisen passiivisessa muodossa sähköpostitse tai tulostettuna, seikka jonka otimme huomioon viimeistä työpajaa suunnitellessa (lisää seuraavissa kappaleissa).
Viimeiseksi mainittakoon että tutkimukseeni liittyvät työpajat olivat Lähiö 2072 –hankkeeseen
osallistuville ensimmäinen tilaisuus päästä keskustelemaan perusteellisesti sen aihealueesta, ja
niiden järjestäminen tapahtui siten tärkeässä kulminaatiopisteessä hankkeen menestyksen kannalta. Emme halunneet ottaa liian radikaalia lähestysmistapaa työskentelytapaan, ja sen myötä
riskiä sille että hanke lähtisi, menettelyn toimiessa puutteellisesti tai luodessa ongelmia, käyntiin
“väärällä jalalla.“ Siten oli perusteltua poiketa perinteiselle työkulttuurille ominaisista käytännöistä maltillisesti, ja soveltaa Dialogue Mappingia keskitetysti tiettyihin työskentelyn osa-alueisiin sen periaatteiden kokonaisvaltaisen noudattamisen sijaan. Näinollen, vaikka tekniikkaan
kuuluvaa Compendium-sovellusta käytettiin aktiivisesti sisällön taltiointiin (kirjurin osuus),
fasilitointi nähtiin parhaaksi suorittaa pääpainoltaan Katja Soinin kokemukseen ja osaamiseen
pohjautuvalla tavalla. Dialogue Mappingin periaatteiden noudattaminen olisi edellyttänyt keskustelun sisällön jatkuvaa, jokaisen puheenvuoron jälkeen tapahtuvaa verifiointia, jonka koettiin
mahdollisesti vaikuttavan vastavoimaisesti keskustelun normaaliin dynamiikkaan.

3.2.3. Näkökulmapajat
Tutkimukseni organisaatiokohtaiset keskustelut nimitettiin näkökulmapajoiksi. Näissä pyrittäisiin taltioimaan jokaisen organisaation omakohtaiset näkökulmat aihealueeseen sellaisina
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kuin tahot ne itse kokevat, ilman toisten toimijoiden mielipiteiden tai informaation vaikutteita. Näkökulmapajojen rakennetta suunnitellessa näinollen ilmeni keskustelujen sisällön taltiointimuotoon liittyviä haasteita: Kuinka erillisissä pajoissa syntynyt, hajautunut keskustelusisältö
saataisiin taltioitua yhteiseksi “kieliopiksi“, muotoon jossa sitä voitaisiin hyödyntää projektin
kaikkien osapuolten kesken? Organisaatiokohtaisten pajojen keskustelut käytäisiin hyvin erikoistuneiden asiantuntijuusalueiden puitteissa ja vahvan koheesion omaavissa ryhmissä, ja tuloksena siten syntyisi polarisoitunutta, kenties toisille toimijoille vierasta sisältöä. Näinollen koin
että tarvittiin jokin yhteinen (jaettu) nimittäjä jonka kautta jokaisen näkökulmapajan keskustelu
käytäisiin.
Yhteisen kieliopin ja jaettujen ajatusmallien rakentamisen näkökulmasta päädyin ratkaisuun jossa näkökulmapajojen työskentely tapahtuisi yksittäisen, hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisen kysymyksen kautta. Kysymys esitettäisiin samassa muodossaan jokaisessa näkökulmapajassa, fasilitaattorin huolehtiessa että keskustelu „suodattuisi“ sen lävitse. Keskustelua voitaisiin
käydä muutoin vapaasti, edellyttäen pysymistä kysymyksen luoman kontekstin rajoissa. Hankkeen työryhmän kesken koimme kysymyksen “Miten korjausrakentamisen momentumia voidaan
hyödyntää sosiaalisen hy vinvoinnin ja kestävän ympäristön edistämiseksi?“ kuvastavan kattavasti
hankkeen tavoitetilaa. Lisäksi kysymys toimisi „ulkopuolelta asetettuna“ tavoitetilana, jollainen
ryhmäprosesseja koskevien tutkimusten mukaan edistäisi läpinäkyvämpien, yksimielisyyteen
pohjautuvien ratkaisuiden syntymistä.
Lisäksi, aihealueen ja sen ongelmankohtien hahmottamista mielessäpitäen, ennen pääkysymykseen pureutumista, esitettäisiin ensin aihetta valmistelevat kysymykset, „Mitä tarkoittaa sosiaalinen hy vinvointi?“ ja “Mitä tarkoittaa kestävä ympäristö?“. Kysymysten tarkoituksena oli antaa
mahdollisuus aiheelle keskeisten käsitteiden purkamiseen ja määrittelyyn ennen pääkysymystä
koskevaan keskusteluun siirtymistä, prosessi jonka ryhmät, edellisen luvun tutkimusten perusteella, tyypillisesti jättävät tekemättä. Uskoin että tällä tavoin keskustelun voitaisiin pitää tehokkaammin valitun aiheen piirissä, ja ryhmille voitaisiin tarjota hedelmälliset lähtökohdat tavoitteidensa ja käsillä olevien ongelmien auki purkamiseen. Jokaiselle osallistujalle puheenvuoro
käsitteiden purkamiseksi sallimatta keskeytyksiä muulta ryhmältä.
Sama menettely toistettiin myös pääkysymyksen yhteydessä, ja vapaaseen keskusteluun siirryttiin vasta kun osallistujat olivat kertaalleen saaneet ilmaista henkilökohtaiset näkökulmansa.
Koin että näkökulmien alustava taltioiminen jaetulle näytölle ilman kommentoinnin mahdollisuutta vähentäisi ryhmän tarvetta ennalta jaetun tiedon toistamiselle. Lisäksi päättelimme että
sisällön taltioiminen tapahtuisi suuremmassa määrin yhteisesti hyödylliseen, ymmärrettävään
muotoon mikäli fasilitaattori ja kirjuri toimisivat työpajoissa maallikon roolissa, ja pyytäisivät
selvennyksiä hankalien käsitteiden ja aiheiden ilmentyessä. Sisällön “universaali“ muoto edistäisi
ryhmän jaettua holistista ajattelua.
Näkökulmapajojen kestoksi määritettiin alustavasti reilut kaksi tuntia. Tästä ajasta käytettäisiin
puoli tuntia aiheen ja hankkeen esittelyyn, puoli tuntia käsitteiden määrittelyyn ja noin tunti
pääkysymystä koskevaan keskusteluun. Dialogue Mappingin periaatteisiin nojaten pajoihin aikataulutettiin muutama tarkastuspiste, hetki jolloin keskustelu pysäytettäisiin ja osallistujien huomio ohjattaisiin asiakarttaan. Tarkastuspisteitä ajoitettiin yksi käsitteiden määrittelyn perään, ja
kaksi kertaa pääkysymyksen käsittelyn väliin. Jotta asiakarttojen sisältö kuvastaisi mahdollisimman hyvin käytyä keskustelua, ne tuli käydä läpi ja verifioida osallistujien kanssa. Tähän tulisi
pyrkiä vielä kertaalleen keskustelun lopussa, jossa fasilitaattori kertaisi mitkä hänen mielestään
olivat keskustelun keskeisiä juonteita ja pyytäisi palautetta kyseisiin tulkintoihin. Mikäli osallistujat hyväksyisivät tulkinnat, kyseinen sisältö korostettaisiin kartasta visuaalisesti myöhempää
hyödyntämistä varten. Tällä tavoin asiakarttojen graafisista ominaisuuksista saataisiin lisäarvoa
keskustelun rajaamisessa eteenpäin.
Jokaisen näkökulmapajojen keskustelu taltioitaisiin kokonaisuudessa asiakartaksi, ja työsken-
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telyn kulku tallennettaisiin lisäksi videoiden.

3.2.4. Verkostopaja
Edellisessä luvussa käsittelemäni tutkimukset esittävät että anonyymisti tapahtuva työskentely
voi vähentää ryhmän taipumusta informaation tukahduttamiseen. Vaikkakin kaikkien työpajojen
työskentely tultiin toteuttamaan kasvokkain, koin että mainittu ”anonyymisyys” voitiin kenties
saada aikaan työpajojen strategisen hajauttamisen kautta. Siinä missä näkökulmapajat antoivat
osallistujille mahdollisuuden organisaatiokohtaisten näkökulmiensa rajaamiseen ja jakamansa
tiedon taltiointiin, järjestimme niiden lisäksi myös mainittujen näkökulmien ja jakamattoman
tiedon purkamiseen ja hajautetun työskentelyn tulosten kokoamiseen ja yhdistämiseen suunnitellun verkostopajan.
Verkostopaja oli yhteinen kaikille hankkeen osapuolille. Pyrkimyksemme oli saada työpajaan osallistumaan mahdollisimman monipuolisesti eri taustaisia toimijoita, jotta saisimme tasapuolisen
otannan hankkeen mielipide- ja osaamiskirjosta. Näkökulmapajoihin verrattuna verkostopajassa
kollektiivinen tuottaminen tapahtui aktiivisemmin, konkreettisen tekemisen kautta. Vaikkakin
näkökulmapajoissa luotu sisältö toimisi voimakkaana katalyyttina verkostopajan työskentelylle, ideointi ja ongelmanratkaisu tapahtuisi kokonaisuudessaan projektiryhmän näkökulmasta
puhtaalta pöydältä, osallistujien “altistuessa“ heille suurelta osin ennalta tuntemattomalle informaatiolle. Pajan lopputuloksena halusimme syntyvän osapuolten näkökulmasta yhteisesti hyväksyttävä, hankkeen tavoitetilaa kuvaava muotoilutuotos.
Verkostopajan ryhmätyöskentelyä varten rajaisimme yhdessä pajaa isännöivän Vahanen Oy:n
edustajien kanssa heidän näkökulmapajassaan taltioidusta sisällöstä neljä keskeisimpinä koettua teemaa, ja käytimme niitä verkostopajan työskentelyn fokusointiin. Teemojen avulla rajattiin
näkökulmapajoissa esitettyä hankkeen pääkysymystä: “Miten korjausrakentamisen momentumia
voidaan hyödyntää sosiaalisen hy vinvoinnin ja kestävän ympäristön edistämiseksi?“ Kustakin teemasta tulostettaisiin suurikokoinen työskentelyalusta, jonka yhdessä nurkassa esitettäisiin osa
Vahasen asiakartasta; muu osa alustasta varattaisiin pajan kuluessa syntyvää sisältöä varten.
Pajan osallistujat jaettaisiin neljään työryhmään teemojen mukaisesti, siten että kutakin teemaa
käsittelemässä olisi kaksi Vahasen edustajaa ja noin neljän henkilön edustus muista organisaatioista. Näin pyrittiin saavuttamaan kaksi hyötyvaikutusta; tuomaan ennestään jakamatonta sisältöä muiden organisaatioiden ulottuville, ja toisaalta kokoamaan, ryhmäprosesseja koskevaan
tutkimustietoon perustuen koheesioltaan vähäiset ryhmät, joissa jäsenten uniikin informaation
esiintuominen olisi tehokkaampaa.
Verkostopajassa olisi käsiteltävänä suuri määrä osanottajille ennestään tuntematonta sisältöä.
Kunkin organisaation edustajat tunnistaisivat ryhmissään ainoastaan sisällön jota olivat itse olleet luomassa, ja siten toisten organisaatioiden pajoissa luodut asiakartat tulisi jollain tavoin
purkaa heille auki. Lisäksi verkostopajassa tapahtuvalla työskentelylle varattu kokonaisaika olisi
vain 1,5 tuntia, joten organisaatiokohtaisiin asiakarttoihin perehtymisen tulisi tapahtua ripeästi,
kuitenkaan vaarantamatta kollektiivisen oppimisen tavoitteita. Näinollen näimme parhaaksi että
ryhmätyöskentely aloitettaisiin siten että jokainen osapuoli esittelisi muille oman organisaationsa
näkökulmapajassa syntyneen asiakartan. Sisältöään esittelevät voisivat samalla sekä palauttaa
mieleensä aiemmin käymänsä keskustelun että perehdyttää muut näkökulmansa ja asiakarttansa
olennaisimpiin kohtiin. Näin saataisiin myös aikaan asetelma jossa eri toimijoiden olisi kommunikoitava uniikkia tietämystään muille yleiskielellä, purkaen asiantuntijuutensa toisten jäsenten
ymmärtämään muotoon. Kyseisen hyötyvaikutuksen vahvistamiseksi fasilitaattori ohjastaisi
ryhmää määrittelemään käsillä olevan teeman huolellisesti ennen varsinaisen ratkaisua koskevan
ideoinnin aloittamista.
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Osapuolten esiteltyä asiakarttansa ryhmät aloittaisivat näkökulmiensa „fuusioimiseen“ tähtäävän työskentelyn. Ryhmätyön tavoite rajattiin siten että tulokset voitaisiin sitoa Vahanen Oy:n
toimintaan. Ryhmän jäsenten tulisi valita omista asiakartoistaan organisaatioilleen keskeisimpää
sisältöä tai sisältöketjuja, ja yhdistää näitä parhaaksi katsomallaan tavalla Vahanen Oy:n teemakarttaan. Ryhmillä olisi tätä varten käytössään erilaisia muistiinpano- ja askarteluvälineitä. Kyseisen työskentelytavalla pyrimme mukailemaan näkökulmapajoissa tutuksi tullutta menetelmää,
sillä poikkeuksella että tällä kertaa osallistujat fasilitoisivat itse kollektiivista tuottamistaan,
yhteisen tavoitetilan ja aiemmin taltioidun sisällön kautta. Työskentelyn päätyttyä käytettäisiin
tunti töiden esittelyyn, oheiskeskusteluun ja yhdistettyjen asiakarttojen dokumentointiin. Fasilitaattori ei verkostopajassa enää puuttuisi aktiivisesti ryhmätyöskentelyn sisältöön tai sen toteutustapaan; oletimme että aiemman fasilitoinnin vaikutukset pysyisivät ryhmissä voimissaan,
pajoissa taltioidun sisällön tukemana.
Osallistujien kannalta verkostopajan päätavoitteena olisi nimensä mukaisesti löytää rajapintoja yhteisille projekteille (erityisesti Vahanen Oy:n kanssa) ja tunnistaa „hermopisteitä“, joihin
voitaisiin myöhemmin keskittää voimavaroja suuremman yhteisvaikutuksen aikaansaamiseksi.
Uskoin hajautetusti luodun asiasisällön fuusioimiseen tähtäävän rakenteen eroavan perinteisistä,
kertaalliseen työskentelyyn perustuvista ideointi- ja ongelmanratkaisumalleista. Mielestäni tällaisen rakenteen kautta jaettuja ajatusmalleja voitaisiin luoda työskentelyn tuloksena, sen sijaan
että työskentely suoritettaisiin ennalta jaettujen ajatusmallien ja siten toistuvan informaation
pohjalta. Korjausrakentamisen momentumiin liittyvät tekijät olisivat osapuolille ennestään tuttuja heidän erityisosaamisensa puitteissa, mutta niiden auki purkaminen ja yhdistäminen uudelleen
kollektiivisesti monialaisen ryhmän kesken edellyttäisi mielestäni aivan uudenlaisia työskentelytapoja, ja kannustaisi lisäksi voimakkaampaan yksimielisyyteen ryhmän kesken. Havainnot tällaisen työskentelytavan käyttökelpoisuudesta olisivat tutkimukseni ja sitä seuraavan konseptisuunnittelun kannalta arvokkaita.
Konkreettisena lopputuloksena verkostopajasta syntyisi sekä ryhmien yhdessä luoma asiakartta
että video- ja äänitysmateriaalia työskentelyn myöhempää arvioimista varten.

3.2.5. Tutkimusmenetelmän rajoitukset
Tutkimukseni tapahtui Lähiö 2072 -hankkeen tavoitteiden ja osallistuvien organisaatioiden
työskentelykulttuurin puitteissa, ja siten tutkimukseni tuli ensisijaisesti palvella niitä, ei ainoastaan omia tavoitteitani. Tutkimukseni olosuhteisiin voitiin toisinsanoen vaikuttaa suhteellisen
vähän. Lisäksi minun oli menetelmääni suunnitellessa otettava huomioon että sen tuli toimia
yhteen Katja Soinin suorittaman fasilitaation kanssa, rajoittamatta hänen ryhmätyöskentelyyn
tuomiaan hyötyvaikutuksia.
Toisaalta työpajojen suhteellisen pieni määrä sekä niiden toistamisen puuttuminen vastaavassa kontekstissa tulisivat rajoittamaan mahdollisuuksia havaintojeni keskinäiseen vertaamiseen.
Näinollen tutkimushavaintojeni yleistettävyys erilaisissa olosuhteissa tapahtuvaan ryhmätyöskentelyyn ja sen fasilitointiin tulisi olemaan kyseenalainen, ja siten voisin tehdä ainoastaan
samaan kontekstiin soveltuvia johtopäätöksiä.
Kolmanneksi, vaikka edellisessä luvussa esittämäni ryhmäprosessin ilmiöt toimivat keskeisenä
lähtökohtana tutkimukseni suunnittelulle ja suoritustavalle, en pyrkinyt ensijaisesti vahvistamaan tai arvioimaan kyseisiä ilmiötä empiiristen havaintojeni perusteella. Tutkimukseni puitteissa
minun oli mahdollista ainoastaan tarkastella työpajoissa syntyvää sisältöä sekä ryhmien ulkoista
käytöstä, ei sitä kuinka osallistujat todellisuudessa ajattelivat tai tunsivat. Samasta syystä ryhmäprosesseja koskevan tutkimustiedon soveltaminen empiiristen havaintojeni arviointiin tuli
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olemaan rajoitettua.

Kuva 7 Pajatyöskentelyn rakenne
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3.3. Näkökulmapajojen suorittaminen ja sisältö
Harjoittelimme Dialogue Mapping -fasilitointia vähemmän muodollisessa yhteydessä projektin
tutkijoiden kesken, mutta Lähiö 2072 -hankkeessa sovelsimme sitä ensimmäisen kerran työpajoissa joiden osanottajat ja asiasisältö olivat minulle ennalta tuntemattomia. Kuten edellisessä
luvussa kävi ilmi, tapaamiset ja kokoukset ovat sosiaalisesti monimutkaisia tilanteita, ja siten
tehokkainkaan tekniikka ei tietenkään voisi rakenteellistaa ja jäsentää niitä täydellisesti. Näinollen olin valmistautunut siihen että kaikki tutkimuksessani hyödyntämän fasilitaatiomenetelmän
osa-alueet eivät toimisi suunnitellusti, ja kuten mainittu, pyrinkin tekemään havaintoja potentiaalisesti parempien menetelmien kehittämiselle varten.
Kuvailen seuraavassa tutkimukseni suorittamista, ja sen puitteissa syntynyttä sisältöä. Fokusoidun lähtökohtaisesti kattavimmin dokumentoituun ja yhdenpitävään materiaaliin, eli työpajoissa taltioitujen asiakarttojen sisältöön. Kuvailen lisäksi työpajoissa ilmennyttä ryhmäkäytöstä
ja osallistujien reaktioita käytettyyn fasilitointimenetelmään. Keskeisimmät huomiot taltioidusta
sisällöstä liittyvät työpajoissa syntyneen sisällön luonteeseen ja aiheisiin, vaikutusten ja seurausten huomiontiin keskusteluissa, sekä ideoiden ja ongelmien esiintuontiin.
Näkökulmapajoja järjestettiin kahdeksan kappaletta, yksi kullekin projektiryhmän organisaatiolle, ja niihin osallistui fasilitaattoreiden lisäksi kahdesta kahdeksaan henkilöä. Työpajat järjestettiin vaihtelevasti joko yrityksen tai organisaation omissa, Aalto-yliopiston tai Wanhan Postin tiloissa Kontulassa. Näkökulmapajojen kesto vaihteli paljon suunnitellusta puolestatoista tunnista.
Pisimmillään näkökulmapajan keskustelu ylsi kahteen ja puoleen tuntiin, ja lyhytkestoisin paja jäi
alle tunnin mittaiseksi. Näkökulmapajoissa syntyi yhteensä viisi tuntia videomateriaalia. Videotaltiointi tosin puuttui neljästä näkökulmapajasta.
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suunnitteluratkaisujen (tarpeeton)
hyödyntäminen;
Suomessa vallitseva
insinöörikulttuuri

1

13

42

esteettömyys:
henkinen ja fyysinen; laskennalliset
reunaehdot

3

2h

Kuntatalo, Helsinki

24.4.2012

Kuntaliitto

kehittämishankkeiden jatkuvuus
& pitkäjänteinen
kehittäminen;
kokonaisvaltainen
ajattelu; mielialaongelmat ja huono
viihtyvyys; ekologinen elämäntapa

16

28

83

„käytännössä sama
asia“; kokemus
omasta arvostuksesta, kunnioituksesta; ympäristön
viihtyisyys ja turvallisuus

4

2h

Wanha Posti,
Kontula, Helsinki

26.4.2012

Vetoa &
Voimaa
Mellunkylään

Built
Environment
Services

asukkaiden motivaatio vaikuttaa
ja otta vastuuta,
infrastruktuuria
ei koeta omaksi,
yhteisen hallinnon
puuttuminen;
yhteiset hankkeet
taloyhtiöiden välillä; kokonaiskuvan
huomioiminen.....

10

33

95

palvelut & niiden
kohdistaminen,
ympäristön uusiutuvuus; liikkuvuus

5

2,5 h

TaiK, Helsinki

8.5.2012

NÄKÖKULMAPAJAT

vastataan ihmisen
jo olemassaolevaan
tahtotilaan muutoksen tarpeesta;
suunniteluprosessin
uudelleensuunnittelu; prosessien
näkyväksi & kanssakäymisen kiinnostavaksi tekeminen

8

2

41

yhteisöllinen ympäristö; työpaikkojen,
palveluiden saatavuus, läheisyys;
omistajuuden
tunne

3

1,5 h

TaiK, Helsinki

10.5.2012

Wiktio Oy

rakennetaan yhteinen visio alueelle
paikallisten kanssa,
aluekohtaisen
ideologian löytäminen; luodaan ymmärrystä ihmisille;
holistinen lähestymistapa....

26

30

112

ihmisen ja ympäristön tasapaino;
rakennettu kaikenikäisille; opittua,
koettua asiaa

8

1h

Vahanen Oy:n
konttori, Helsinki

11.5.2012

Vahanen Oy

kehitetään uusia
rahoitusmalleja,
otetaan selvää mitä
maailmalla on tehty; suhtaudutaan
alueeseen kokonaisuutena; lähiön
yleissuunnitelma

8

6

69

katsotaan asioita
monipuolisesti, kenen tahansa mahdollisuus vaikuttaa;
yhteisten tilojen
saatavuus

5

1,5 h

ARA:n tilat, Lahti

24.5.2012

ARA
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energiaratkaisujen ja energiantuotannon
kokonaiskuvan ymmärryksen haasteet
ja mahdollisuudet

ei sosiaalisen hyvinvoinnin käsitteen
määrittelyä; teknistä keskustelun
sisältöä

keskustelu alussa
„luentomaista“;
korkeimmassa
asemassa oleva
henkilö enimmäkseen äänessä pajan
1. puoliskolla

kyllä

ei

johdannon ja käsitteiden määrittelyn
lyhentäminen;
kattavampi yhteenveto; vaikutus-elementtien ja
osapuolien esiintuominen

Määrällisesti
merkittävä sisältö

Pajan
ominaispiirteet

Ryhmän
käytös

Jaettu näyttö

Videotaltiointi

Muutokset
työskentelyyn

osallistujien esittelyn lyhentäminen;
vaikutus- ja seuraus-elementtien
esiintuominen

kyllä

kyllä

toisia kannustavaa,
tuttavallista, huumorikasta; puheenvuorot tasapuolisia;
osallistujat tekivät
muistiinpanoja

fokus erityisesti
sosiaalisissa ongelmissa ja henkisessä
hyvinvoinnissa;
huolellinen tutustuminen osallistujien välillä; kirjuria
kehotettiin tietyn
sisällön taltiointiin

ihmisen osallistu-minen ja
osallistaminen;
yksilökeskeisyys vs.
yhteisöllisyys; inhimillisten resurssien
paikantaminen ja
valjastaminen

käsitteiden määrittely samassa asiakartassa

kyllä

kyllä

pitkiä puheenvuoroja; vuorovaikutus
ei aktiivista (pieni
osallistuja-määrä)

paljon keskustelua
kulttuurista, populäärikulttuurista;
tilastollisen, laskennallisen datan
käsittelyä

ei

ei

ei

-

ei valkokangasta;
keskustelussa vahvasti paikallinen
näkökulma

korjausrakentamisen ratkaisut ja
mahdollisuudet;
mielialaan ja viihtyvyyteen liittyvät
seikat; ekologisen
elämäntavan mahdollisuudet

ei

kyllä

kyllä

puheenvuorot
keskenään tasapainoisia; osallistujat
esittivät toisilleen
kysymyksiä; kommenttien esittäminen kirjurille

pitkä kesto; fasilitaattorin ja
kirjurin integoitu
rooli; jaetun näytön aktiivisempi
hyödyntäminen;
haastattelumainen
istumajärjestys;
asiakartan verkottunut sisältö

asukkaiden omistajuus, aktiivisuus ja
vastuunottaminen;
korjausrakentamiseen liittyvät näkökulmat yleisesti

NÄKÖKULMAPAJAT
Mellunkylän paikalliset ominaisuudet;
korjaushankkeiden
suorittamisen
kulttuuri

ei

ei

kyllä

-

keskustelussa muotoilullinen fokus

alueellisten kehit-tämisprojektien
suunnitteluprosessi
- parantamisen
mahdollisuudet,
ideat

ei

kyllä

kyllä

kuvitteellista kerrontaa; osallistujat
tekivät muistiinpanoja; yksi ryhmän
jäsenistä ei osallistunut keskusteluun, muutoin
tasapuolista

lyhyt kesto; paljon
osallistujia, suuri
tila ja vuorotettua
keskustelua; rajattuja, kohdistettuja
ideoita; asukkaiden
poliittisen suuntautumisen vaikutusten käsitteleminen

alueen paikallisen luonteen
määrittäminen ja
kehitysratkaisut;
olemassaolevan
infrastruktuurin
hyödyntäminen...

ei

ei

kyllä

ajoittain passiivista,
fasilitaattorin oli
rohkaistava

-

hankkeiden rahoitusratkaisut; lähiöiden ominaispiirteiden ja vahvuuksien
huomioiminen,
hyödyntäminen

3.3.1. Helsingin Energia
Ajankohta: 18.4.2012
Osallistujia: 3
Paikka: Sähkötalo, Helsinki
Kesto: 1,5 tuntia
Helsingin Energian näkökulmapajassa johdantoon käytettiin noin puoli tuntia. Osallistujat eivät
esittäneet kysymyksiä näkökulmapajan tarkoitukseen liittyen, vaan keskustelussa siirryttiin välittömästi eteenpäin. Käsitteiden määrittelyssä ’kestävästä ympäristöstä’ keskusteltiin suhteellisen pitkään, noin puolen tunnin ajan. Sen sijaan ’sosiaalisen hyvinvoinnin’ käsitteestä ei ehditty
keskustella lainkaan, sillä tässä vaiheessa päätettiin ajankäytöllisistä syistä johtuen siirtyä eteenpäin kohti pääkysymystä. Pajan alussa ilmeni hieman teknisiä vaikeuksia projektorin käytön suhteen, jotka kuitenkin selvitettiin nopeasti.
Helsingin Energiassa johtavassa asemassa toimiva henkilö käytti valtaosan työpajan ensimmäisen puoliskon puheajasta, ja muiden osallistujien näkemyksiä kuultiin enemmän vasta keskustelun loppua kohti. Puheenvuoroja keskeytettiin harvoin fasilitaattorin tai muiden osallistujien
toimesta. Osallistujat eivät juurikaan huomioineet jaettua näyttöä, ja istuivat lisäksi kääntyneenä
hieman poispäin näytöstä.
Osallistujat toivat keskustelussa esiin paljon teknistä sisältöä ja yksityiskohtia liittyen ammattialueeseensa (jopa jonkin verran numeraalista dataa), ja näinollen fasilitaattori pyysi usein
tarkennuksia kyseiseen sisältöön. Yksittäisen energiatehokkuuteen liittyvän aihealueen käsittelyyn käytettiin eritoten paljon aikaa. Asioiden sosiaalisista piirteistä ja vaikutuksista sen sijaan
puhuttiin suhteellisen vähän verrattuna teknisiin ja kaupallisiin seikkoihin, joskin myös sosiaaliset
näkökulmat haluttiin myöhemmin korostaa tärkeänä. Vaikutuksia ja seurauksia käsiteltiin erityisesti energiatehokkuuteen liittyvän aihealueen osalta hyvin yksityiskohtaisesti. Pajan lopussa
keskustelusta tuli kasvavassa määrin aivoriihimäistä, ja keskustelijat toivat esiin idea-aihioita aihealueen ongelmien ratkaisemiseksi.
Keskustelussa syntyvän sisällön määrä tuli yllätyksenä. Asianoodeja luotiin yhteensä 54 (miltei
yksi jokaista keskusteluun käytettyä minuuttia kohti), joista 18 määritettiin uusiksi ideoiksi ja 12
aihealueeseen liittyviksi ongelmiksi. Keskustelun loppupuolella sisältö alkoi saturoitumaan, ja
aiemmin taltioitujen noodien sisältö alkoi osittain toistumaan, ja noodien välille alkoi syntymään
yhä enemmän yhteyksiä. Sisältömäärältään merkittävimmät keskustelussa syntyneet asiaketjut
koskivat energiaratkaisuita, ja energiantuotannon kokonaiskuvan ymmärrystä. Jälkimmäisen
osalta tuotiin esiin yhtälailla sekä ratkaisuja että haasteita.
Keskustelussa merkityksellisimmäksi sisällöksi määritettiin aiemmin mainittu käyttäjien energiantuotannon kokonaiskuvaa koskeva ymmärrys, sekä tarve luoda keinoja (kuten esimerkiksi informaation tarjoaminen) sen parantamiseksi. Keskustelijat kokivat etteivät asiakkaat ja asukkaat
tunne kattavasti olemassaolevia ratkaisuja, ja päästöt, kustannukset, ja muut vastaavat aiheet
voitaisiin kenties esittää uudella, asukkaille ymmärrettävämmällä tavalla.
Helsingin Energian näkökulmapajan havaintojen perusteella päätimme pyrkiä lyhentämään johdantoa ja käsitteiden määrittelyä, jotta pääkysymyksen käsittelylle jäisi enemmän aikaa. Halusimme myös jatkossa varata enemmän aikaa pajan loppupäähän, jotta keskeneräiseksi ja epäselviksi jääneitä kohtia olisi mahdollista tarkentaa. Lisäksi keskustelimme vaikutus-elementtien
voimakkaammasta esiintuomisesta sisällön taltiointiin käytettävässä kieliopissa; pyrimme jatkossa kokeilemaan josko voisimme purkaa kyseisiä elementtejä paremmin erityisesti sen osalta
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keneen vaikutukset kohdistuvat ja mitä tästä seuraa.

Kuva 8 Helsingin Energian asiakartta
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3.3.2. Diakonissalaitos
Ajankohta: 20.4.2012
Osallistujia: 5
Paikka: Diakonissalaitos, Helsinki
Kesto: Noin 2 tuntia
Diakonissalaitoksen näkökulmapajaan lähdettiin paremmin valmistautuneina edelliseen verrattuna. Osallistujia kehotettiin jo alustavasti valmistautumaan keskeytyksiin ja sisällön välitarkastuksiin, ja vaikutusten ja seurausten purkamisen purkamisen tärkeyttä painotettiin tällä kertaa
hieman enemmän. Johdantoon ja osallistujien esittelyyn käytettiin yhteensä noin 45 minuuttia.
Tämän yhteydessä fasilitaattori kertoi myös lyhyesti ensimmäisen, Helsingin Energian kanssa
pidetyn näkökulmapajan sisällöstä. Osallistujat vaikuttivat ymmärtävän näkökulmapajan tarkoituksen hyvin, joskin he esittivät muutamia menetelmää koskevia kysymyksiä, ja tulkitsivat sen
vastausten perusteella olevan perinteistä miellekartan rakentamista.
Pajan työskentelyvaiheet tapahtuivat paljolti limittäin; hankkeen pääasiallista aihealuetta koskeva keskustelu lähti käyntiin jo johdannon kuluessa, ja yhdessä vaiheessa fasilitaattori palautti
hetkellisesti huomion kesken jääneeseen osallistujien esittelyyn. Myöhemmin, aihealuetta koskevan keskustelun lähdettyä uudelleen käyntiin tehtiin spontaanisti toinen ”tutustumiskierros”
koskien pajaan osallistuvien sekä projektiryhmän ammatillisia taustoja. Eräs osallistujista totesi:
”Aatelkaa millaisia resursseja meillä on tän pöydän ympärillä!”
Keskustelun alussa, käsitteiden määrittelyn yhteydessä jaettuun näyttöön kiinnitettiin suhteellisen intensiivisesti huomiota. Tämän jälkeen näyttöä kuitenkin tarkasteltiin vain harvoin. Näissä vaiheissa eräs osallistujista kehotti kirjuria mainitsemansa näkökulman ylöskirjoittamiseen.
Kuten Helsingin Energian pajan havaintojen perusteella oli suunniteltu, Diakonissalaitoksen
näkökulmapajassa tehtiin useampi taltioitua sisältöä koskeva välitarkastus. Kirjuri teki sisällön
välitarkastuksen noin 15 minuutin kuluttua keskusteluosuuden alkamisesta, johon osallistujat
eivät kuitenkaan juurikaan reagoineet. Seuraavaan kirjurin välitarkastukseen reagoitiin lyhyellä
vastauksella: "Joo." Työskentelyn lopussa tapahtuvaan fasilitaattorin suorittamaan asiakartan
yhteenvetoon osallistujat eivät myöskään esittäneet korjauksia.
Diakonissalaitoksen näkökulmapajassa taltioitu sisältömäärä oli hieman suurempi edelliseen
pajaan verrattuna. Pajassa taltioitiin 64 noodia, joista 11 määritettiin uusiksi ideoiksi, ja 23
ongelmiksi. Ongelmia käsiteltiin siis suhteellisen kattavasti, uusia ideoita sen sijaan taltioitiin
vähemmän edelliseen pajaan verrattuna. ’Sosiaalisen hyvinvoinnin’ käsitettä käsiteltiin hyvin perinpohjaisesti, ja osallistujat rajasivat useita sosiaalisia ongelmia ja käsittelivät kattavasti niiden
välisiä suhteita. Erityisesti yksilön henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia käsiteltiin paljon.
’Sosiaalisen hyvinvoinnin’ ja ’kestävän kehityksen’ käsitteiden myös todettiin olevan toisistaan
erottamattomia. Pääkysymyksen käsittelyyn siirryttiin käsitteen määrittelystä saumattomasti,
mutta sosiaalisen hyvinvoinnin teema oli keskeisenä esillä koko näkökulmapajan ajan. Lopullinen
asiakartta oli melko verkottunut, siinä missä Helsingin Energian pajassa rakenne oli ollut ketjumainen.
Osallistujien käyttämät puheenvuorot jakautuivat Diakonissalaitoksen näkökulmapajassa melko
tasapuolisesti, ja keskustelijat usein vahvistivat toistensa sanomia asioita (”Kyllä, juuri näin!”)
tai kommentoivat niitä lyhyesti. Osallistujat totesivat useamman kerran käyttävänsä paljon aikaa
näkökulmiensa selittämiseen: ”Mulla nyt karkaa ajatus rönsyilyyn...”, ”Tää menee vähän aiheen
vierestä.” Toisinaan puheenvuoroja kuuntelevat osallistujat kävivät keskenään hiljaista keskustelua, ja jotkut osallistujat myös tekivät omia muistiinpanoja keskustelun kuluessa. Keskusteluun
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sisältyi myös paljon huumoria. Esimerkiksi kun fasilitaattori pyysi osallistujilta kolmen tärkeimmän asian korostamista keskustelusta, eräs osallistuja totesi: ”Virvokkeet eivät olleet kylmiä.”
Keskustelusta korostettiin useita tärkeinä pidettyjä sisältökokonaisuuksia. Yksi näistä koski nykyistä yhteiskunnallista paradigmaa, jossa palvelujärjestelmät rakennetaan yksilökeskeisesti, ja
ihmisiä käsitellään tuottavina yksikköinä ja numeroina. Todettiin että tällaisessa lähestymistavassa empatiaa ja sosiaalista kanssakäymistä ei ole riittävästi, ja ihmiselle suunnatut auttamisen
toiminnot ovat lokeroituneina. Todettiin että näinollen hyvinvointi ei toteudu. Edelliseen liittyen,
eräs keskustelun olennaisista toteamuksista oli että ”Ongelmia ymmärtävät ovat eri ihmisiä kuin
hankkeiden toteuttajat”. Tällä viitattiin siihen että esimerkiksi poliittista päätöksentekoa ja infrastruktuurin korjaushankkeita ei tehdä ihmisten oikeaan tarpeeseen. Todettiin myös että syrjäytyneet ihmiset puutuvat pahaan oloonsa, ja alkavat siten elää ”pienellä liekillä”. Tähän liittyvinä ongelmina mainittiin passiivisuus, uskon puute itseään kohtaan, tyytymättömyys. Toisten
ihmisten kohtaamisen ja tuen, muun muassa lähimmäisyysverkostojen ja naapuriavun muodossa,
nähtiin olevan tälle potentiaalisia ratkaisuja. Viimeiseksi korostettiin ihmisen ”holistista osallistumista” ja ”puruluita” koskeva sisältö. Jälkimmäisellä tarkoitettiin aiheita joita ihmiset tykkäävät ”nakertaa”, eli puida ja valitella. Palvelujärjestelmien yksilökeskeisyyteen liittyen todettiin
että ihmiset tulisi hankkeissa osallistaa päätöksentekoon sekä samalla määrittää heille enemmän
vastuuta asioista. Tämä tapahtuisi yhteistyössä asukkaiden ja toimijoiden kesken.
Diakonissalaitoksen näkökulmapajan jälkeen aiheiden vaikutuksien ja seurauksien perusteellisempaa esiintuomista pidettiin edelleen tärkeänä. Lisäksi päätettiin jatkossa yrittää pitää osallistujien esittely hieman lyhyempänä.

Kuva 9 Työskentelyä Diakonissalaitoksen näkökulmapajassa
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Kuva 10 Diakonissalaitoksen asiakartta
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3.3.3. Kuntaliitto
Ajankohta: 24.4.2012
Osallistujia: 3
Paikka: Kuntatalo, Helsinki
Kesto: Noin 2 tuntia
Kuntaliiton näkökulmapajassa johdanto jäi (”itsestään”) hieman lyhyeksi aiempiin pajoihin verrattuna, ja pääkysymystä koskeva keskustelu lähti käyntiin jo ennen käsitteiden määrittelyn aloittamista. Myös fasilitointiin ja sisällön kirjaamiseen käytettävän menetelmän aukipurkaminen
osallistujille jäi lyhyeksi verrattuna aiempiin pajoihin. Fasilitaattori kuitenkin täydensi hanketta
kuvaavaa informaatiota myöhemmin keskustelun lomassa, ja käytti aikaa myös Mellunmäen ja
sen kulttuurin kuvailemiseen. Tässä yhteydessä fasilitaattori toi esiin sekä omia että aiempien näkökulmapajojen osallistujien ajatuksia alueen kehittämisestä. Osallistujat esittivät fasilitaattorille
joitain kysymyksiä hankkeen rakenteen sekä rahoituksen osalta.
(Kenties pienestä osallistujamäärästä johtuen) Kuntaliiton näkökulmapajassa tuotiin esiin aiempiin pajoihin verrattuna vähemmän sisältöä, ja siten myös sen taltiointi oli helpompaa. Asiakarttaan taltioitiin 42 noodia, joista vain yksi määritettiin uudeksi ideaksi, ja 13 ongelmiksi.
Osallistujat toivat esiin näkemyksen korkealentoisen ideoinnin taipuvaisuudesta naiiviuuteen,
ja keskustelussa käsiteltiinkin paljolti olemassa olevia korjausrakentamisen ja aluesuunnittelun
käytäntöjä. ’Sosiaalisen hyvinvoinnin’ ja ’kestävän kehityksen’ käsitteitä koskeva sisältö taltioitiin tällä kertaa samaan karttaan.
Asiakartan sisällöstä korostettiin asukkaiden osallistamiseen ja sen vaiheisiin ja elementteihin
liittyviä noodeja. Toisaalta korostettiin myös sisältöä joka käsitteli lähiötä vuorovaikutteisena
yksikkönä jolla on suhteita toisiin lähiöihin ja kaupunkiin. Osallistujat näkivät että tätä vastoin
lähiöitä usein kohdellaan erillisinä, rajattuina yksikköinä, ja korostivat että jokainen lähiö on erilainen, ja että samanlaiset ratkaisut eivät siten käy kaikille alueille. Lisäksi korostettiin seuraava
toteamus: ”Suomessa vallitseva insinöörikulttuuri.” Tällä viitattiin siihen että käytetyt suunnitteluratkaisut ovat usein yleistäviä ja vakiintuneita, ja perustuvat kvantitatiiviseen dataan, ja siten,
liittyen aiempaan, alueiden uniikkeja (ja etenkään sosiaalisia) ominaisuuksia ei oteta huomioon.
Keskustelun sisältö keskittyi määrällisesti Mellunkylän piirteiden, väestön, kulttuurin ja infrastruktuurin käsittelyyn, sekä toiseksi korjaushankkeiden suorittamisen kulttuuriin ja tyypillisiin
toimintatapoihin. Keskustelussa tuli alueiden paikallista luonnetta käsitellessä esiin jonkin verran sekä tilastollista ja laskennallista dataa, koskien esimerkiksi liikenneyhteyksien luomiseen
edellyttäviä asukasmääriä. Lähiöiden luonnetta käsiteltiin myös populäärikulttuurin kautta. Keskustelussa mainittiin ”lähiöiden edustajina” esimerkkeinä muun muassa hiphop-artistit Pikku-G
ja Notkea Rotta. Lisäksi keskusteltiin Suomen kulttuurista yleensä, koskien sekä rakentamista
että sosiaalista käytöstä. Keskustelussa tehtiin myös runsaasti ja kattavasti eri käsitteiden (muun
muassa ’laatu’) määrittelyä, ja keskusteltiin yleisesti eri ammattikuntien, muun muassa muotoilijoiden, roolista ja toimintatavoista.
Näkökulmapajan osallistujat olivat äänessä melko tasapuolisesti. He käyttivät (kenties pienestä
osallistujamäärästä johtuen) suhteellisen pitkiä puheenvuoroja, eivätkä usein kommentoineet
toistensa sanomia asioita, vaan reagoivat niihin lähinnä myötäilemällä ja nyökkäilemällä. Jaettuun näyttöön keskustelijat eivät reagoineet lainkaan lukuunottamatta pikaista tarkastelua fasilitaattorin yhteenvetojen aikana. Toisaalta, kuten suunniteltu, fasilitaattori oli tällä kertaa aktiivisempi sisällön verifioimisessa aiempiin työpajoihin verrattuna. Näkökulmapajan loppupuolella
keskusteltiin lyhyesti siitä mistä esiin tuotuihin aiheisiin liittyvää aineistoa löytyisi myöhempää
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tarkastelua varten.
Kuntaliiton pajassa tehtyjen havaintojen perusteella päätettiin että sosiaalisen hyvinvoinnin ja
kestävän kehityksen käsitteet voidaan vastakin käsitellä samassa kartassa, sillä tarve kyseiseen
menettelyyn oli toistunut jokaisessa näkökulmapajassa.

Kuva 11 Kuntaliiton asiakartta
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3.3.4. Vetoa ja voimaa Mellunkylään –yhteistoimintaryhmä
Ajankohta: 26.4.2012
Osallistujia: 4
Paikka: Wanha posti, Kontula, Helsinki
Kesto: Noin 2 tuntia
Vetoa ja Voimaa –yhteistoimintaryhmän näkökulmapajaa varten ei saatu käyttöön projektoria ja
valkokangasta, joten jaettua näyttöä ei voitu tällä kertaa hyödyntää. Kirjuria lähellä olevat keskustelijat tosin pystyivät seuraamaan taltiointia keskustelun kuluessa.
Näkökulmapajassa taltioitiin 83 noodia, joista 16 määritettiin uusiksi ideoiksi, ja 28 ongelmiksi.
Sisällön määrän osalta keskeisimmät keskustelun juonteet koskivat korjaus- ja täydentämisrakentamisen ratkaisuita ja mahdollisuuksia, painopisteen ollessa asumisessa. Toiseksi keskusteltiin kattavavasti ihmisten mielialaan ja viihtyvyyteen liittyvistä ongelmista, sekä sosiaalisesta
että infrastruktuurin näkökulmasta, ja koskien monipuolisesti eri ihmisryhmiä koululaisista
eläkeläisiin. Lisäksi osallistujat käsittelivät ekologisen elämäntavan mahdollisuuksia, erityisesti
liikenneyhteyksien suunnittelun osalta. Keskustelussa tarjottiin huomattavan paljon omakohtaisia esimerkkejä Mellunkylän ominaisuuksista, johtuen arvatenkin osallistujien paikallisuudesta ja sitoutumisesta alueen kehittämiseen.
Keskustelun sisällöstä korostettiin tärkeimpänä ”kehittämishankkeiden jatkuvuus, pitkäjänteinen kehittäminen” sekä ”kokonaisvaltainen ajattelu”. Näillä tarkoitettiin sitä että vallitsevista
ajattelutavoista tulisi kenties luopua ja tuoda tilalle sosiaalisesti merkittävämpiä, mukautuvampia ratkaisuja. Toisaalta ratkaisujen aikajanaa tulisi pidentää, ja niitä ei tulisi kohdella yksittäisinä, eristettyinä projekteina. Keskeisenä tuotiin esiin myös mielialaongelmia ja huonoa
viihtyvyyttä koskevat aiheet. Kyseinen keskustelu sisälsi muun muassa työttömyydestä, syrjäytymisestä kuin puutteellisesta ja huonosti suunnitellusta infrastruktuurista johtuvan pahoinvoinnin, ja sen seurauksien pohtimista. Eräs korostettu aihealue koski asumisen mahdollistamista ekologista elämäntapaa hakeville perheille. Tätä käsiteltiin erityisesti liikenneyhteyksien ja
infrastruktuurin näkökulmasta.

3.3.5. Built Environment Services (BES) / Aalto-yliopisto
Ajankohta: 8.5.2012
Osallistujia: 5
Paikka: Living Places –tutkijatilat, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki
Kesto: Noin 2,5 tuntia
Aalto-yliopiston näkökulmapaja kesti yhteensä noin 2,5 tuntia. Tästä ajasta johdantoon käytettiin
noin 10 minuuttia ja käsitteiden määrittelyyn noin 20 minuuttia. Katja oli tästä pajasta sairastapauksen vuoksi poissa, ja olin siten itse sekä fasilitaattorin että kirjurin roolissa. Hankkeen tavoitteita ja rakennetta koskeva johdanto jäi muihin työpajoihin verrattuna lyhyeksi, koska en
puutteellisesta tietämyksestäni johtuen voinut esitellä aihetta yhtä kattavasti. Ajankäytön eriävyyksistä tutkimukseni ja sisällön taltioinnin menetelmäni esittely sen sijaan oli suhteellisesti
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perusteellisempi. Pajan istumajärjestys oli haastattelumainen; Aalto-yliopiston edustajat (vieraat)
istuivat pöydän toisella puolella, ja projektiryhmään kuuluvat toisella puolella.
Kirjurin ja fasilitaattorin tehtävien ollessa Aalto-yliopiston työpajassa saman henkilön harteilla
verifointi tuli tehdä erityisen huolellisesti virheiden välttämiseksi, ja tapahtui siten hieman aktiivisemmin verrattuna muihin työpajoihin. Tyypillisesti puutuin keskusteluun kysymällä esimerkiksi ”...eli voisin laittaa sen [sisällön] tähän?”, varmistaen asioiden sijainnin kartassa. Tämä johti
myös asiakartan aktiivisempaan huomiontiin keskustelijoiden osalta. Verifioinnin aktiivisuus tosin hiipui pajan loppua kohti tarkkaavaisuuteni herpaantuessa. Ensimmäinen välitarkastus asiakartan keskeisimmästä sisällöstä tehtiin keskustelun oltua käynnissä noin 20 minuuttia. Erityisenä piirteenä tälle työpajalle oli että pyysin osallistujia jo keskustelun puolivälissä kääntämään
huomionsa taltioituun sisältöön, ja täydentämään sitä haluamallansa tavalla. Asiakartan lopullinen tiivistäminen ja keskeisen sisällön korostamiseen käytettiin noin 45 minuuttia keskustelun
lopusta. Tämän vaiheen alussa yksi osallistujista poistui, joten yhteenveto tapahtui paljolti kahden muun osallistujan toimesta.
Näkökulmapajassa sisältöä taltioitiin 95 noodin verran, joista 10 määritettiin uusiksi ideoiksi,
ja 33 ongelmiksi. Keskustelussa käsiteltiin paljon yhteiskunnallisen kehittämisen vastuu- ja aloitekysymyksistä (kenen vastuulla mikäkin alue on, ja kenen vastuulla sen tulisi olla). Korjausrakentamisen osalta kerrottiin joitakin henkilökohtaisia esimerkkejä, muunmuassa osallistujan
kotiin tehdyn putkiremontin osalta. Asiakartan sisällöstä muodostui erittäin verkottunutta, ja
osoittautui vaikeaksi eritellä mitkä aiheketjut olivat määrällisesti merkittäviä. Eräs huomattava sisältökokonaisuus koski laajasti asukkaiden omistajuutta, aktiivisuutta ja vastuun ottamista
liittyen yhteiseen infrastruktuuriin, hallintoon ja hankkeisiin. Toiseksi esiin voitiin nostaa korjausrakentamista yleistävästi koskeva, niin kustannuksia, rakennusten elinkaarta kuin projektien
toteuttamista koskeva aiheketju. Tässä sekä kuvailtiin prosessin eri vaiheita että eriteltiin huomioita ja ongelmakohtia.
Työpajassa esiin tulleesta sisällöstä merkittävimpänä korostettiin useita aihealueita. Eräs käsitteli
paradigmaa, jossa asukkaat eivät ole motivoituneita vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta, johtuen muun muassa mahdollisuuksien näennäisestä puutteesta ja kiireisestä elämäntavasta. Tästä
nähtiin syntyvän itseään ruokkivan kierteen jossa vaikuttamista ei tehdä aktiivisesti, ja siten
personoimattomien standardiratkaisujen käyttö pysyy yleisenä, joka puolestaan johtaa takaisin aiempaan ongelmakohtaan. Huomioitiin että asukkaiden aktiivisuus olisi olennaista alueiden
kehittymiselle. Yhteiset hankkeet taloyhtiöiden välillä koettiin tärkeänä elementtinä, ja niiden
etuja käsiteltiin työpajan aikana. Yhteishankkeiden ongelmakohtana nähtiin edelliseen liittyen
yhteisen hallinnon puuttuminen. Toisaalta ongelmakohtana nähtiin standardisoitujen ratkaisujen
hyödyntäminen korjausrakentamisessa sekä alueellisissa palveluratkaisuissa. Myös tämän nähtiin liittyvän voimakkaasti asukkaiden motivaation ja vaikutusmahdollisuuksien puutteeseen. Lisäksi korostettiin kokonaiskuvan huomioiminen, se että sekä korjaus- että uudisrakentamisessa
tulisi ottaa huomioon pitkän aikavälin tavoitteet ja monipuolisesti eri osapuolten tarpeet.
Keskitetyllä roolillani oli fasilitointiin liittyvien puutteiden lisäksi myös muita vaikutuksia. Aalto-yliopiston työpaja oli ainoa jossa suoranaista interaktiota jaetun näytön kanssa tapahtui suhteellisen säännöllisesti. Keskustelijat viittasivat jaettuun näyttöön aika ajoin keskustelun aikana,
ja erityisesti yksi heistä tarkasteli asiakarttaa hyvin säännöllisesti keskustelun kuluessa. Integroidun roolini johdosta sisällön taltiointi tapahtui osallistujien huomion keskipisteessä, ja siten
myös kommentit osoitettiin suoraan kirjurille. Jaettuun näyttöön kiinnitettiin huomiota etenkin
silloin kun sisältöä kirjatessani keskusteluun syntyi lyhyitä taukoja. Työskentelyn edetessä, ja
verifioinnin aktiivisuuden laantuessa näyttöön kuitenkin kiinnitettiin vähemmässä määrin huomiota.
Osallistujien käyttämät puheenvuorot olivat ajallisesti hyvin tasapainoisia. Uniikkina piirteenä
työpajalle oli että osallistujat usein esittivät kysymyksiä toisilleen keskustelun lomassa, ja itse

53

totesivat etteivät olleet aiemmin keskustelleet tietyistä pajan aikana esiin tulleista aiheista. Myös
projektiryhmän edustajat olivat tämän työpajan keskustelussa aktiivisempia aiempiin verrattuna.
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3.3.6. Wiktio Oy
Ajankohta: 10.5.2012
Osallistujia: 3
Paikka: Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki
Kesto: 1,5 tuntia
Wiktion näkökulmapajan aikana aikana taltioitiin 41 noodia, joista 8 määritettiin uusiksi ideoiksi,
2 ongelmiksi. Sisällön määrältään merkittävä, yksittäinen vahvasti verkottunut ketju koski kehittämisprojektien suunnitteluprosessia, ja sen parantamisen mahdollisuuksia ja ideoita. Työpajassa
siirryttiin käsitteiden määrittelystä portaattomasti pääkysymystä koskevaan keskusteluun.
Merkittävimpänä sisältönä nähtiin keskustelu ihmislähtöistä lähestymistapaa priorisoivasta korjausrakentamisesta, ja siitä että projektien tulisi heijastaa ihmisten jo olemassa olevaa tahtotilaa
muutoksen tarpeesta. Haluttiin korostaa että projektien nähdään onnistuvan paremmin kun tiedetään miksi tehdään mitä tehdään. Pidettiin tärkeänä että esisuunnitteluun sisältyisi ihmisten
tarpeiden määrittäminen. Toisaalta prosessien läpinäkyvyyden nähtiin olevan tärkeä ominaisuus.
Todettiin että kun ihmiset tietävät kuinka päätökset tehdään, he löytävät enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, ja sitoutuvat paremmin päätöksiin. Tällä peräänkuulutettiin myös avointa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Lisäksi korostettiin keskinäisen kanssakäymisen kiinnostavuuden lisäämisestä koskeva näkökulma. Tällä tarkoitettiin sitä määritettäisiin yhteinen tavoite, ja yhdessä
valittu vastuuhenkilö viemään sitä eteenpäin. Kaiken edellämainitun nähtiin kuuluvan yläotsikon
”suunnitteluprosessin uudelleensuunnittelu” alle.

3.3.7. Vahanen Oy
Ajankohta: 11.5.2011
Osallistujia: 8
Paikka: Vahanen Oy:n tilat, Helsinki
Kesto: Noin tunti
Vahasen näkökulmapaja oli osallistujamäärältään suurin, ja sen pitämiseen oli käytettävissä
ainoastaan tunti. Tämän vuoksi aiheen johdanto päätettiin jättää suhteellisen lyhyeksi, ja lisäksi
pajan kuluessa fasilitaattori jakoi puheenvuoroja ajoittain järjestyksessä varmistaakseen jokaisen osallistujan näkemysten kuulemisen. Johdannon jälkeen osallistujat esittivät kysymyksiä liittyen näkökulma- ja verkostopajojen rakenteeseen. Näkökulmapaja järjestettiin suuressa kokoushuoneessa, ja osallistujat istuivat kaukana toisistaan.
Vahasen pajassa käytävän keskustelun pääpaino oli (kenties yllättäen) sosiaalisissa ilmiöissä.
Uniikkina piirteenä pajalle osallistujat viittasivat puheenvuoroissaan myös kuluttajien poliittisiin
suuntaumuksiin ja niiden vaikutuksiin aluekehittämisessä. Osallistujat lähestyivät aiheita usein
kuvitteellisen kerronnan kautta (”Se köpöttävä mummo joka asuu siellä lähellä...”), ja keskustelu
eteni aktiivisella otteella osallistujien jatkaessa ja täydentäessä toistensa puheenvuoroja. Jotkut
osallistujat tekivät omia muistiinpanojaan ja toivat niiden sisältöä esiin omalla puheenvuorollaan.
Jaettuun näyttöön he eivät kiinnittäneet juuri lainkaan huomiota, vaikka se oli Vahasen pajassa
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erityisen keskeisesti esillä. Vasta pajan loppupuolella osallistujat alkoivat kiinnittää ajoittaista
huomiota asiakartan sisältöön.
Vahasen näkökulmapajassa asiakarttaan taltioitiin 112 noodia, joista 26 määritettiin uusiksi
ideoiksi, ja 30 ongelmiksi. Keskustelun laajan aihekirjon myötä asiakarttaan taltioitiin useita eri
aihejuonteita, joiden välille ei muodostunut liittymäpintoja. Määrällisesti huomattavat aiheketjut
koskivat alueen paikallisen luonteen määrittämistä ja siihen liittyviä kehittämisratkaisuja, alueen
jo olemassaolevan infrastruktuurin kunnostamista ja hyödyntämistä uusilla tavoilla, korjausrakentamisen nykytilannetta ja trendejä Suomessa, globaaleja megatrendejä, sekä esteitä ihmisten
kykyyn ja haluun vaikuttaa korjaushankkeisiin.
Keskustelun sisällöstä korostettiin merkittävinä useita aihealueita. Eräänä näistä oli ”luodaan
ymmärrystä ihmisille”, jolla viitattiin ihmisen kyvyttömyyteen ja haluttomuuteen vaikuttaa
alueensa asioihin, ja kyseisen ongelman ratkaisemisen tarpeeseen. Käytännön ideoita tälle ei
tosin ehdotettu. Toisaalta todettiin että jokainen alue on uniikki ja omaa erilaisia vahvuuksia
joita voidaan hyödyntää. Suunnitteluratkaisut tulisi räätälöidä aluekohtaisesti, ja sen asukkaille
sopiviksi. Tällä nähtiin olevan liittymäpinnan alueen brändäykseen. Ideana korostettiin että aluekohtaiset mahdollisuudet etsittäisiin, ja yhteinen visio alueen luonteesta rakennettaisiin paikallisten asukkaiden kanssa. Lisäksi korostettiin holistisen lähestymistavan tärkeyttä. Tällä viitattiin
siihen että projekteja suunniteltaessa otettaisiin huomioon myös infran mahdollinen muokkaaminen, mukauttaminen ja purkaminen, sekä käyttäjien tarpeiden muuttuminen.
Keskustelun sisällöstä korostettiin myös joitain erityisiä idea-aihioita, kuten ”tutkitaan miten ennen vastattiin tarpeisiin (mm. kyläyhteisöt, maatalous)”, joka liittyi keskustelijoiden näkemyksiin
yhteisöllisyyden eduista. Näkökulmana tässä oli myös ihmisen oman aktiivisuuden lisääminen ja
teknologian tarpeen vähentäminen. Toinen idea-aihio koski 60-70 ostoskeskusten palauttamista
”alkuperäiseen loistoonsa”. Osallistujat näkivät että ostoskeskukset olivat ennen houkuttelevia
ajanvietto- ja kohtaamispaikkoja, jotka kuuluivat kaikille ihmisryhmille yhteiskuntaluokasta tai
sukupolvesta riippumatta, ja tämä ominaisuus tulisi pyrkiä palauttamaan niihin.

3.3.8. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Ajankohta: 24.5.2012
Osallistujia: 5
Paikka: ARA:n tilat, Lahti
Kesto: Noin 1,5 tuntia
ARA:n näkökulmapajaan oli käytettävissä aikaa noin puolitoista tuntia, joten fasilitaattori jakoi
ajoittain puheenvuoroja järjestyksessä kunkin osallistujan näkökulman taltioitumisen varmistamiseksi. Pajassa taltioitiin 69 noodia, joista 8 määritettiin uusiksi ideoiksi ja 6 ongelmiksi.
Keskustelussa taltioitiin useita näennäisesti erillisiä huomioita, ja siiten määrällisesti merkittäviä
sisältöketjuja muodostui vähän. Nämä koskivat erilaisia rahoitusratkaisuja ja niiden mahdollisuuksia, sekä lähiöiden olemassaolevien piirteiden ja vahvuuksien huomioimista ja hyödyntämistä.
Merkittävimpänä sisältönä korostettiin idea-aihiot ”kehitetään uusia rahoitusmalleja” sekä ”otetaan selvää miten maailmalla on tehty: pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan”. Molemmilla viitattiin lähiöiden kehittämisprojekteihin. Lisäksi korostettiin että alueisiin tulisi suhtautua kokonaisuutena, ja niiden kehittämiseen tulisi olla olemassa niiden luonnetta, sijaintia ja kulttuuria
heijastava pitkän tähtäimen yleissuunnitelma. Kaiken kaikkiaan ARA:n pajassa keskustelun pää-
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paino oli sosiaalisissa ilmiöissä.
Suhteessa toisiin näkökulmapajoihin, keskustelua ei ARA:n pajassa käyty kovin intensiivisesti, ja
siten fasilitaattori aika ajoin rohkaisi keskustelijoita kysymyksillään mielipiteiden esiintuontiin.
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3.3.9. Näkökulmapajojen yhteenveto
Kukin näkökulmapaja aloitettiin kertomalla osallistujille Lähiö 2072 –hankkeen taustoista ja siihen-astisesta edistymisestä, sekä lyhyesti tutkimukseni aiheesta. Hankkeen esittely toistui melko samanlaisena pajojen välillä: fasilitaattori mainitsi hankkeen osapuolet, jakoi osallistujille sen
esitteen ja kuvaili hankkeelle asetettua tavoitetilaa. Jokaisella kerralla esiteltiin näkökulmapajojen pääkysymys: „Miten korjausrakentamisen momentumia voidaan hyödyntää sosiaalisen hy vinvoinnin ja kestävän ympäristön edistämiseksi?”. Lisäksi kuvaus näkökulma- ja verkostopajan roolista hankkeessa sisälsi tyypillisesti kysymyksen siitä mitä asioita osallistujat pitävät aihealueelle
tärkeänä, ja maininta kyseisten näkökulmien myöhemmästä yhdistämisestä verkostopajassa. Nykytilannetta kuvaillessaan fasilitaattori usein painotti korjausrakentamisen momentumin tämänhetkisyyttä, sekä siihen sisältyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista. Tyypillisesti
osallistujat esittivät pajan alussa jonkin kysymyksen hankkeen rakenteeseen liittyen.
Tutkimusmenetelmäni esittely puolestaan sisälsi tyypillisesti maininnan eri alojen välisistä hermopisteistä; monialaisissa hankkeissa työskentely tapahtuu hajautetusti – kuinka syntynyttä sisältöä ja tuloksia voitaisiin hyödyntää yhdessä koko projektiryhmän kesken? Lisäksi demonstroin
sisällön taltioinnin periaatteen jokaisessa työpajassa. Työskentelyä edeltäen osallistujia myös
yleensä ohjeistettiin valmistautumaan ajoittaisiin keskeytyksiin ja tarkentaviin kysymyksiin fasilitaattorin taholta, ja heitä kehotettiin suunnitellusti purkamaan ajatuksiaan ideoiden ja potentiaalisten ratkaisujen, sekä niistä kumpuavien vaikutusten ja seurausten muodossa. Tämän
enempää ohjeita koskien työskentelyä ja keskustelua ei annettu osallistujille.
Johdantoa ja tutkimukseni kuvailua seurasi aina osallistujien esittely, jonka jälkeen suoritettiin yhteinen, pääkysymyksen käsittelyä valmisteleva määrittely hankkeen keskeisille käsitteille,
‚sosiaalinen hyvinvointi‘ ja ‚kestävä ympäristö‘. Ajankäyttö vaihteli suuresti työpajojen välillä
työskentelyn vaiheistuksen osalta. Suunnitellusta poiketen käsitteiden purkamiseen käytettiin
miltei poikkeuksetta yli puoli tuntia, ja siten varsinaiseen pääkysymyksen käsittelyyn itseasiassa
käytettiin useimmiten suhteessa vähemmän aikaa. Ensimmäisessä näkökulmapajassa ilmeni projektorin käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia, mutta muutoin vastaavia viivytyksiä ei tapahtunut.
Toisaalta pääkysymyksen käsittelyyn siirryttiin käsitteiden määrittelystä miltei portaattomasti.
Ensimmäisten näkökulmapajojen aikana huomasimme että mainittujen käsitteiden purkaminen
erillään ei ollut mahdollista tai tuottavaa, sillä ne verkottuivat tiivisti toisiinsa. Näinollen kyseistä
sisältöä alettiin taltioida samaan asiakarttaan jo ensimmäisten työpajojen aikana. Molempia
käsitteitä koskevassa sisällössä korostuivat keskeisenä 'henkinen hyvinvointi', 'esteettömyys:
henkinen ja fyysinen' ja 'palvelujen, työpaikkojen saatavuus ja laatu'. Kestävää ympäristöä
määriteltiin eniten sanoilla 'energiatehokkuus', 'muuntautuvaa, joustavaa, dynaamiset ratkaisut'
ja 'pitkän aikavälin ratkaisuja'. Sosiaalista hyvinvointia nähtiin puolestaan koskevan määritelmät
'kokemus että on arvostettu ja välitetty', 'ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus', sekä 'kokea
olevan yhteisön täysivaltainen jäsen: mahdollisuus vaikuttaa'.
Näkökulmapajojen osallistujamäärä vaikutti merkittävästi keskusteluiden luonteeseen. Osallistujamäärältään pienissä pajoissa osallistujilla oli luonnollisesti enemmän aikaa puheenvuoroihinsa
ja aiheiden syvällisempään purkamiseen, mutta toisaalta niissä tapahtuva työskentely ei ollut „aivoriihimäistä“, ja sisältö jäi kenties yksipuolisemmaksi ja vähemmän objektiiviseksi toisiin pajoihin verrattuna. Kun osallistujia sitä vastoin oli useita, pääkysymyksen ympärille syntyi enemmän
aiheketjuja, mutta puheenvuoroja toisaalta jouduttiin rajoittamaan ajallisesti. Näinollen ideoiden
ja ratkaisujen auki purkaminen oli pintapuolisempaa, ja ajoittain sisältö tuntui jäävän keskeneräiseksi.
Näkökulmapajoissa osallistujat istuivat useimmiten kasvokkain pöydän ympärillä, fasilitaattorin
ja kirjurin paikkojen vaihdellessa pajasta toiseen. Myös jaetun näytön (valkokankaan) paikka suhteessa fasilitaattoriin ja keskustelijoihin vaihteli pajojen välillä, mutta oli useimmiten sivussa kes-
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kustelijoiden huomion pääasiallisesta suunnasta. Kaiken kaikkiaan jaettua näyttöä tarkasteltiin
vain harvoin, ja huomio kiinnittyi pääosin fasilitaattoriin ja toisiin keskustelijoihin. Jaettua näyttöä
hyödynnettiin enemmän niissä harvoissa tapauksissa joissa keskustelu vaikutti tyrehtyvän. Tästä
poikkeuksena oli Aalto-yliopiston Built Environment Servicesin näkökulmapaja, jossa olin itse
sekä kirjurin että fasilitaattorin roolissa. Tutkimukseni aihetta ja sisällön taltiointia painottavan
johdannon ja fasilitointitapani myötä osallistujat reagoivat poikkeavan aktiivisesti jaettuun näyttöön.
Samaan organisaatioon kuuluvat henkilöt vaikuttivat usein tuntevan toisensa hyvin, ja siten puhuvan ”yhdestä suusta”. Eriäviä mielipiteitä tai keskeytyksiä toisten osallistujien toimesta esiintyi hyvin harvoin, ja keskustelijat sen sijaan täydensivät ja kannustivat toistensa näkökulmia.
Keskustelu oli lisäksi miltei poikkeuksetta aktiivista ja innokasta. Toisinaan, vaikka asiakarttojen
sisältö alkoi pajan loppua kohden saturoimaan ja verkottumaan, keskustelu ei näyttänyt laantumisen merkkejä. Näinollen fasilitaattorin ei tarvinnut, kenties ARA:n työpajaa lukuunottamatta,
juurikaan kannustaa osallistujia käyttämään puheenvuoroja, ja siten fasilitointi oli pääasiassa
sisällöllistä. Näkökulmapajojen osallistujat käyttivät tyypillisesti puheaikaa melko tasapuolisesti, joskin esimerkiksi Helsingin Energian ja Diakonissalaitoksen työpajoissa kuultiin pitkiä, yli
10-minuuttisia puheenvuoroja yksittäisiltä keskustelijoilta.
Näkökulmapajojen kuluessa fasilitaattori vahvisti aika ajoin osallistujien esiin tuomaa sisältöä,
ja esitti siihen liittyviä kysymyksiä. Osallistujamäärän ollessa suuri fasilitaattori jakoi puheenvuoroja tasapuolisesti osallistujien kesken, ja päinvastaisissa olosuhteissa hän osallistui itse
keskusteluun suuremmassa määrin, tarjoten usein aiheisiin liittyviä esimerkkejä aiemmista
näkökulmapajoista. Usein, tärkeinä pidettyjen näkökulmien ilmentyessä, fasilitaattori varmisti
minulta sainko taltioitua kyseisen sisällön. Asiasisällön järjestelmällistä verifiointia suoritettiin ainoastaan näkökulmapajojen lopussa, jolloin fasilitaattori korosti keskeisimpänä pitämänsä
sisällön omista muistiinpanoistaan sekä asiakartasta (kolmesta viiteen noodia), ja varmisti sen
paikkansapitävyyden keskustelijoilta. Tähän ei käytetty paljoa aikaa. Verifioinnin seurauksena
tulleita korjauksia sisältöön ei juurikaan ollut, tosin muutamia kertoa jotain asiaa tarkennettiin.
Itse puutuin keskusteluun ja esitin kysymyksiä vain harvoin.
Näkökulmapajoissa taltioitavan sisällön määrä oli odottamaani suurempi. Pajojen pääkysymystä
käsitteleviin asiakarttoihin syntyi yhteensä 560 noodia, joista 98 määritettiin uusiksi ideoiksi, ja
suurempi määrä, 147, ongelmiksi. Käsitteiden määrittelyyn liittyviin karttoihin taltioitiin yhteensä 167 noodia, ja määrä vaihteli pajojen välillä suuresti ajankäytöllisistä syistä. Sisällön paljous
vaihteli suuresti pajasta toiseen, muun muassa osallistujien määrästä riippuen. Määrällisesti pienin asiakartta sisälsi 41 noodia (Wiktio Oy), ja suurin asiakartta puolestaan 112 noodia (Vahanen
Oy). Pajoissa syntyneiden asiakarttojen rakenteet vaihtelivat verkottuneiden (Diakonissalaitos) ja
ketjumaisten (Helsingin Energia, Wiktio Oy) välillä, ja yksittäistä selvästi havaittavaa rakennetta
ei vaikuttanut olevan.
Sosiaaliset, etenkin ihmisten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat olivat hankkeen tavoitteita vastaavasti kiitettävän paljon esillä keskusteluissa. Yleisimmin käsiteltyjä aiheita olivat lisäksi muun
muassa asukkaiden osallistaminen, asukkaille suunnattu tiedonvälitys ja olemassaolevat suunnitteluratkaisut. Miltei jokaisessa pajassa käytiin myös, vähintään pintapuolisesti, keskustelua
yhteiskunnallisesta ja hankkeiden suorittamiseen liittyvästi vastuusta, ja kenelle se milloinkin
kuuluu. Lähiöiden, eritoten Mellunkylän paikallisista ominaisuuksista keskusteltiin myös paljon.
Esimerkiksi Vetoa ja Voimaa –yhteistoimintaryhmän pajassa esitettiin että alueella olisi potentiaalia ”ekologiseksi lähiöksi”.
Keskustelun sisällön luonne vaihteli suuresti näkökulmapajasta toiseen. Siinä missä Diakonissalaitoksen työpajassa purettiin auki sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä ongelmakohtia hyvin kattavasti, Vahanen Oy:n pajassa puolestaan tuotiin esiin paljon uusia ideoita esimerkiksi holistista
suunnittelua koskien. Kenties hieman yllättäen keskusteluiden sisältö ei usein näennäisesti vas-
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tannut osallistujien ammattillista taustaa, vaan esimerkiksi Kuntaliiton teknisen taustan omaavat
henkilöt toivat aktiivisesti esiin sosiaalisia näkökohtia. Näkökulmapajojen aikana yleisesti esiintuotuja ratkaisuraameja pajoissa yleisesti esiintuotuihin, esimerkiksi ympäristön viihtyisyyttä ja
syrjäytymistä koskeviin ongelmiin olivat alueiden pitkäjänteisempi kehittäminen (koskien myös
kehityssuunnitelmaa), asukkaiden osallistaminen ratkaisujen toimeenpanoon, sekä sosiaalisen
kanssakäymisen lisääminen. Rajattuja ideoita, kuten ’liityntäliikenne ilmaiseksi’ Vetoa ja Voimaa
Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän pajassa, tuotiin ymmärrettävästi esiin vain harvoin, hankkeen ollessa vasta ensimmäisissä vaiheissaan.
Osallistujat käyttivät näkökulmiensa perustelemiseksi usein henkilökohtaisia esimerkkejä ja tarinoita. Esimerkiksi BES:in pajassa eräs osallistuja kertoi omassa asuinrakennuksessaan tehdyn
putkiremontin aiheuttamista vaikeuksista. Keskustelua kevyemmistä aiheista, kuten paikallisista
hiphop-artisteista Kuntaliiton työpajassa, esiintyi paljon, kuten myös huumoria, kuten Diakonissalaitoksen pajassa, jossa ehdotettiin organisaation omaa Roottori-projektia ratkaisuna asiakartan kaikkiin ongelmiin. Toisaalta keskustelut sisälsivät ajoittain hyvin yksityiskohtaista ja teknistä informaatiota, kuten erityisesti Helsingin Energian pajassa, ja tällöin fasilitaattorin tai itseni
oli pyydettävä tarkennuksia esiin tuotuihin näkökulmiin.
Compendiumin ja muunnellun IBIS-kieliopin käyttö tuntui minusta yllättävän luonnolliselta ja
yhtenäiseltä menettelyltä keskustelujen sisällön taltioimiseksi. Compendiumissa ilmeni useita
puutteita, lähinnä sisällön taltioidun sisällön esittämisen ja myöhemmän hyödynnettävyyden
alueilla, mutta näiden merkitys ei kaiken kaikkiaan ollut tutkimukseni kannalta suuri. Merkittäviä vaikeuksia syntyi ainoastaan tilanteissa joissa taltioitua sisältöä oli niin paljon ettei se enää
mahtunut yhteen näyttöön. Ruudun siirtäminen johti luonnollisesti tilanteeseen jossa osallistujat
eivät enää voineet tarkastella aiemmin luotua sisältöä, joka oli myös kirjurin näkökulmasta vaikea löytää tehokkaan hakutoimintojen puuttuessa. Toisaalta vilkkaassa keskustelussa, ideoiden
ja ajatusten sinkoillessa, keskittymiseni herpaantuminen aiheutti taltioinnin hetkellisen katkeamisen, ja näissä tilanteissa keskeytin keskustelun pyytääkseni tarkennuksia. Keskusteluissa esiin
tulevalla teknisellä sisällöllä oli usein sama vaikutus.
Näkökulmapajojen lopussa keskusteltiin usein hankkeen seuraavista etapeista, ja fasilitaattori
vielä kertasi verkostopajan ajankohdan ja sisällön. Tämä kuitenkin johti harvoin korjauksiin osallistujien toimesta. Välittömästi pajojen jälkeen valmiit, kertaalleen tarkistamani, ja päällekäisen
sisällön osalta siivoamani asiakartat lähetettiin osallistujille kommentoitavaksi. Kyseinen menettely jäi kuitenkin sekin enimmäkseen muodolliseksi, koska kommentteja saatiin hyvin vähän.
Jokaisen pajan jälkeen purimme yhdessä fasilitaattorin kanssa sen etenemisen ja tapahtumat, ja
teimme päätöksiä mahdollisista muutoksista ja parannuksista seuraavaa pajaa varten. Yleensä
kyseiset keskustelut koskivat ajankäyttöä, vaikutusten esiintuontia tai sisällön verifoinnin aktiivisuutta. Pajojen edetessä yhteistyö fasilitaattorin ja kirjurin välillä tehostui, ja suunnittelemamme
työskentelyn rakenteen noudattaminen helpottui.
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mahdollisuudet viestintätavan muuttamiseen, ihmisten osallis-tumisaktiivisuuden lisäämiseen; haasteina muutosvastarinta ja ihmisten taloudelliset rasitteet;
ratkaisuna ryhmä esitti „tuntei-den kanavoinnin ennakointia“, eli asukkaiden
näkemysten kartoit-tamista.

monipuolinen mutta selkeä ulko-asultaan; suurta, selkeää käsialaa, muistilappuja; hieman kuvitusta

vapaamuotoinen; sisällön tal-tiointi
tapahtui pääasiassa yhden jäsenen toimesta, nimeämisestä oltiin tarkkoja

Keskeinen sisältö

Tuotos

Työskentelytapa

kyllä

ei

Äänitaltiointi

Videotaltiointi

erittäin aktiivista (päällekkäin puhumista
esiintyi), kannustavaa, objektiivista,
tuttavallista; paljon huumoria

100

55

Lisättyjen noodien määrä

Ryhmän vuorovaikutus

4

4 -> 3 (yksi poistui kesken)

Jäsenten määrä

kyllä

kyllä

kaksi jäsenistä pääosin äänessä, aika
ajoin taukoja keskustelussa; työs-kentely
muuttui aktiivisemmaksi loppua kohden

kirjurina toimiva jäsen verifioi sisältöä
aktiivisesti; sopivasta kirjoitusasusta
keskusteltiin usein; pyrkimys selkeästi
esitettäviin ratkaisuihin

visuaalisesti sekava, paljon asiakartoista
leikattua materiaalia, teksti pienellä käsialalla, yksivärinen ilmaisu, ei korostuksia

alueen omaperäisyys, särmikkyys,
retrous nähtiin arvokkaana; painotet-tiin
suuren mittakaavan päätöksiä; tie-tyntyyppisen, esimerkiksi ekologisen asumisen korostaminen; alueellinen „brändi“
nähtiin etäännyttävä käsittee-nä; tietomallintamisen kautta nähtiin saatavan
hyötyvaikutuksia

PAIKALLINEN LUONNE

PELINAPPULASTA
PELAAJAKSI

ei

kyllä

kannustavaa, innokasta ja tasapuolista
puheenvuorojen käytössä; selkeitä puheenvuoroja

keskustelua käytiin pitkään ilman sisäl-lön taltiointia; asiakartan rakenteeseen ja syy-seuraus-suhteisiin kiinnitettiin
paljon huomiota; organisaatiokohtaisia
karttoja tutkittiin huolellisesti

käsiala suurta, selkeää; muistilappuja
hyödynnettiin paljon; keskeisiä noodeja
korostettiin ympyröimällä; noodeja ei
yhdistetty Vahanen Oy:n sisältöön visuaalisesti

mahdollisuutena sosiaalisten ja infrastruktuurin resurssien käyttö, erityisesti
eläkeläisten nähtiin olevan tärkeä;
julkisten tilojen monipuoli-sempi hyödyntäminen, vaihtoehtoiset käyttötavat;
esitettiin että taloyhtiö voisi toimia työnantajana tiloja hyödyntävälle; „kansalaistottelematto-muus“; konsepti „lähiökartasta“ ihmisen roolin selkeyttämiseksi
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5 -> 4 (yksi siirtyi kesken toiseen
ryhmään)

KESTÄVÄ ARKI

ei

kyllä

toisinaan selkeästi eriäviä mielipiteitä;
huumoria; tasapuolista, mutta vilkasta
keskustelua

suunnitelmallinen, ryhmä sopi alussa
työskentelytavasta; asiakartan rakenteesta pidettiin huolta; pyrittiin käyttämään organisaatiokohtaisia värejä

visuaalisesti selkeä; onipuolista materiaalien ja värien käyttöä; yksittäisiä noodeja
organisaatio-kohtaisista asiakartoista;
„mahdollisuu-det“ ja „haasteet“ otsikoitu

megatrendeinä tunnistettiin muun
muassa globaalisaatio, sosiaalisen hyvinvoinnin huomioimisen ja suvaitsevuuden
lisääntyminen; mah-dollisuuksiksi määriteltiin osallistu-misen lisääntyminen
ja tietoisuuden kasvaminen; ratkaisuna
„päätöksen-teon läpivalaiseminen“ ja
„hahmot-telusuunnittelu“, eli alueellinen
konseptointi, ideointi

30

3 -> 4 (ryhmään liittyi yksi henkilö lisää)

YHTEINEN HYVÄ

3.4. Verkostopajan suorittaminen ja sisältö
Ajankohta: 30.5.2012
Osallistujia: 16
Paikka: Wanha Posti, Kontula, Helsinki
Kesto: Noin 2,5 tuntia
Verkostopajan työskentelyyn osallistui kaikkiaan 16 henkilöä. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään
-yhteistoimintaryhmästä ei valitettavasti päässyt paikalle yhtään osallistujaa, mutta muutoin
edustus eri organisaatioiden välillä oli tyydyttävän monipuolinen. Työpaja dokumentoitiin perusteellisesti. Jokaisen ryhmän työskentely äänitettiin, ja yhden ryhmän työskentely videoitiin.
Video- ja äänimateriaalia syntyi yhteensä 12 tuntia.

3.4.1. Pelinappulasta pelaajaksi
Pelinappulasta pelaajaksi -ryhmän lähtökohtana oli pohtia miten ihminen voisi siirtyä passiivisesta käyttäjästä aktiiviseksi toimijaksi. Aiheeseen liittyivät uudet kumppanuussuhteet, sekä yhteistyön erilaiset roolit ja vastuualueet, monisuuntainen vuorovaikutus ja konkreettinen tekeminen.
Tässä ryhmässä Vahanen Oy:tä edustava jäsen ei esitellyt asiakarttaa ja teemaa lainkaan, vaan
ryhmä aloitti välittömästi yhteisen keskustelun lähinnä otsikon pohjalta. Ryhmässä käsillä oleva teema otettiin hyvin vastaan: ”Mun mielestä ollaan tässä keskustelussa ihan asian ytimessä.” Myös ’korjausrakentamisen momentum’ tunnistettiin keskeiseksi käsitteeksi, ja keskustelua
käytiin sen määrittelemiseksi. Käsitteen yhteydessä keskusteltiin Vahasen näkökulmasta ja tavoitteista hankkeessa, sivuten teeman mukaista asiakarttaa.
Keskustelu eteni pääosin tasapuolisesti ja erittäin innokkaasti. Keskustelu oli aika ajoin niin aktiivista ettei lauseita saatu sanottua loppuun saakka, vaan ryhmän jäsenet puhuivat päällekäin.
Keskustelun intensiivisyys ei laantunut edes silloin kun yksi jäsenistä joutui keskustelun puolivälissä poistumaan. Ryhmän jäsenet olivat pääsääntöisesti kannustavia toistensa ideoiden suhteen:
”Toi oli loistava!” Toisten näkökulmia myös ajoittain kyseenalaistettiin keskustelun kuluessa,
mutta jyrkkää kritisointia ei ilmennyt.
Ryhmä käytti valtaosan työskentelyajasta uusien ideoiden kehittämiseen. Nykytilanteen tai
olemassaolevien ratkaisuiden kertaamiseen sen sijaan ei käytettyä paljoakaan aikaa. Erityisen
paljon keskusteltiin siitä kuinka eri ihmisten, erityisesti eri sukupolvien ajattelutavat eroavat toisistaan. Tällä alueella tunnistettiin useita ongelmia. Näistä keskustellessa yksi ryhmän jäsenistä
totesi naurahtaen: ”Ollaanpas tässä negatiivisia.”
Ryhmä käytti suurimman osan ajasta suulliseen keskusteluun. Vasta työskentelyn myöhemmissä vaiheissa eräs jäsenistä totesi: ”Vois kai näitä kirjoittaakin tonne...”, ja otti oma-alotteisesti
vastuun sisällön taltioimisesta. Samalla sisällön määrään kiinnitettiin huomiota: ”Tässä tulee niin
paljon asiaa että pakko kirjottaa ylös että muistaa.” Useimmiten taltioitavaa sisältöä ei verifioitu
ryhmän toimesta, ja kirjurina toimiva jäsen totesi itselleen: ”Kirjoitan vaikka näin.” Käsitteiden
ja ideoiden nimeämisestä tosin oltiin tarkkoja: ”Tää vois olla hyvä ...vai oisko sittenkin..?”, ”Mikä
toi nyt ois paras..?”, ”Miksi tätä olisi hyvä kutsua?”
Organisaatiokohtaisia asiakarttoja tarkastellessa ryhmä huomioi aiheiden liittymäpinnat: ”Tää
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Kuva 17 Pelinappulasta pelaajaksi -ryhmän tuotos

[noodi] on niinku tullu tästä ajatuksesta.” Toisinaan joku ryhmän jäsenistä luki ääneen asiakarttojen sisältöä: ”Sosiaalinen pääoma on vahvaa”, ”Ihmisillä on aikaa olla toisten kanssa.” Näitä
sekä keskustelun kautta syntyviä aiheketjuja pyrittiin jatkamaan ja täydentämään: ”Jos lähetään
purkaa tätä [ratkaisua], niin mikä on se hyöty?” Konkreettisen tuotoksen muodosta ei kuitenkaan kannettu huolta: ”Täähän [sisältö] tulee tähän ihan väärinpäin”, ”Ei se haittaa.” Teemaa koskevan keskustelun päätyttyä ryhmän jäsenet alkoivat tutustua toisiinsa: ”Missä sä muuten asut?”
Tuotoksen esittelyssä ryhmän työskentelyä kuvailtiin kronologisessa järjestyksessä: ”Lähdettiin
siitä mitä edustajat esitteli, tehtiin muistiinpanoja, mietittiin omassa päässä mitä se vois käytännössä tarkoittaa”, ”[Keskustelu] lähti näistä negatiivisista tekijöistä”. Esittelijä käsitteli sitten
paljolti aihealueessa tunnistettuja mahdollisuuksia ja uusia ideoita, ja huomioi niiden tuottajat:
”Liisa ehdotti että...” Ongelmakohtien käsittely jätettiin vähemmälle huomiolle. Kun esittelijä
purki auki toisiinsa liittyviä aiheita, hän käytti käsitteitä ”ketju” ja ”polku”, ja osoitti kädellään
kuinka kyseinen sisältö rakentui asiakartalla. Esityksensä lopussa esittelijä totesi: ”Tää ei menny
kauheen loogisesti tää mun esitys.”
Ryhmä näki aihealueen mahdollisuuksina viestintätavan muutoksen, kuten viestin välittämisen
jokaisen ymmärtämässä, jopa humoristisessa muodossa. Konkreettisina esimerkkeinä tästä mainittiin sarjakuva, ja juhlien järjestäminen jokaisen projektivaiheen toteuduttua. Ryhmässä oltiin
keskusteltu millä tavalla ihmisten osallistumisaktiivisuutta voitaisiin edistää, ja pohdittu millaisia
mahdollisuuksia asukkailla olisi saada ”kannustinpalkkaa” alueen ja hankkeiden hyväksi tekemästään työstä. Lisäksi ryhmä esitti idean jossa asukkaiden keskuudesta voitaisiin valita ”pihaparlamentin edustaja”, henkilö joka toimisi viestinvälittäjänä rakennusurakoitsijan ja taloyhtiön
välillä.
Aihealueen haasteina ryhmä näki yleisen muutosvastarinnan sekä ihmisten taloudelliset rasitteet. Näiden ratkaisemiseksi ryhmä esitti ”tunteiden kanavoinnin ennakointia”, vaihetta jossa
asukkaat voisivat ilmaista näkemyksiään aluekehittämisestä ja jakaa kokemuksiaan yhdessä. Toi-
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mensa tueksi koulutusta saanut pihaparlamentin edustaja sekä yhteiset juhlatilaisuudet voisivat
toimia vaiheen katalyyttina. Yhteistyön sujuvuuden kannalta merkittävänä nähtiin hyvä käytös,
kanssakäymisen kulttuuri ja asukkaille tarjottu muutosprosessin jälkihoito.
Ryhmä käytti tuotoksessaan monipuolisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja värejä, ja piirsi asiakarttaan sarjakuvan eräästä konseptistaan. Ryhmä taltioi sisällön selkeällä, suurella käsialalla, ja
sijoitti organisaatiokohtaisista asiakartoistaan leikkaamansa noodit ja noodiketjut teemakarttaan huolellisesti. Sisällön taltioimiseen käytettiin myös monipuolisesti erilaisia post-it-lappuja.

3.4.2. Paikallinen luonne
Paikallinen luonne -ryhmä keskusteli lähiöiden uniikista luonteesta, ”tarkoituksesta” ja brändistä. Vahasen edustaja esitteli sisällön vapaamuotoisesti, omin sanoin, ja tarjoten samalla omia
mielipiteitään aihealueeseen: ”Tätä ei oikeestaan käyty keskustelussa [Vahasen näkökulmapajassa], mutta...” Esittelyn aikana eräs ryhmän jäsenistä ehdotti ’brändiä’ sopivammaksi käsitteeksi
’paikallisen luonteen’ sijaan. Työskentely lähti käyntiin verkkaisesti jäsenten tiedustellessa toistensa ammatillisista taustoista.
Keskustelun aikana äänessä oli pääosin ainoastaan kaksi ryhmän jäsenistä, ja aika ajoin keskustelussa oli hiljaisia taukoja. Muut ryhmän jäsenet alkoivat tosin tuomaan näkemyksiään enemmän
esiin keskustelun loppua kohti, ja sen myötä työskentely muuttui aktiivisemmaksi ja intensiivisemmäksi. Keskustelijat tarjosivat usein henkilökohtaisia kokemuksiaan esimerkeiksi ’paikallisesta luonteesta’, ja käsittelivät sen myötä paljolti omia asuinalueitaan: ”Itse asun Soukassa [jossa]
ostari on sellanen..”
Fasilitaattorin kehotuksesta ryhmä käytti hieman aikaa omien asiakarttojensa kertaamiseen.
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –yhteistoimintaryhmän edustaja ei päässyt osallistumaan verkostopajaan, joten eräs Vetoa ja Voimaa -näkökulmapajassa paikalla ollut projektiryhmän jäsenistä esitteli kyseisen asiakartan. Hän totesi: ”Loppujen lopuks aika hankala palata tohon keskusteluun, vaikka siellä on ollut paikalla.. [...] Ehkä helpompaa aloittaa uudestaan keskustelu,
mutta on tietysti se haaste että toistuu samat...” Työskentelyn loppupuolella ryhmässä todettiin
että joitain paikallisuuteen tyypillisisesti liitettäviä käsitteitä (kuten ’lähidemokratia’) oli jäänyt
käsittelemättä.
Ryhmä verifioi syntyvää sisältöä suhteellisen tehokkaasti. Kirjurina toimiva ryhmän jäsen kysyi
jatkuvasti tarkennuksia, ja usein toinen jäsen ehdotti sopivaa kirjoitusasua: ”Jos viitit kirjoittaa siihen ’työympäristön muuttuminen’”. Ryhmä myös pohti huolellisesti asiakarttansa sisällön
rakennetta: ”Toisaalta se [noodi] sopis tonne...”, ”Pystyiskö sen suoraan tonne laittamaan...?”,
”Olisko se tätä teemaa..?” Rakennetta ei kuitenkaan nähty kiveen kirjoitettuna: ”Vois vetää viivat
uusiks ja sanoo et tää uus alue ei oiskaan enää ’lähiö’”, ja myös Vahasen asiakarttaa tarkasteltiin
kriittisesti: ”Kummallista ettei se ostari-keskustelu kuulu tähän kulmaan”. Kaiken kaikkiaan
ryhmä vaikutti pyrkivän rajattuihin, selkeästi esiteltävissä oleviin ratkaisuihin.
Keskustelun loppupuolella eräs ryhmän jäsenistä totesi ryhmän luomasta materiaalista: ”Tosta
tulee hauskan näköinen”. Työskentelynsä päätteeksi ryhmä sopi kuka esittäisi materiaalin muille
ryhmille, ja alkoi keskustella vapaammin jäseniensä ammatillisista taustoista ja kokemuksista.
Tästä seurasi keskustelua monialaisen ryhmätyöskentelyn merkityksestä: ”Aina tulee jotain uutta kun istuu uudet ihmiset... tulee uusia näkökantoja”. Toisaalta todettiin: ”Kyllä samat asiatkin
pitää pyörittää uudestaan... sillon ne menee eteenpäin vähitellen”. Eräs ryhmän jäsenistä totesi
asiakarttoihin pohjautuvasta työskentelytavasta seuraavaa: ”Ehkä pikkusen työläs tapa käsitellä
tätä, mutta ihan... kannatti kokeilla”.
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Kuten työskentelynkin aikana, Vahasen edustaja esitteli myös ryhmän tuotoksen omin sanoin,
hyödyntäen asiakartan sijasta omia muistiinpanojaan. Ainoastaan esittelyn lopussa hän kiinnitti
huomionsa asiakarttaan: ”täällä on hirveesti näitä tekstijuttuja, ei puhuttu näistä oikeestaan ollenkaan”, huolimatta siitä että ryhmä oli hyödyntänyt sitä aktiivisesti työskentelyssään. Esittelyn
loppupuolella muut ryhmän jäsenet täydensivät asiakartan sisältöä.
Paikallinen luonne -ryhmässä nähtiin että alueiden tietynlainen särmikkyys (esimerkiksi korostuva retrous) voisi kohota niiden säilytettäväksi tai esiin nostettavaksi arvoiksi, ja että niitä ei
tulisi pyrkiä hävittämään. Ryhmä näkikin alueen tunnistettavuuden olevan olevan yksi aiheen
keskeisistä lähtökohdista. ”Ihannelähiön” sen sijaan nähtiin olevan epärealistinen ajatus, ja ryhmä koki että alueiden voisi antaa rauhassa kehittyä omiin, uniikkeihin suuntiinsa. Ryhmä tunnisti potentiaaliset segregaatio-ongelmat, mutta näki toisaalta ettei alueita tulisi aina suunnitella
”standardikeskiluokkaa” ajatellen.
Alueisiin liittyvien suurien päätösten nähtiin olevan ratkaisevia kehityksen kannalta. Esimerkkinä tästä esittelijä mainitsi Metropolia-koulun, jonka tulon Mellunkylän alueelle nähtiin, erästä
ryhmän jäsentä lainaten, ”tuomitsevan alueen elpymään”. Esittelijä korosti että alueen kokonaiskuvaa katsoessa tulee osata tarttua mainitun kaltaisiin, oikea-aikaisiin suuren mittakaavan
päätöksiin ja investointeihin.
Alueen houkuttelevuutta ja rikastumista nähtiin voitavan parantaa korostamalla siellä tietyntyyppistä rakentamista ja uusia asumiskonsepteja. Esimerkkinä täsä mainittiin muun muassa
loft-asuminen ja mahdollisuudet etätyön tekemiseen ”kolmansissa paikoissa”, eli alueen yhtei-
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sesti jaetuissa tiloissa. Toisaalta Mellunkylän nähtiin voivan olla vaihtoehto ekologista elämäntapaa haluaville perheille. Kuitenkin kaiken kaikkiaan ryhmä koki alueellisen ”brändäämisen”
liian kaupallisena, etäisenä käsitteenä, ja oli pohtinut sitä enemmän alueen kehitystä sisäisesti
ohjaavana elementtinä.
Viimeisenä seikkana korostettiin tietomallintamisen kautta suunnitteluun saatavia potentiaalisia
hyötyjä, erityisesti vaihtoehtojen tarjoamisen osalta myös korjausrakentamisessa. Ryhmä tunnisti että asukasosakeyhtiöt eivät nykyisellään voi kustannussyistä tuottaa useita vaihtoehtoja.
Toisaalta todettiin että nykyisellään tietomallinnuksen heikkoutena on asukas- ja käyttäjänäkökulman puutteellinen hyödyntäminen ratkaisujen visualisointiin ja havainnollistamiseen, ja että
väline on vielä lähinnä suunnittelijoiden ja tiettyjen urakoitsijoiden käytössä.
Paikallinen luonne –ryhmän tuotos oli visuaalisesti sekava, ja sisälsi lisäksi suuren määrän materiaalia. Ryhmä käytti sisällön taltiointiin pääasiassa organisaatiokohtaisista asiakartoista leikattuja
noodeja ja noodiketjuja, joita yhdistettiin toisiinsa hyvin verkottuneesti, sekä pientä, käsinkirjoitettua tekstiä. Ryhmän tuotos oli pääpiirteittäin yksivärinen, ja sisältöä ei korostettu muutamaa
selkeää tekstiosaa lukuunottamatta. Lisäksi suurin osa tuotoksen tekstistä oli väärinpäin lukusuuntaan nähden, joten sen tarkastelu oli etenkin esittelyn aikana vaikeaa.

3.4.3. Kestävä arki
Kestävä arki -ryhmässä inhimillisen arjen käsitettä ja ilmiötä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti.
Keskustelussa pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti yhteisöllisyyden tukeminen, potentiaali
kestävien ratkaisujen muodostumiseksi osaksi rutiineja, ja rakennetun ympäristön muuntojoustavuus.
Työskentelyn alussa Vahasen edustaja esitteli asiakartan sisällön ryhmälleen huolellisesti, kohta
kohdalta. Tähän käytettiin 15 minuuttia. Edustaja kertoi ryhmälleen myös Vahasen näkökulmapajassa käydystä keskustelusta: ”Paikalla eri edustajia Vahaselta”, ”...keskusteltiin vapautuneesti
eri asioista”, ”Tää on mun mielessä, ja muidenkin, siellä meidän pajassa [tärkeää] että...”. Johdannon jälkeen, keskustelun lähtiessä käyntiin yksi ryhmän jäsenistä alkoi tehdä muistiinpanoja.
Keskustelua kuitenkin käytiin pitkään taltioimatta sisältöä asiakarttaan.
Ryhmässä käsiteltiin melko tasapuolisesti niin teemaan liittyviä haasteita kuin myös ratkaisuja. Lisäksi asiakartan rakenteeseen ja käsitteistöön kiinnitettiin suhteellisesti paljon huomiota:
”Tän [noodi asiakartassa] pitäs olla ihan super-isolla”, ”Keskeinen sana tuossa on tuo ’arki’”,
”Laitetaanko siihen vaikka ’vahvat verkostot, mutta niitä ei käytetä’?”, ”Tän kirjoittaminen on
haastavaa... miten se tulis?”. Lisäksi kiinnitettiin huomiota sisällön läpinäkyvyyteen ja syy-seuraus-suhteisiin: ”Keskusteltiin kyläyhteisöstä [ratkaisu], ilman että käsiteltiin sen haittoja”, ”Tämä
[noodi], ja sen takia tämä [noodi]”.
Puolivälissä keskustelua ryhmä alkoi kiinnittää yhä enemmän huomiota työskentelyn teemaan:
”Pitäskö meidän miettiä sitä, mikä se oli, kestävä arki?” Ryhmässä todettiin että aihealueesta on
olemassa paljon konkreettista tietoa, jäsenet käyttivät aikaa pohtiakseen ’kestävän arjen’ määritelmää. Vahasen edustaja pyysi osallistujilta henkilökohtaisia esimerkkejä ’kestävästä arjesta’.
Näitä tarjottiin useita keskustelun kuluessa: ”esim. meidän lähikoulu...”, ”isä kun jäi eläkkeelle”.
Keskustelun kuluessa Vahasen edustaja muisti toisten puheevuoroihin liittyen oman asiakarttansa sisältöä: ”Se [noodi] on täällä.. ympyröin”.
Fasilitaattorin kehotettua ryhmää palauttamaan mieleensä organisaatiokohtaisen asiakarttansa sisällön, jäsenet käyttivät hiljaisuudessa 10 minuuttia materiaalin kertaamiseen. Samalla he
leikkasivat kartoistaan merkittävinä pitämiään aiheketjuja. Eräs osallistujista ilmaisi tyytyväi-
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syyttään asiakarttaansa: ”Tää on niin hyvä paperi”. Erään organisaation asiakartassa huomattiin
kirjurin sisällön taltioinnissa tekemä virhe, jonka organisaation edustaja korjasi. Tätä seuraavassa
keskustelussa ryhmä käsitteli paljolti ihmisten kohtaamista arjessa, ja siihen vaikuttavia sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä. Ryhmän jäsenet olivat puheenvuoroissaan kannustavia toisiaan
kohtaan: ”Toi on loistavaa, toi sun pitää kirjoittaa!” Ryhmä jatkoi keskusteluaan innokkaasti vielä
työskentelyajan päätyttyä.
Keskustelun päätteeksi yksi osallistujista kertasi läpi muistiinpanot keskustelusta. Kun fasilitaattori ilmoitti työskentelyajan päättymisestä ryhmä pohti hetken kuka esittää työskentelyn tulokset: ”Varmaan yhdessä”.
Loppujen lopuksi Vahanen Oy:n edustaja otti tehtäväkseen ryhmänsä tuotoksen esittelyn. Esitys
eteni työskentelyä heijastaen kronologisessa järjestyksessä: ”Käytiin läpi Vahasen teemoja...”,
”...ja siitä päästiin sitten ihmisiin...” Esittelijä käytti puhuessaan aktiivisesti hyväkseen ryhmän
rakentamaa asiakarttaa, ja käsitteli enimmäkseen esiintuotuja mahdollisuuksia. Haasteisiin kiinnitettiin vähemmän huomiota.
Ryhmän työn esittelyssä nostettiin tärkeänä mahdollisuutena esiin sosiaalisten ja infrastruktuurin resurssien tunnistaminen. Yhtenä tärkeänä resurssina mainittiin isoäidit ja isoisät. Ryhmän
mukaan lähiöissä on sukupolvet ylittäviä vahvoja verkostoja, jotka kuitenkin ovat usein piilossa.
Vahasen näkökulmapajassa oli todettu että eri ikäluokien kohtaaminen on tärkeää, ja Kestävä
arki -ryhmän keskustelu lähti käyntiin kyseisestä lähtökohdasta. Eläkeläisyyden nähtiin olevan
tärkeä resurssi yhteiskunnalle ja kestävälle arjelle. Ryhmässä huomioitiin että eläkeläisillä on käytettävissään enemmän verrattuna esimerkiksi kiireisiin lapsiperheisiin.
Toisaalta tiloissa tilojen käytössä nähtiin olevan erilaisia mahdollisuuksia. Ryhmä huomioi että
koulujen, tarhojen, seurakuntien ja taloyhtiöiden tilat ovat tyhjiä iltaisin, ja menevät siten hukkaan
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resursseina. Ryhmä esitti kysymyksen: ”Mihin tällaisia tiloja saa nyt käyttää?” Lähikauppojen
ajan nähtiin olevan ohi, ja niitä korvaavana mahdollisuutena nähtiin esimerkiksi ”kotijäätelö-malliset” kauppa-autot. Toisaalta ryhmä esitti että taloyhtiö voisi toimia työnantajana ja palkata
jonkun henkilön (esimerkiksi asukkaan) pitämään kahvilaa kolme kertaa viikossa aiemmin mainituissa tiloissa. Tiloja hyödyntämällä saataisiin enemmän paikkoja ”arjen askarteluihin”.
Eräs ryhmän esiintuoma ajatus oli että useat mahdollisuudet syntyvät sääntöjen ulkopuolella,
esimerkiksi kansalaistottelemattomuuden kautta. Esimerkkinä tästä esittelijä puhui asuinrakennuksen rajojen ulkopuolelle asukkaiden yhteisvoimin rakennetusta pihagrillistä: ”Helpompi on
saada anteeksi kuin lupa.” Esittelijä totesi myös että on tärkeää määrittää ”mihin ihminen asettuu kartalle”, tarkoittaen sekä asukkaan omaa roolia alueen suunnitteluprosessissa, että hänen
merkitystään suunnittelun lähtökohtana. Näinollen esittelijä ehdotti että voitaisiin luoda konkreettinen ”lähiötoimintakartta”.
Kestävä arki –ryhmän tuotos oli laadittu pääasiassa suurella, selkeällä käsialalla kirjoitettuna, ja
ryhmä hyödynsi kattavasti post-it-lappuja. Usein asiakartan keskeisiä noodeja oli ympyröity ja
korostettu huutomerkillä. Organisaatiokohtaisista asiakartoista leikkaamiaan noodeja ja noodiketjuja ryhmä ei ollut yhdistänyt teemakarttaan synapseilla.

3.4.4. Yhteinen hyvä
Yhteinen hyvä -ryhmässä tarkasteltiin lähiöasumista yhteiskunnan kokonaisvaltaisemmasta perspektiivistä, ottaen huomioon megatrendit, historian ja alueellisten laajojen hankkeiden merkityksen alueen yleisen hyvinvoinnin edistämisessä.
Ryhmän työskentely aloitettiin muihin ryhmiin nähden hieman myöhässä, ryhmän jäsenien
käyttäessä enemmän aikaa valmisteluihin ja asettumiseen. Vahasen edustaja aloitti tekemällä
hyvin tiivistetyn johdannon aiheeseen käyttäen omia sanojaan, ja huomioi samalla sisällön suuren määrän: ”Varmaan en rupee kokonaan avaa [karttaa]; tässähän menee koko päivä.”
Johdannon jälkeen ryhmä aloitti viipymättä keskustelun käsillä olevasta teemasta: ”Meillä on
tämmönen laajempi teema... mistähän tätä lähdettäis purkamaan?”, ”Yhteistä hyvää... mitäs me
löydettäis tästä [asiakartasta]”, ”Onks toi yhteistä hyvää, vai alueellista?”, ”Tässä on varmaan
sitä yhteistä hyvää...” Näinollen ryhmä piti verbaalisesti ja kirjaimellisesti yllä annettua teemaa.
Lisäksi ryhmä pyrki määrittelemään ’korjausrakentamisen momentumia’: ”Momentum on sitä
että se menee ohi.”
Työskentelyn alussa myös sisällön tuottamisen prosessista neuvoteltiin huolellisesti: ”Meillä on
tää pohjakartta tässä... alleviivataanko tai ympyröidäänkö..?”, ”Oliko se tarkotus että leikattaus
noita ja sit liimattais tänne..?”, ”Ajattelin et mä ainakin ympyröisin kun tulee joku sellanen joka..”,
”..mietittäis sit tänne [asiakarttaan] vaikka tää kohdistus”, ”...eli ensin tunnistettais ne ’yhteisen
hyvän’ ajatukset tästä ja sit tunnisteittais ne yhteisen hyvän ajatukset tästä ja sit tunnistettais et
millä tavalla ne liittyy tänne [Vahasen asiakarttaan] oikeisiin paikkoihin”. Prosessista esitettiinkin paljon kysymyksiä fasilitaattorille: ”Miten asiakarttoja tulee yhdistää, leikataanko, liimataanko?”, ”Saadaanko käyttää koko tää tila?” Fasilitaattori kertoi ryhmälle että kaikki asiakartan
sisältö ei välttämättä ole olennaista, ja ryhmä saisi halutessaan luoda lisää sisältöä tai muuttaa
olemassa olevaa. Tähän liittyen eräs ryhmän jäsenistä totesi: ”Mua ahistaa kun sit nää linkit häviää”. Fasilitaattori ohjeisti henkilöä leikkaamaan asiakartasta kerralla suurempia kokonaisuuksia,
jolloin aiheketjut säilyisivät rikkoutumattomina.
Ryhmä ryhtyi lisäämään ja järjestelemään sisältöä asiakarttaan välittömästi työskentelyn alussa,
ja päätti ottaa lähtökohdakseen merkitykselliseksi näkemiensä kohtien ympyröimisen sekä or-
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ganisaatiokohtaisista että Vahasen asiakartoista: ”Aloitetaan vaikka siitä [noodista]”, ”Mä ihan
raa’asti vaan ympyröin täältä jotain”. Eräs ryhmän jäsenistä reagoi työskentelytapaan seuraavasti: ”[naurahtaen] Me aloitettiin tää tosi konkreettisesti...” Ryhmä pohti myös tulisiko asiakarttaa
rakentaa organisaatiokohtaisten karttojen värejä mukaillen, eri toimijoille tärkeän sisällön korostamiseksi (”Katoin vaan tota kynää et oisko oranssia, Jessican [BES] väreissä...”). Ryhmä kiinnitti
muutenkin suhteellisen paljon huomiota asiakartan visuaaliseen muotoon: ”Näitä [noodeja] on
niin vaikee löytää täältä et pakko laittaa vähän vahvisteväriä.”
Yhteinen hyvä –ryhmässä keskustelu etenki vilkkaasti ja tasapuolisesti osallistujien kesken. Kesken työskentelyn ryhmään liittyi yksi henkilö lisää, jolloin käytettiin lyhyt hetki tutustumiseen.
Ryhmässä käytiin paljon keskustelua aluekehittämisprojektien työtavoista ja –vaiheista, jäsenten
antaessa puheenvuorojensa tueksi esimerkkejä omien ammatillisten kokemuksiensa pohjalta, liittyen esimerkiksi lähiruokaratkaisuihin sekä putkiremontteihin. Aika ajoin ryhmän jäsenten toisistaan eroavat mielipiteet näkyivät voimakkaasti. Eräs jäsenistä totesi: ”Asiakas tietää parhaiten”,
johon toinen vastasi jyrkästi ”Ei. Antaa asiakkaan tehdä päätöksiä niin se sitoutuu siihen paremmin, vaikka se ois sillä pohjalla väärä [ratkaisu].” Työskentelyyn kuitenkin sisältyi ajoittain myös
huumoria. Erään ryhmän jäsenen esittäessä kysymyksen ”Missä vaiheessa me ollaan merkitty et
’insinööri luopuu päätösvallasta?’”, toinen, insinööri-taustan omaava jäsen vastasi naurahtaen:
”Mä en osallistu tohon keskusteluun.” Työskentelyn loppuvaiheessa ryhmä tarkisti asiakarttansa: ”Puuttuuks enää mitään tärkeää?”
Ryhmän tuotosta oli esittelemässä Aalto-yliopiston edustaja. Hän kertoi aluksi aiheen uudelleennimeämisestä: ”[Aihe] kääntyi nopeasti yhteishyväksi, yhteisvastuuksi tai yhteiseksi vastuuksi..”
Tämän jälkeen hän kuvaili ryhmänsä työskentelytapaa; kuinka ryhmä lähti alustavasti rajaamaan
suuria, yleistäviä trendejä, ja jatkoi siitä ”laskeutumaan putkiremonttitilanteeseen”: ”Poimittiin ryhmien [näkökulmapajojen] aiheista juttuja, ja niistä alkoi sitten syntymään näitä linjoja...”
Toisaalta esittelijä totesi että ”ideat ei [olleet] erityisesti hierarkisessa järjestyksessä, vaan eri
näkökulmista lähestyen...”. Hän toi esille että ryhmä joutui hieman muistelemaan mitä näkökulmatyöpajoissa oli keskusteltu ja mitä niissä taltioitu sisältö tarkoitti.
Esittelijä kertoi ryhmän käsitelleen paljon aihealueeseensa liittyviä mahdollisuuksia, ja koonneen
haasteita vasta työskentelyn loppuvaiheessa. Hän mainitsi usein Vahanen Oy:n, ja puhui sekä
yrityksen koetusta vastuusta että mahdollisuuksista. Esittelijä käytti aktiivisesti asiakarttaa puheensa tukena, osoittaen sitä usein kädellään ja tarkastellen jatkuvasti sen sisältöä. Yhteinen
hyvä –ryhmän asiakarttaan oli syntynyt paljon sisältöä, ja fasilitaattori joutui ajankäytöllisistä
keskeyttämään kohta kohdalta etenevän esityksen. Tähän esittelijä vastasi: ”Meillä on vielä nämä
haasteet!”, ja sai muutaman minuutin lisäaikaa niiden läpikäymiseksi.
Ryhmässä oli tunnistettu megatrendeiksi globaalisaatio, sosiaalisen hyvinvoinnin huomioimisen
lisääntyminen ja suvaitsevuuden lisääntyminen. Aihealueensa mahdollisuuksiksi ryhmä hahmotteli muunmuassa arvollisen jakamisen, osallistumisen lisääntymisen, ja sen kautta asukkaiden
näkökulmasta infrastruktuurin kokemisen enemmän omaksi ja tietoisuuden kasvamisen omasta
ympäristöstä ja vastuunottamisesta. Ryhmä näki että tällä tavoin halu ja kyky tehdä yhdessä
kasvavat, ja myös kansalaisosaaminen maallikkoprojektien yhdessä tekemiseen kasvaa. Keskeisenä käsitteenä tuotiin esiin ”päätöksenteon läpivalaiseminen”.
”Hahmottelusuunnittelun”, eli konseptoinnin ja ideoinnin kautta ryhmä näki saatavan enemmän
vaihtoehtoja esiin, ja siten ihmisten vastuunkantamisen ympäristöönsä vaikuttaviin ratkaisuihin
helpottuvan, ilman että heidän tarvitsisi ymmärtääkseen omata teknistä taustaa. Nähtiin että
hahmottelusuunnittelun avulla käyttäjätiedon esiin saanti voisi tulla helpommaksi. Tähän liittyi
myös läpinäkyvyyden parantaminen erityisesti kunnissa koko rakentamista koskevassa päätöksenteossa.
Mahdollisuutena nähtiin myös se miten korjausrakentamisprosessi tai –hetki voisi olla ”paran-
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tava” prosessi, ja miten se voisi tuoda alueelle positiivisia vaikutuksia kuten yhteisöllisyyden
lisääntymisen, uusien, parempien käytäntöjen syntymisen tilojen käyttöön ja resurssien (esimerkiksi työkalujen) jakamiseen ja yhteiskäyttöön. Haasteiksi ryhmä tunnisti edellämainittujen resurssien linkittämisen, ja mahdollisuuksiin liittyvän ymmärryksen levittämisen.
Ryhmän tuotos oli visuaalisesti selkeä, ja käsitti verrattaen vähän sisältöä. Materiaaleja ja värejä
käytettiin melko monipuolisesti, ja asiakartasta ympyröitiin keskeisinä pidettyjä noodeja. Organisaatiokohtaisista asiakartoista ryhmä leikkasi useita yksittäisiä noodeja, joita he yhdistivät
viivoilla teemakartan sisältöön. Ryhmän tuotos sisälsi myös joitain yksittäisiä noodeja kaukana
ja irrallaan muusta sisällöstä. Teeman ”mahdollisuudet” ja ”haasteet” oli merkitty karttaan selkeiksi otsikoiksi.

3.4.5. Verkostopajan yhteenveto
Verkostopajan alussa isäntänä toimivan Vahanen Oy:n edustaja esitteli yrityksensä tarjoamia
korjausrakentamisen palveluita. Tämän jälkeen fasilitaattori johdatti osallistujat pajan työskentelyvaiheeseen ja -tapaan kertaamalla tavoitettamme aiheiden välisten hermopisteiden ja yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen. Johdannosta kävi ilmi että verkostopajan työskentelytapa muistuttaisi asiakarttojen osalta näkökulmapajoja, mutta että tällä kertaa osallistujat vastaisivat
sisällön luonnista ja taltioinnista itsenäisesti. Fasilitaattorit osallistuisivat keskusteluihin vain harvakseltaan, kiertäen tilassa tarkkailemassa, dokumentoimassa prosessia ja auttamassa ryhmiä
tarvittaessa. Muutoin ohjeistus työskentelytapaan jätettiin avoimeksi, ja ryhmät saivat „vapaat
kädet“ materiaalin tuottamiseen. Osallistujille kerrottiin myös että heidän tulisi työskentelyn
jälkeen esitellä käsittelemänsä teema, sekä sen puitteissa tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet.
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Työskentelyn pohjaksi käytiin lisäksi läpi näkökulmapajoissa tehdystä käsitteiden määrittelyistä
kokoamani yhteinen asiakartta, jonka sisältöä oli korostettu sen perusteella millaisia määritelmiä
käsitteistä oli mainittu useimmin.
Ennen työskentelyn aloittamista osallistujat jaettiin neljään työryhmään, joissa kussakin oli yksi
Vahasen edustaja. Satoja noodeja ja synapseja sisältävien asiakarttojen hyödyntäminen työskentelyssä vaikutti liian aikaavievältä, ja siten luovuimme ajatuksesta että jokainen ryhmän jäsen
esittelisi toisille omassa näkökulmapajassaan syntyneen asiakartan. Sen sijaan päätimme että
kunkin ryhmän Vahanen Oy:tä edustava henkilö esittelisi työskentelyn alussa oman asiakarttansa ryhmälle. Vahasen edustajat ottivat kukin vastuun yhdestä ennaltamääritetystä sisältöteemasta („Pelinappulasta pelaajaksi,“ „Kestävä arki,“ „Paikallinen luonne“ ja „Yhteinen hyvä“),
ja ajatuksena oli että he huolehtisivat ryhmän keskustelun suorittamisesta teeman kontekstissa.
Siten edustajat toimisivat eräänlaisina fasilitaattoreina ryhmilleen.
Verkostopajan työskentely oli näkökulmapajoihin verrattuna enemmän muotoilututkimukselle
tyypillisten, käyttäjää osallistavien metodien mukaista. Kussakin ryhmässä työskentely aloitettiin siten että Vahanen Oy:n edustaja esitteli työskentelyn raamiksi määritetyn teeman. Pelinappulasta pelaajaksi –teeman ryhmässä työskentely lähti tosin käyntiin pelkän otsikon kertaamisen
perusteella, ja Vahanen Oy:n edustaja kertoi ryhmälleen keskittyvänsä esittelyssä itseään kiinnostaviin aiheisiin. Jokaisen ryhmän keskustelu kuitenkin suuntautui lopulta teeman mukaisiin
aiheisiin, ja lisäksi ryhmät ylläpitivät teemaa aktiivisesti verbaalisen toiston kautta. Ryhmän jäsenet tapasivat myös aktiivisesti verifioida toisiltaan luomaansa sisältöä esimerkiksi tarkastamalla millainen kirjoitusmuoto aiheelle haluttiin. Yleisesti ottaen ryhmän jäsenet käyttivät hieman
aikaa toisiinsa tutustumiseen sekä työskentelyn alussa että lopussa.
Kun työskentely oli kestänyt puoli tuntia fasilitaattori keskeytti kunkin ryhmän hetkeksi kehot-
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taakseen osallistujia kiinnittämään huomionsa oman organisaationsa asiakarttaan, ja poimimaan
sieltä aiheita ja aiheketjuja jotka sopisivat liittymäpinnoiksi Vahanen Oy:n sisältöön. Osallistujat
näyttivät muistavan asiakarttojensa perusteella näkökulmapajojensa sisällön hyvin, ja hyödynsivät sitä aktiivisesti työskentelyssään. Kaiken kaikkiaan ryhmät vaikuttivat reagoivan innostuneesti heille annettuun materiaaliin. Lähestymistavat asiakarttoihin kuitenkin vaihtelivat; siinä missä
toiset ryhmät päätyivät leikkaamaan ja liimaamaan omien asiakarttojensa sisältöä kollektiiviseen
tuotokseensa, toiset ottivat lähestymistavakseen uusien noodien kirjoittamisen tai taltioimisen
muistilapuille. Kestävä arki –ryhmässä omiin asiakarttoihin syvennyttiin hiljaisuuden vallitessa
jopa 10 minuuttia ennenkuin jäsenet alkoivat leikkasivat kartoistaan tärkeinä pitämiänsä kohtia.
Joissain ryhmissä ilmeni kysymyksiä työskentelytavan suhteen, muun muassa sen osalta voisiko
asiakarttojen „viivoja vetää uusiksi“, ja toisaalta kannettiin huolta „asiaketjujen rikkoutumisesta“. Näistä kysyttäessä fasilitaattori kehotti ryhmiä toimimaan niinkuin parhaaksi näkivät.
Ryhmät työskentelivät valtaosan puolentoista tunnin kokonaisajasta itsenäisesti, kunnes fasilitaattori muistutti että kartan kokoaminen ja yhteenvedon laatiminen tulisi saattaa valmiiksi
välittömästi. Kaiken kaikkiaan keskusteluissa ei, Paikallinen luonne –ryhmän hidasta alkua lukuunottamatta ollut juurikaan taukoja, ja aktiivisuuden taso oli korkealla. Verkostopajan työskentelyssä myös näkyivät osallistavalle muotoilulle tyypilliset vahvuudet; ryhmät näyttivät asiakarttoja hyödyntäen, ja monialaisissa olosuhteissa pääsevän syvälle aiheiden purkamisessa, ja
keskusteluissa vaikutti yleisesti ottaen olevan ilahduttavan objektiivinen, kritiikitön ote.
Mielenkiintoista oli että ainoastaan yksi ryhmä (Yhteinen hyvä) pyrki suunnittelemaan työskentelytapansa ennen aloittamista. Muissa ryhmissä työskentely lähti käyntiin spontaanisti, joskin
niissäkin yksi jäsenistä otti tehtäväkseen sisällön kirjaamisen, joko oma-aloitteisesti tai muiden pyynnöstä. Lisäksi jotkut ryhmien jäsenet tekivät toistensa puhuessa muistiinpanoja. Tavoitteidemme mukaisesti ryhmät käyttivät suurimman osan keskusteluajasta uusien ideoiden
tuottamiseen, joskin jokaisessa ryhmässä löydettiin myöskin joitakin aihealueeseen liittyviä
ongelmakohtia. Keskusteluissa myös käsiteltiin kiitettävän paljon asioiden syy-seuraus-suhteita,
vaikutuksia ja niiden osapuolia, joka oli nähtävissä myös työskentelyssä syntyneessä materiaalissa. Henkilökohtaisia esimerkkejä etenkin korjausrakentamisesta tuotiin jälleen esiin runsaasti.
Johtuen annettujen teemojen rajaavasta vaikutuksesta, ryhmien käymät keskustelut vaihtelivat
paljon sisällöltään.
Ryhmäkohtainen sosiaalinen dynaamikka oli ennakoitavasti hyvin vaihtelevaa, joskin kaiken
kaikkiaan työskentely eteni hyvässä hengessä. Useimmissa ryhmissä nousi esiin yksi tai kaksi henkilöä, joiden johdolla työskentely käynnistettiin, mutta roolitus vaikutti tasapuolistuvan
työskentelyn jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin suurin osa sisällön taltioinnista tapahtui. Pääpiirteittäin vaikutti siltä että kaikki ryhmien jäsenet saivat äänensä kuuluville, mutta oli vaikea
päätellä missä määrin keskustelut kierrättivät samaa tietoa, tai kuinka paljon jäsenten mielipiteet yhdenmukaistuivat (tai eriytyivät) keskustelun kuluessa. Ryhmien sisäinen vuorovaikutus
oli pääosiin kannustavaa, joskin tietyissä ryhmissä ilmeni muutaman kerran tilanteita, joissa yksi
jäsenistä käyttäytyi dominoivasti tai tapasi sivuuttaa toisen mielipiteitä. Sisällön esittämisestä
muille osallistujille huolehdittiin vasta myöhemmin, fasilitaattorin kehotuksen myötä. Tämänkään jälkeen ryhmät eivät tosin kiinnittäneet erityistä huomiota tuotettavan materiaalin luettavuuteen tai visuaaliseen esittämiseen, mutta näkivät toisaalta vaivaa tuottaakseen sisältöä joka
olisi verbaalisessa muodossaan informatiivista ja kiinnostavaa. Suuri osa sisällön taltioinnista tapahtui työskentelyn loppupuolella, sen jälkeen kun fasilitaattori muistutti osallistujia tehtävästä.
Verkostopajan loppuun olimme varanneet noin tunnin pituisen vaiheen tuotosten esittelyä varten.
Esittelyt kestivät 5-10 minuuttia kutakin ryhmää kohdan, jonka jälkeen kustakin teemasta keskusteltiin yhteisesti noin 20 minuutin ajan. Tätä varten kunkin ryhmän asiakartat koottiin yhteen
seinälle siten että kukin kulma edusti yhtä Vahasen näkökulmapajasta esiin nostettua teemaa.
Ennen kunkin ryhmän esittelyä fasilitaattori kertoi lyhyesti kyseisestä teemasta ja sen sisällöstä.
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Yhteinen hyvä -ryhmää lukuunottamatta Vahanen Oy:n edustaja esitteli ryhmänsä tuotoksen.
Esittely eteni useimmiten kronologisessa järjestyksessä ryhmän työskentelyä mukaillen, esittelijöiden käyttäessä ajoittain ryhmänsä tuotosta puheenvuoronsa runkona, ja viitaten usein eleillään tekemäänsä asiakarttaan. Useimmiten esittelijät puhuivat ryhmänsä asiakartasta yhteisenä
tuotoksena, erittelemättä kuka jäsenistä oli luonut sen mitäkin sisältöä. Kunkin esittelyn jälkeen
fasilitaattori kysyi osallistujilta tulisiko heidän mielestään mitään muuta lisätä kyseiseen asiakarttaan, ja tarvittaessa teki lisäyksiä osallistujien ehdotusten mukaisesti. Keskustelun myötä
niitä syntyi melko runsaasti.
Verkostopajan työskentelyn tuloksena Vahanen Oy:n asiakarttaan syntyi yhteensä noin 250
uutta noodia. Sisältö vaihteli laajasti ryhmille annettujen teemojen mukaisesti, joskin jälleen
sosiaalisen hyvinvoinnin, asukasresurssien ja paikallisuuden aiheet nousivat päällimäisenä esiin.
Ryhmät käyttivät sisällön taltioimiseen vaihtelevia tapoja, joskin jokainen ryhmä hyödynsi organisaatiokohtaisia asiakarttoja lähdemateriaalina leikkaamalla ja liimaamalla niiden osia teemakarttaansa. Muutoin sisältöä kirjoitettiin suoraan paperille ja post-it-lapuille, ja ajoittain asiakartan noodeja korostettiin ympyröimällä. Pelinappulasta pelaajaksi –ryhmä piirsi asiakarttaansa
sarjakuvan. Tuotokset olivat yleisesti melko selkeitä työnjäljeltään, lukuunottamatta Paikallinen
luonne –ryhmää, jonka tuotoksessa suuri osa tekstistä oli alaspäin muuhun asiakarttaan nähden,
ja teksti kirjoitettu pienellä, yksivärisellä käsialalla. Yhteen koottuna ryhmien tuotokset muodostivat yksittäisen, joskin muodoltaan hyvin vaihtelevan asiakartan.
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3.5. Yhteenveto
Arvioin seuraavaksi tutkimukseni puitteissa tehdyn ryhmätyön tuloksia, sekä havaintoja ja ilmiöitä joiden koin olevan toistuvasti esillä työpajoissa, ja joiden koen olevan potentiaalisesti
hyödyllisiä holistista ajattelua edistävien menetelmien kehittämiselle. Pyrin vastaamaan osittain
luvussa 1 esittämääni tutkimuskysymykseen, Millaisten menetelmien ja työkalujen avulla voitaisiin
edistää ja ylläpitää ryhmän kollektiivista ongelmanratkaisukykyä? Useimmat havainnoistani syntyivät jo työpajojen kuluessa, ja liittyvät pääasiallisesti työpajoissa taltioituun sisältöön, sekä
fasilitoinnin tietokoneavusteisiin ominaisuuksiin.
Tutkimukseni työpajat etenivät pääpiirteittäin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, ja jaetun
holistisen ajattelun edistämiseksi tehty työskentelyn hajauttaminen osoittautui mielestäni toimivaksi ratkaisuksi. Kuten suunniteltu, näkökulmapajoissa saimme kattavasti taltioitua yksittäisten organisaatioiden jaettua informaatiota edustavat näkökulmat, ja verkostopajassa kyseisen
sisällön pohjalta saatiin luotua toimiva kollektiivisen luomisen prosessi. Näinollen koin tutkimukseni puitteissa tapahtuvan työskentelyn olleen kokonaisuudessaan menestyksekästä. Alustavista
suunnitelmista poikettiin lähinnä aikataulutuksen suhteen, työskentelyyn käytettävissä olevan
ajan vaihdellessa pajojen välillä.
Yleinen huomio Lähiö 2072- hankkeen työskentelystä oli saavutettujen hyödyvaikutusten eroavaisuus näkökulmapajojen ja verkostopajan välillä. Näkökulmapajoissa osallistujien näkökulmat
saatiin taltioitua kattavasti, suhteellisen selkeään ja jälkikäteen hyödynnettävään muotoon, ja
näinollen työskentelyn materiaaliset, konkreettiseen sisältöön liittyvät hyötyvaikutukset olivat
selkeimmin nähtävissä. Näkökulmapajoissa työskentely oli kuitenkin kollektiivisen tuottamisen
näkökulmasta passiivista, ja asiakartat kenties edustivat lähinnä kirjurin tulkintaa keskustelusta.
Verkostopajassa sen sijaan ryhmien kollektiivinen tuottaminen oli aktiivista ja itsenäistä heidän
työskennellessä keskenään materiaalin parissa, mutta konkreettinen lopputulos jäi kenties informaation esittämisen näkökulmasta puutteelliseksi. Siten verkostopajan hyötyvaikutukset olivat
pääosin akuutteja, työskentelyn prosessiin liittyviä.
Keskustelun sisällön laadun kannalta näkökulmapajojen optimaalinen osallistujamäärä vaikutti
olevan neljä tai viisi henkilöä. Tämä havaintoni perustuu Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän sekä Diakonissalaitoksen työpajojen dynamiikkaan; kyseisissä pajoissa ei kohdattu kiirettä siirtyä puheenvuorosta toiseen tasapuolisuuden nimissä, mutta toisaalta osallistujia oli riittävästi jotta keskustelu pysyi aktiivisena ja dynaamisena. Tässä on kuitenkin otettava
huomioon että ryhmät olivat keskenään hyvin erilaisia, ja arvioni saattaisi muuttua useampien
näkökulmapajojen suorittamisen jälkeen. Ajalliselta kestoltaan näkökulmapajat puolestaan vaikuttivat toimivan hyvin alustavasti määritetyn puolessatoista tunnin puitteissa. Tätä pidemmissä
pajoissa keskustelijat vaikuttivat alkavan hidastaa tahtia ja tuoda esiin vähenevässä määrin uutta
sisältöä, ja toisaalta kirjurin tehtävät alkoivat käydä sekä tarkkaavaisuuden että sisällön rakenteen osalta liian haastaviksi.
Näkökulmapajojen aikana kävi ilmi että työpajan sisäisessä aikataulussa pysyminen oli vaikeaa,
ja erityisesti käsitteiden määrittely venyi aiottua pidemmäksi. Kyseisellä työvaiheellä näytti kuitenkin olevan toivomamme työskentelyä pohjustava ja fokusoiva vaikutus, ja osiosta usein siirryttiin pääkysymyksen käsittelyyn portaattomasti, osallistujien muodostaessa assosiaatioita
käytännön sosiaalisiin ja ympäristöllisiin ratkaisuihin. Näinollen uskon käsitteiden purkamisesta
olleen hyötyä myös myöhempien keskusteluiden suunnan kannalta, osallistujien kenties saatua
uusia ajatuksia sen suhteen mitä vaikkapa ‚kestävä ympäristö‘ voisi tarkoittaa hankkeen tavoitteiden kontekstissa.
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Näkökulmapajoissa keskustelun aiheet sivusivat useimmiten sosiaalisia, ihmisten hyvinvointiin
näkökohtia, ja lisäksi korjaushankkeiden suunnitteluprosessia, niiden osapuolten rooleja ja vastuualueita. Aiheisiin liittyen tuotiin kattavasti esiin sekä ongelmia että potentiaalisia tai olemassa
olevia ratkaisuita, jotka muodostivat mielestäni hyviä lähtökohtia myöhemmille keskusteluille.
Käsitteiden määrittelyllä oli toivotusti samankaltainen vaikutus, ja työvaiheen avulla saatiin nähtävästi luotua selkeyttäviä raameja pääasiallisen aiheen käsittelylle. Ongelmien purkamista, ja
potentiaalisten ratkaisujen seurauksia ja vaikutuksia tosin käsiteltiin vähemmän kuin olin toivonut ja ennakoinut, mutta toisaalta sen voidaan olettaa tapahtuvan iteraation ja tarkentavan työskentelyn kautta. Näkökulmia tarjottiin usein paikallisen, henkilökohtaisenkin kontekstin kautta, mutta toisaalta esiin tuodut näkökulmat sisälsivät usein myös teknistä informaatiota. Kaiken
kaikkiaan keskustelun sisältö ei vaikuttanut korreloivat voimakkaasti osallistujien ammatillisen
taustan kanssa, tai noudattanut stereotypioita.
Työpajoissa taltioidun sisällön määrä oli mielestäni positiivinen osoitus keskustelijoiden innokkuudesta ja aktiivisuudesta, ja asiakarttoihin taltioitiin useita kattavia asiakokonaisuuksia, ja
niistä kumpuavia, lupaavia idea-aihioita. Lisäksi pääkysymyksemme, „Miten korjausrakentamisen
momentumia voidaan hyödyntää sosiaalisen hy vinvoinnin ja kestävän ympäristön edistämiseksi?“,
näytti toimivan hyvin keskustelua yhtenäistävänä, potentiaalisten ongelmien ja ratkaisujen esiintuomista kannustavana elementtinä, ja aiheen ulkopuolista sisältöä näytti syntyvän harvoin.
Tästä huolimatta relevantti sisältö ei täysin palvellut tutkimusmenetelmäni laadullisia tavoitteita,
sillä se oli usein muodoltaan pirstoutunutta ja hajanaista. Ideaalitilassa olisin toivonut käsiteltävien ongelmien rakenteen, sekä ilmiöiden ja ongelmaoireiden välisten liittymäpintojen syvällisempää hahmottelua. Asiakarttoihin syntyi useita näennäisesti irrallisia aiheita joiden suhdetta
kokonaisuuteen ei arvioitu.
Pääkysymyksen laajuudella oli luultavasti suuri vaikutus sisällön hajanaisuuteen. Tiiviimpi ja
fokusoidumpi aihealue olisi kenties tehostanut laadullisesti syvällisemmän sisällön syntymistä,
mutta toisaalta se olisi hankkeen alkuvaiheessa toiminut tavoitteiden kannalta vastavoimaisesti, keskittäen keskustelua liiallisesti yksittäisiin aihekokonaisuuksiin. Alkuperäisten tavoitteideni mukaisesti oli tärkeää että projektiryhmän ennalta jakama tieto ei toimisi suunnanantajana
työskentelylle, vaan näkökulmia voitaisiin vielä vapaasti arvioida ja kyseenalaistaa. Aiheen tarkempi rajaus ei siten olisi ulkopuolisten toimijoiden (tässä tapauksessa fasilitaattorin ja kirjurin)
tehtävä, vaan ryhmän tulisi itse päätyä siihen yhteisten ajatusmallien rakentamisen ja kollektiivisen luomisen kautta.
Toinen sisällön hajautumiseen vaikuttava tekijä oli uskoakseni sisällön aktiivisen verifoinnin
puuttuminen - joskin on kyseenalaista kuinka aktiivista sen olisi tullut olla. Näkökulmapajojen
keskustelut olivat rakenteeltaan hyvin vapaamuotoisia, ja näinollen osa niiden sisällöstä ymmärrettävästi „rönsyili“ muihiin aiheisiin pääkysymyksen ohella. Fasilitaattori ja kirjuri eivät luonnollisesti voineet tehdä spontaaneja päätöksiä siitä mikä sisältö on relevanttia, tai karsia keskustelun
sisältöä radikaalisti omien tulkintojensa perusteella, ja siten paremmaksi vaihtoehdoksi jäi keskustelun ajoittainen keskeyttäminen sisällön varmistamista varten. Viimeisimmän suhteen fasilitaatio kuitenkin jäi mielestäni puutteelliseksi. Sisältöä koskevia välitarkastuksia oli yleisesti ottaen harvakseltaan, ja aiheketjujen täydentämistä seurauksien ja vaikutusten osalta ei juurikaan
tehty. Tähän liittyen on kuitenkin huomioitava että fasilitointi tapahtui pääosin hankkeen kokonaisuuden, ei tutkimukseni tavoitteita palvellen, ja siten edellämainitut puutteet olivat ymmärrettäviä. Lisäksi fasilitaattorin oli tehtäviensä lomassa kenties vaikeaa kiinnittää aktiivista huomiota jaettuun näyttöön, joka oli lisäksi usein sivussa keskustelun huomiosta. Uskon kuitenkin
että keskustelun vapauden, sisällön taltioimisen ja aktiivisen verifoinnin välille on löydettävissä
sopiva balanssi, ja koen tämän olevan hyvä kehityskohde tietokoneavusteisessa fasilitoinnissa.
Pajojen lopussa suoritettava sisällön yhteenveto ja korostaminen, sekä asiakarttojen lähettäminen tarkistettavaksi sähköpostitse jäivät johdonmukaisuudestaan huolimatta olevan suhteellisen
merkityksettömiksi osallistujien ja taltioidun sisällön vuorovaikutuksen kannalta. Osallistujat
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eivät juurikaan kommentoineet tehtyä yhteenvetoa, tai heille lähetettyjä asiakarttoja, tämän ilmentäen joko heidän suhteellista tyytyväisyyttään, tai vaihtoehtoisesti väliinpitämättömyyttään
taltioituun sisältöön ja sen muotoon. Koin asiakarttojen kenties jääneen puutteelliseksi sisältämänsä konkreettisen informaation osalta, koska niihin ei Compendiumia käyttäen voitu selkeästi merkitä vaikutusten ja ideoiden osapuolia (tekijöitä tai kokijoita), tai vuorovaikutussuhteiden
perusteluja. Jälkeenpäin tehdyllä sisällön visuaalisella korostamisella tosin saatiin mielestäni merkityksellisesti selkeytettyä asiakarttoja, ja siten ohjattua niiden pohjalta tapahtuvaa myöhempää
työskentelyä.
Tutkimukseni kannalta näkökulmapajojen suurin ongelmakohta oli osallistujien vähäinen tarkkaavaisuus keskustelulle keskeiseksi elementiksi suunnittelemaani jaettua näyttöä kohtaan. Pajoissa
taltioidun videomateriaalin pohjalta kävi ilmi että osallistujien huomio suuntautui vapaan keskustelun aikana valkokankaan sijaan lähinnä toisiin keskustelijoihin ja fasilitaattoriin, huolimatta
näytön aktiivisista tapahtumista. Uskon tämän heikentäneen sisällön verifoinnin merkitystä, ja
luoneen siten esteitä sisällön tehokkaalle hyödyntämiselle projektin myöhemmissä vaiheissa. Olennaisinta tässä oli että kun ryhmän jäsenet eivät huomioineet yhteistä sisältöä, myöskään jaettujen ajatusmallien rakentaminen ei luultavasti tapahtunut suunniteltuun tapaan. Toisaalta kyseisen
vaikutuksen voimakkuutta on vaikea arvioida. Yhteisten ajatusmallien rakentaminen konkreettiseen muotoon tapahtui pääosin vasta verkostopajan aikana, näkökulmapajojen asiakarttojen
pohjalta, joten näin ongelman olevan merkittävä ainoastaan fasilitaation tietokoneavusteisuuden
hyödyllisyyden näkökulmasta.
Jälkikäteen ajateltuna jaetun näytön rooliin ja hyödyllisyyteen näkökulmapajoissa vaikuttivat
useat tekijät. Ensinnäkin, fasilitaattorin ja kirjurin eriäviin rooleihin liittyen; kirjuri esiteltiin,
jo sanan merkityksen kautta työskentelyn kannalta passiivisena toimijana, ja siten osallistujat
kenties olettivat myös jaetun näytön olevan passiivinen elementti. Toisaalta asiaan vaikuttivat
tekniset ja logistiset tekijät: Kuten aiemmin mainittu, valkokankaalle ehti syntyä suuri määrä
sisältöä keskustelijoiden seuratessa kulloinkin puhuvaa henkilöä, ja kun katseet kääntyivät takaisin kankaalle, olin usein siirtänyt asiakarttaa saadakseni näytölle lisää taltiointitilaa. Siten
asiakartta ei ollut pysyvä, työskentelyn aikana vakiintuva elementti, ja siten siihen taltioidun
sisällön rakenteen hahmottaminen saattoi olla keskustelijoille vaikeaa. Kolmanneksi, fasilitaattorin suorittamissa keskustelua koskevissa verbaalisissa yhteenvedoissa asiakartan sisältöä esiteltiin hieman mukautetussa muodossa. Tämä oli perusteltua koska fasilitaattorin tuli vuorovaikutuksellisista syistä varmistaa sisältö tiivistetysti ja yhtäaikaisesti sekä kirjurin että osallistujien
kanssa, mutta toisaalta johti siihen että tarkastuksissa kenties verifioitiin suullista yhteenvetoa
asiakartan sisällön sijaan. En usko kyseisestä seikasta olleen haittaa työpajojen hyödyllisyyden
näkökulmasta; sen sijaan koen sen osoittaneen jaetun näytön hyödyntämiseen liittyviä vaikeuksia (yhteenvetoa ei voitu tehdä suoraan asiakartasta).
Liittyen sisällön verifiointiin ja jaetun näytön hyödyntämiseen, Built Environment Servicesin
näkökulmapaja toimi mielenkiintoisena esimerkkinä vaihtoehtoisesta rakenteesta työskentelylle.
Kyseisessä näkökulmapajassa oman tutkimukseni sisältö tuli tyypillisen johdannon ja fasilitaation puuttuessa keskeisemmin esiin, ja siten myös osallistujien lähtökohdat pajan työskentelyyn
olivat erilaiset. Kommenttien ollessa suunnattuja suoraan kirjurille, tulivat osallistujat seuranneeksi tiiviimmin esiin tuomiensa aiheiden taltiointia, ja siten jaetulla näytöllä oli pajassa muihin verrattuna merkittävämpi rooli. Tämän seurauksena sisällön rakentaminen kollektiivisesti ryhmän
kesken vaikutti tapahtuvan sujuvammin, ja vahvisti siten ajatustani aktiivisesti ylläpidettävän,
osapuolille yhteisen sisällöllisen elementin potentiaalista. Lisäksi huomionarvoista oli, aiemmin
mainittuun viitaten, se että kykenin suorittamaan kirjurin tehtävät tyydyttävästi huolimatta aihealuetta koskevasta tiedon puutteestani, ja maallikon asemassa esittämieni kysymysten myötä
sisältö kenties taltioitiin yleisemmin ymmärrettävässä muodossa. Tämä kenties palveli osaltaan
ryhmän jaetun holistisen ajattelun edistämisen tavoitteita. Tässä tulee kuitenkin huomioida aiemmin mainitsemani tasapaino rajoittamattoman keskustelun vaalimisen ja sisällön aktiivisen
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verifioinnin (ja siten keskustelun säännöllisen keskeyttämisen) välillä; keskustelun keskeyttämisellä Dialogue Mappining periaatteiden mukaisesti voi hyötyvaikutustensa lisäksi olla „ajatuksen virtaa“ rajoittavia vaikutuksia.
Verkostopajan työskentelytavassa voitiin mielestäni huomata kaksi merkittävää hyötyvaikutusta. Ensinnäkin, osallistujien taltioidessa keskustelua itsenäisesti ilman välikättä, saatiin sisällön
pääkohdat „automaattisesti“ verifoitua kattavasti ja luotettavasti. Ennenkuin sisältö voitiin lisätä asiakarttaan, siitä tuli keskustella ja perustella ryhmän kesken, jonka koin johtaneen objektiivisempaan konsensuksen ja jaettujen ajatusmallien rakentamiseen. Toiseksi, verkostopajan
osallistujat vaikuttivat kokevan aiemmin näkökulmapajoissa taltioidun materiaalin hyödyllisenä;
osallistujen reaktioiden perusteella uskon sen toimineen tehokkaana menetelmänä informaation „kestävyyden“ parantamiseksi ja organisaatiokohtaisten näkökulmien kommunikoimiseen.
Osallistujat näyttivän hetkellisen kertaamisen jälkeen tunnistavan omassa näkökulmapajassaan
syntyneet asiakartat hyvin, ja työskentelevän kyseistä materiaalia monipuolisesti hyödyntäen.
Kyseiset havainnot ovat mielestäni tärkeitä ja positiivisia, ottaen huomioon että näkökulmapajoissa sama materiaali näytti jäävän passiiviseen, etäiseen rooliin. Aikataulun rajoituksista ja
sisällön suuresta määrästä johtuen kaikki osapuolet eivät voineet puitteissa esitellä omia asiakarttojaan ryhmälleen, mutta muutoin työskentely eteni suunnitelman mukaisesti.
Kokonaisuudessaan koin hajautetusti taltioidun sisällön kokoamisen verkostopajassa olevan
kuitenkin sosiaalisena ja informaatiollisena prosessina onnistunut. Sisällöllisesti verkostopajan
työskentely rajautui suunnitellusti alustavien teemojen mukaisesti, ja sosiaalista hyvinvointia ja
paikallisia resursseja koskevat aiheet olivat jälleen paljon esillä. Odotusten mukaisesti ryhmien tuotokset sisälsivät paljon uusia ideoita, joskin Paikallinen luonne –ryhmä omaksui analyyttisemman, enemmän vaikutuksia ja seurauksia auki purkavan työtavan. Kaikki ryhmät käyttivät kollektiivisissa tuotoksissaan organisaatiokohtaisista asiakartoista leikkaamiaan noodeja ja
noodiketjuja. Muodoiltaan hyvin vaihtelevien osatuotosten yhdistäminen johti tosin visuaalisesti
sekavaan ja hankalasti tulkittavaan lopputulokseen, joka olisi jälkikäteen ajatellen voitu suurelta
osin välttää ohjeistamalla ryhmiä noudattamaan asiakartan tekstin suuntaa, käyttämään suurta, selkeää kirjasinta sisällön taltiointiin, ja hyödyntämään varattua työskentelytilaa laajemmin
sisällön tuottamiseen. Tällä olisi tuskin ollut työskentelyä rajoittavia vaikutuksia, ja kyseiset menettelyt olisivat suuresti helpottaneet kirjurin työtä lopullisen asiakartan taltioimisesta sähköiseen muotoon.
Näkökulmapajoissa samaan organisaatioon kuuluvat henkilöt vaikuttivat tuovan mielipiteitä ja
informaatiota esiin jaetusti (ryhmät käyttäytyvät yhtenäisinä ”yksikköinä”), ja keskenään eriäviä
mielipiteitä esiintyi harvoin. Sen sijaan keskustelijat täydensivät ja kannustivat toistensa näkökulmia. Verkostopajassa sosiaalinen dynaamikka puolestaan oli vaihtelevampaa ja suhteellisesti
vähemmän tasapainoista. Ryhmissä nousi selkeämmin esiin (työskentelyn asetelman mukaisesti)
keskustelua johtavia henkilöitä, ja toisaalta ilmeni useimpia tilanteita jolloin toisten esiin tuomia
näkökantoja kyseenalaistettiin. Kaiken kaikkiaan työskentely kuitenkin vaikutti etenevän työpajoissa positiivisessa hengessä, ilman näkyviä ryhmädynaamisia ongelmakohtia. Tähän liittyviä
tulkintoja oli vaikea tehdä pelkästään ryhmien toimintaa seuraamalla.
Mielestäni on huomionarvoista että ryhmän monialaisuudesta huolimatta edes verkostopajassa
käsitellyt aihealueet tuskin olivat täysin tuntemattomia kellekään osallistujalle, ja ryhmä vaikutti
toisekseen olevan tavoitteiltaan melko homogeeninen. Työskentelyn olosuhteet voisivat olla merkittävästi erilaiset mikäli osapuolet olisivat lähtökohtaisesti eri mieltä tavoitteen määrittelystä,
tai omaisivat radikaalisti erilaisen ammatillisen tai ideologisen taustan. Vastaavan tutkimuksen
suorittaminen erilaisissa olosuhteissa olisi hyvin mielenkiintoista, ja toisi kenties nykyistä paremmin esiin ryhmädynaamiikkaan liittyviä ilmiöitä, ja osoittaisi selkeämmin käytetyn menetelmän
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vahvuuksia ja puutteita.
Kaiken kaikkiaan uskon tutkimukseni kuitenkin tuoneen lisäarvoa Lähiö 2072 -hankkeeseen
tarjoamalla kontekstin projektin osapuolten verkottumiselle ja uusille, lupaaville idea-aihioille
korjausrakentamisen momentumin valjastamiseksi projektin sidosryhmien hyödyksi. Koen tavoitteiden ryhmän holistisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn edistämisestä toteutuneen
työskentelyn hajautetun rakenteen osalta: Näkökulmapajoissa yhteisen elementin (pääkysymys)
ympärille taltioitua jaettua informaatiota käytettiin onnistuneesti lähtökohtana verkostopajan
sekaryhmille jakamatonta informaatiota fuusioivalle työskentelylle, ja asiakartat toimivat
työskentelyn elementtinä huolimatta niiden informaatioon, käsittelyyn ja esittämiseen liittyvistä, toisinaan selkeistä puutteista. Kokeneen fasilitaattorin mukanaolon edistäneen huomattavasti työskentelyn tavoitteissa pysymistä.
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4

KONSEPTI
ONGELMANRATKAISUA
EDISTÄVÄSTÄ
MENETELMÄSTÄ

Luvussa 2 käsittelin ryhmien sosiaalisia prosesseja koskevaa tutkimustietoa, ja toin esiin näkökulmia holistisen ajattelun edistämiseen ryhmissä. Luvussa 3 puolestaan käsittelin Lähiö
2072 –hankkeessa suorittamaani fasilitaation tutkimusta, jossa edellämainittua tietoa sovellettiin käytännössä. Tutkimukseni kuluessa syntyi useita mielenkiintoisia havaintoja koskien kollektiivista sisällön tuottamista, sen taltiointia sekä jaettujen ajatusmallien rakentamista. Näiden
osalta nousi esiin tiettyjä puutteellisia osa-alueita, ja pyrin tässä luvussa esittämään konseptin
niiden kehittämiseksi. Tarkoitukseni on edeltävien havaintojeni ja tutkimusten pohjalta kuvitella ja kuvailla millainen ideaalinen työkalu ryhmän holistisen ajattelun edistämiseksi voisi olla.
Vaikkakin lähestyn edellämainittua tehtävää Lähiö 2072 –hankkeen aiheiden ja havaintojen kontekstissa, on lähtökohtanani esittää konsepti ryhmän holistisen ajattelun edistämiseen yleisesti
monialaisen projektityön olosuhteissa.
Lähiö 2072 –hankkeen työpajoissa oli useita hyötyvaikutuksiltaan merkittäviä osa-alueita, jotka
eivät mielestäni kaipaisi suuria muutoksia:
- Työskentelyn strateginen hajauttaminen näkökulmapajoihin ja verkostopajaan vaikutti olevan
rakenteellisesti toimiva tapa edistää suuren, monialaisen ryhmän kollektiivista työskentelyä.
- Keskustelu ja sisällön tuottaminen tapahtui työpajoissa aktiivisesti ja tehokkaasti.
- Työskentelyn fokusoimiseksi suunnittelemamme yhteiset työvaiheet, käsitteiden määrittely
sekä pääkysymykseen perustuva näkökulmien kartoitus, vaikuttivat olleen hyödyllisiä.
- Kokeneen fasilitaattorin suorittama ohjaus oli tarpeellista.
Pääasiallisten kehittämisen tarpeessa olevien osa-alueiden koen olevan seuraavia:
- Asiakarttojen sisällön informatiivinen, visuaalinen ja hallinnallinen epäkäytännöllisyys.
- Jaetun näytön passiivinen rooli näkökulmapajoissa, ja siitä johtuvat puutteet yhteisen kieliopin
ja jaettujen ajatusmallien rakentamisessa.
- Kollektiivisten tuotosten yhteensopivuuden puutteet verkostopajassa.
Vertaamalla edellämainittuja, hyödylliseksi tai puutteelliseksi kokemiani osa-alueita voidaan
huomioida että siinä missä tutkimukseni puitteissa tapahtuva työskentely oli pääpiirteittäin
rakenteellisesti, ja ryhmäprosesseja kohtaan asetettujen tavoitteiden näkökulmasta toimivaa,
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työskentelyssämme käyttämään työkaluun (Compendium) ja sisällön käsittelyyn liittyvät osaalueet olivat hyötynäkökulmasta vähemmän tyydyttäviä. Näinollen keskityn tässä luvussa konseptoimaan pääosin sisällön taltiointiin käytettävän sovelluksen ominaisuuksia, ja siihen liittyviä
ryhmätyöskentelyn käytäntöjä. Ilmeisimpiin kehitysalueisiin keskittyminen palvelee myös johdonmukaisena rajauksena konseptoinnilleni, ja en siten pyri ehdottamaan muutoksia osa-alueisiin
jotka vaikuttivat toimivan hyvin.

4.1. Sisällön taltioinnin sovellus
Seuraavana esittämäni sovelluskonseptin lähtökohtana olisi antaa työpajojen osallistujille mahdollisuus vuorovaikuttaa suoraan asiakartan ja taltioidun sisällön kanssa. Sovellus olisi keskeisimpien ominaisuuksiensa osalta suunniteltu sisällön monipuoliseen tarkastelemiseen sekä sen
merkitsemiseen kirjurin huomioita varten, joskin mahdollistaisi myös rajallisesti sisällön taltioinnin osallistujan itsensä toimesta. Sovelluksen käyttö tapahtuisi muutoin Lähiö 2072 –hankkeen työpajojen kaltaisessa kontekstissa, sillä merkittävällä poikkeuksella että jokaisella pajan
osallistujalla olisi käytössään sovelluksella varustettu laptop-tietokone tai tabletti. Sovelluksen
tarkoitus olisi keskustelijoiden osallistamisen lisäksi tarjota vaihtoehtoinen tapa jaetun näytön
toteuttamiseen työskentelyä ohjaavana elementtinä, sekä parantaa sisällön luomisen ja sen verifioinnin joustavuutta, ja helpottaa fasilitaattorin ja kirjurin työskentelyä. Kyseisen sovelluksen, tai teknologian aktiivinen hyödyntäminen yleensä ei tietenkään voisi yksin poistaa ryhmän
ongelmanratkaisuun liittyviä pulmia (ja saattaisi tuoda joitakin uusia), ja tarkoitukseni ei siten
ole ehdottaa sitä kokonaisvaltaisena ratkaisuna jaetun holistisen ajattelun edistämiseen. Koen
kuitenkin että tällainen ratkaisu olisi tärkeä tiettyjen sisällön taltiointia koskevien osa-alueiden
toteuttamiseksi.
Ensinnäkin, mikäli työskentelyn sisällön halutaan tarjoavan kollektiivisia hyötyjä myös työpajojen jälkeen, hankkeen edetessä, on teknologian hyödyntäminen jollain tasolla mielestäni välttämätöntä. Lähiö 2072 –hankkeen näkökulmapajoissa syntyneiden asiakarttojen luominen esimerkiksi kynin ja paperein olisi todennäköisesti ollut vastavoimaista materiaalin myöhempää
hyödyntämistä ajatellen - kuten verkostopajan tuotokset osoittivat. Tähän liittyen on tosin huomioitava että verkostopajan sisällön tuottaminen ja työskentelyprosessi puolestaan eivät edellyttäneet tietokonesovellusta; sitä (tai erityisen aktiivista fasilitointia) olisi tarvittu lähinnä tuotosten yhteensopivuuden näkökulmasta.
Toisaalta vuorovaikutuksellisen teknologian keinoin työskentelyn mielenkiintoa voitaisiin ylläpitää tehokkaammin, ja ryhmän osallistumista ja sitoutumista kollektiiviseen tuottamiseen tehostaa (Shirky, 2008). Lähiö 2072 –hankkeen näkökulmapajojen työskentelytapa ja Compendiumin
visuaaliset ominaisuudet eivät sisältäneet juuri lainkaan „pelillisen“ vuorovaikutuksen piirteitä
(näistä lisää myöhemmin), joiden integrointiin teknologia tarjoaa hyvän potentiaalin. Koen myös
rikkaamman vuorovaikutuksen fasilitaattorin, kirjurin ja ryhmän välillä olevan mahdollista teknologian keinoin.
Kolmanneksi, tietokoneavusteisen sisällön taltioinnin avulla voidaan huomattavasti parantaa ryhmien tiedonkäsittelykapasiteettia, muistia ja oppimista, sekä informaation välitystä, osa-alueita
jotka poistavat kollektiivisen työskentelyn esteitä (Conklin, 2006). Asiakarttojen rakentaminen
näkökulmapajoissa mahdollisti suurien sisältömäärien käsittelyn, sekä sen tarkoituksenmukaisen
organisoinnin, siitä huolimatta että Compendiumin tähän tarjoamat ominaisuudet olivat suhteellisen niukkoja. Lisäksi Compendium, sisällönhallinnan puutteistaan huolimatta, mahdollisti luotujen tuotosten jakamisen osanottajille verrattaen nopeasti ja yksinkertaisesti.
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Mainittakoon että tarkoitukseni ei ole esittää toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään prototyyppi-tasoista sovelluskonseptia, vaan pyrin antamaan lukijalle mielikuvan sen toiminnoista ja niiden
periaatteista. Toiseksi en ehdota työskentelytapaa jossa osallistujilta edellytettäisiin sovelluksen
käyttöä välttämättömyytenä. Sovelluksen tulisi luoda hedelmälliset olosuhteet ryhmän aktivointiin tiettyä työskentelytapaa kohden, mutta toisaalta ryhmien jäsenten tulisi voida hyödyntää sitä
vapaasti oman aktiivisuus- ja kiinnostustasonsa mukaisesti.

4.1.1. Kielioppi
Lähiö 2072 –hankkeen työpajoja varten tekemäni, reaalimaailman vaikutuksia ja seurauksia
painottavat muokkaukset IBIS-kielioppiin osoittautuivat sisällön taltioinnin kannalta toimiviksi,
mutta toivat myös esiin uusia, asiakarttojen informaatiosisältöön liittyviä puutteita. Vaikkakin
kartoissa oli selkeästi nähtävissä ratkaisut ja niistä syntyviä seurauksia, noodeista puuttui ratkaisujen tekijää ja seurausten „kokijaa“ koskeva, välittömästi saatavissa oleva informaatio. Toiminnan osapuolten merkitseminen useita sidosryhmiä koskevassa ongelmanratkaisussa olisi mielestäni erittäin olennaista, ja jälkikäteen koin näkökulmapajoissa syntyneiden asiakarttojen jääneen
näennäisestä runsaudestaan huolimatta „informaatioköyhiksi“. Kirjurin ei ollut Compendiumin
avulla mahdollista merkitä esimerkiksi kenen aikaansaannosta jokin ratkaisu on tai ketä sen seuraus koskee, kirjoittamatta karttaan epäkäytännöllisen suurta määrää tekstiä.
Toisaalta Compendiumin ja IBIS-elementtien avulla tuntui olevan vaikeaa ilmaista miksi tai miten jokin seuraus syntyy jostakin ratkaisusta. Näinollen esiin tuotua faktatietoa (esimerkiksi
„Yhdyskuntasuunnittelu on vaikeaa“) koskeva sisältö ei usein tuntunut löytävän paikkaansa, ja
päädyin käyttämään sen taltioimiseksi enimmäkseen ‚ideoita,‘ joiden koin olevan eräänlaisia
asiakartan yleiselementtejä. Jälkikäteen ymmärsin kyseisen vaikeuden liittyvän siihen että mainitun kaltaiselta sisällöltä puuttuivat perustelut („Yhdyskuntasuunnittelu on vaikeaa, koska...“),
esimerkiksi koska niitä oli vaikea taltioida asiakarttaan. Perustelun lisääminen samaan noodiin
vei usein suhteettoman paljon tilaa. Kaiken kaikkiaan puutteelliset keinot syy-seuraus-yhteyksien
havainnollistamiseen saattoivat vaikeuttaa merkittävästi reaalimaailman ilmiöiden ja kompleksien ongelmien (systeemien) auki purkamista, ainakin asiakarttaan myöhemmin tutustuvien näkökulmasta.
Sovelluksen kieliopin tulisi näinollen koostua negatiiviseksi tai positiiviseksi koettua toimintaa
tai tapahtumista havainnollistavista noodeista, sekä seurausta, rajoittamista tai myötävaikuttamista havainnollistavista synapseista. Noodeihin merkittävällä ikonilla voitaisiin ilmentää toiminnan osapuolta, eli tekijää tai kokijaa, ja ikoneita voitaisiin tarpeen mukaan mukauttaa projektikohtaisesti. Näinollen noodit vastaisivat kysymyksiin „mitä?“ ja „kuka?/mikä?“ Esimerkiksi
yrityssektorin suorittama remonttihanke merkittäisiin kyseistä sektoria esittävällä ikonilla, ja
remontista asukkaille koituvat seuraukset merkittäisiin asukkaita esittävällä ikonilla. Seurausten positiiviseksi tai negatiiviseksi koettu luonne merkittäisiin aina toimijan tai sidosryhmän
näkökulmasta; mikäli esimerkiksi remontista nähtäisiin koituvan tiettyjä negatiivisia seurauksia
asukkaille, merkittäisiin kyseinen toiminnan tai tapahtumisen noodi punaisella värillä. Positiiviset seuraukset merkittäisiin vihreällä.
Synapseilla vastattaisiin puolestaan kysymyksiin „miksi?“ ja „miten?“. Koska kompleksien
systeemien sisäiset vuorovaikutussuhteet eivät ole yhdenlaisia, ja elementit voivat esimerkiksi myötävaikuttaa tai rajoittaa toistensa toimintaa, tulisi myös synapsien taltioinnin toiminnon
olla vastaavasti monipuolinen. Näinollen, mikäli esimerkiksi asukkaiden tietty toiminta edistäisi
remonttihankkeen suorittamista, voitaisiin kyseinen vuorovaikutus merkitä vihreällä myötävaikutusta kuvaavalla synapsilla (kuva 24). Jos toiminta sitä vastoin estäisi tai rajoittaisi hankkeen
suorittamista, voitaisiin havainnollistamiseen käyttää rajoittamista kuvaavaa synapsia. Kolman-
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Kuva 24 Yleisnäkymä sovelluksesta
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neksi, ehkäpä tärkeimpänä elementtinä systeemiajattelun näkökulmasta, toiminnan tai tapahtumisen syy-seuraus-suhteet tulisi voida merkitä omalla synapsillaan (merkitty harmaana viivalla).
Mainittakoon lisäksi että ‚kysymykset‘ eivät olisi konseptini kielioppiin kuuluva elementti. Mikäli
ryhmä kokisi tietyn seurauksen ongelmana jonkin sidosryhmän tai toimijan näkökulmasta, sen
ratkaisemisen tarvetta voitaisiin mielestäni pitää itsestäänselvänä. Kysymystä kuten „Kuinka
tämä ratkaistaan?“ ei siten tarvitsisi esittää, ja sisällön taltioinnissa voitaisiin keskittyä vastauksiin, eli toimintaan tai tapahtumiseen. Esimerkkinä kuvassa 24 noodiin otsikolla ‚Sosiaalinen
hyvinvointi heikkenee‘ on suoraan merkitty potentiaaliseksi ratkaisuksi ‚Tutkitaan miten menneisyydessä vastattiin tarpeisiin‘. Tämä palvelisi osaltaan yksinkertaistamalla asiakartan rakennetta, johon erilaisten synapsien taltioimisella olisi päinvastainen vaikutus.
Uskoakseni esittämieni elementtien kautta voitaisiin tarvittaessa ilmaista monimutkaisiakin vuorovaikutussuhteita tekemisien ja tapahtumisien välillä ilman että sisällön määrä kasvaisi. Sovelluksen hyödyntäminen työpajoissa ohjaisi osallistujia perustelemaan näkemyksiään emotionaalisien syiden sijaan konkreettisella informaatiolla ja havainnoilla, ja sisällön avulla myös voitaisiin
kenties osoittaa milloin jokin argumentti on puutteellinen. Kuten tutkimussuunnitelmassani mainitsin, koen että reaalimaailman ilmiöiden purkaminen olisi, systeemiajattelun periaatteiden mukaisesti, kieliopillisesti „neutraali“ ja objektiivinen tapa mallintaa ongelma- ja aihealueita, ja siten
edistää jaettujen ajatusmallien rakentumista. On kuitenkin huomioitava että edellämainitusta
huolimatta noodien ja synapsien täydellinen tyypittely keskustelun kuluessa olisi tuskin tarpeellista tai käytännöllistä. Kirjuri voisi sen sijaan valita täydentävänsä tulkinnallisesti yksiselitteisen
informaation, kuten toiminnan osapuolia kuvaavat ikonit asiakarttaan vasta työskentelyn jälkeen.

4.1.2. Sisällön esittäminen
Kuvailemani kieliopin täydellinenkään soveltaminen ei tietenkään yksin toisi merkittäviä hyötyvaikutuksia holistisen ajattelun edistämisen näkökulmasta. Lähiö 2072 –hankkeen työpajat
osoittivat että asiakartat voivat kasvaa taltioidun sisällön määrän osalta hyvin suuriksi, joka sekä
aiheutti vaikeuksia sisällön rakenteen hahmottamiseen, ja toisaalta vaikutti sen pirstaloitumiseen. Edellämainitut ongelmat myötävaikuttivat toistensa kanssa. Työpajojen keskustelut tulee
kuitenkin taltioida kokonaisuudessaan; kirjuri ei voi tehdä spontaaneja päätöksiä koskien keskustelun sisällön relevanssia, tai karsia sitä mielivaltaisesti. Toisaalta, vaikka sisällön suurta määrää
voidaan organisoida, ja ihmisen rajallista tiedonkäsittelykapasiteettia parantaa mindmappeja,
systeemidiagrammeja ja asiakarttoja hyödyntämällä, tätä ei mielestäni saatu Lähiö 2072 –hankkeessa, Compendiumin tarjoamin keinoin kiitettävästi aikaiseksi, johtuen erityisesti jaetun näytön vähäisestä hyödyntämisestä keskustelujen aikana.
Koin että vaikka näkökulmapajoissa taltioitiin sisällöltään erittäin monipuolisia keskusteluita,
asiakartat eivät kuvastaneet tätä visuaalisesti. Keskeisenä koetun sisällön korostaminen tosin
selkeytti asiakarttoja huomattavasti, mutta koska kyseinen prosessi tapahtui vasta työpajojen
päätteeksi, korostamisen hyötyvaikutukset näkyivät työskentelyssä vasta verkostopajassa. Näkökulmapajoissa osallistujilla oli hyödynnettävissään asiakartta jonka kymmenistä, aiheiltaan ja
painoarvoltaan erilaisista noodeista koostuva sisältö oli kuitenkin visuaalisesti miltei täysin yhdenmukaista, ja siten informatiivisuudeltaan ja mielenkiintoisuudeltaan vähemmän merkittävää.
Lisäksi, sisällön taltioinnin sovelluksen ollessa ainoastaan kirjurin käytössä, osallistujat näkivät valkokankaalla vain sen sisällön jota kirjuri kulloinkin muokkasi. Tämä ei aiheuttanut ongelmia työskentelyn alussa, mutta myöhemmin, asiakartan kasvaessa sisällön määrältään niin
suureksi että sitä oli siirrettävä tyhjän taltiointitilan paljastamiseksi, jäi valtaosa aiemmin taltioidusta sisällöstä kokonaan valkokankaan ulkopuolelle. Näinollen asiakartasta kiinnostuneet
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osallistujat eivät käytännössä voineet saada siitä alustavasti suunnittelemaani hyötyä. Compendium tarjoaa mahdollisuuden sisällön suurentamiseen ja loitontamiseen, josta ei kuitenkaan ollut
hyötyä toiminnon vaikuttaessa noodien koon lisäksi myös tekstiin, josta tuli lukemiskelvotonta
äärimmäisessä loitonnus-asteissa.
Koen että teknologian mahdollistamassa sisällön esittämistavassa piilee suuri potentiaali ryhmien tiedonkäsittelykapasiteetin edistämiseen. Sisällön laadullista prosessointia ei tietenkään
voida suorittaa ilman ihmisen työpanosta, mutta joitakin tiedonkäsittelyyn ja -organisointiin
liittyviä osa-alueita voidaan, esimerkiksi aiemmin kuvailemaani kielioppia älykkäästi hyödyntäen, helpottaa huomattavasti. Tietokoneavusteisesti sisältöä pystytään sekä korostamaan että
järjestämään automaattisesti, ja reaaliaikaisesti työskentelyn aikana, tietynlaisen algoritmin
avulla. Yksinkertaisimmillaan edellämainittu voisi tarkoittaa että sisältöä esitettäisiin siten, että
asiakartan ulommat, toisiinsa vähiten kontaktissa olevat noodit näkyvät pienempinä ja keskeisemmät, verkottumishierarkiassa korkealla olevat noodit suurempina. Sisällön taltioinnin kontekstissa tämä tarkoittaa käytännössä että eniten keskusteltuja aiheita koskevat noodit sijoittuisivat työskentelyn kuluessa kartan keskiöön, ja vähemmän käsitellyt sen ulkoreunoille. Kyseisen
kaltainen algoritmi on jo käytössä joissakin datan visualisoinnin sovelluksissa, kuten Gephissä
(https://gephi.org/features/). Käytännössä algoritmi laskee noodien ja synapsien määrän, ja määrittää kontakteiltaan ja kontaktiketjuiltaan suurilukuisimmat noodit tai tekstit kooltaan suhteellisesti suurimmiksi (kuva 25). Samaan tapaan on mahdollista myös sisällön automaattinen järjestäminen siten että noodit sijoittuvat tietyn välimatkan päähän toisistaan, ja sisällön luettavuus
säilyy parempana.

Kuva 25 Gephillä luotu itsejärjestyvä näkymä
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Edellä kuvailtu algoritmi olisi mielestäni jo itsessään tehokas tapa asiakarttojen käytettävyyden ja mielenkiintoisuuden lisäämiseksi, mutta uskon että sitä voitaisiin vielä kehittää eteenpäin holistisen ajattelun edistämisen lähtökohdista. Ryhmän työskentelyn keskeisen tarkoituksen ollessa monimutkaisten ongelmien hahmottaminen, olisi hyödyllistä että sisältö järjestyy
johdonmukaisesti tekemisen ja tapahtumisen syy-seuraus-suhteiden mukaisesti. Näinollen ehdotan että sisällön järjestämisen algoritmi huomioisi aiemmin esittämääni kielioppiin liittyen
sekä syy-seuraus-suhteiden suunnan että niiden syvyyden. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä
että mitä pidempiä, toisistaan seurausta olevia toiminta- tai tapahtumisketjuja tiettyyn noodiin
liittyy, sitä enemmän se korostuisi visuaalisesti. Esimerkiksi, mikäli ”Ihmiset ovat kiireisiä”-noodista nähtäisiin seuraavan ”Ihmisten vaikuttamiskyky rajoittuu”, ja viimeksi mainitusta seuraisi
puolestaan ”Asukkaiden vaikuttaminen asioihin vähenee”, määrittäisi sovellus ensimmäiseksi
mainitun noodin koon suhteellisesti suurimmaksi, ja viimeiseksi mainitun suhteellisesti pienimmäksi (kuva 24). Näinollen työskentelyn aikana esiintuodut, keskustelun kontekstissa merkittävimmät noodit olisivat myös visuaalisesti korostuneimpia. Noodeihin liittyvillä myötävaikutusta
ja rajoittamista kuvaavilla synapseilla ei sen sijaan tulisi olla vaikutusta sisällön järjestymiseen,
koska tämä ei olisi ”perimmäisten syiden” osoittamisen kannalta johdonmukaista.
Eräs sovelluksen keskeisistä visuaalisista ominaisuuksista liittyisi sisällön mittakaavan ja informaation määrän esittämiseen. Sovellus mahdollistaisi käyttäjän tarkastella sisältöä haluamallaan
yksityiskohtaisuudella, pitäen kuitenkin kerrallaan näkyvän sisällön määrän vakiona, ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetille paremmin soveltuvasti. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä että käyttäjän loitontaessa asiakarttaa (esimerkiksi hiirenrullalla), kaukaisin näkymä esittäisi ainoastaan
syy-seuraus-hierarkiassa keskeisimpien noodien otsikot, mutta käyttäjän lähentäessä asiakarttaa
kohti hierarkiassa vähäisempiä noodeja sovellus toisi esiin niiden otsikkoja sitä mukaa kun muuta
sisältöä jäisi näytön ulkopuolelle (kuvat 26 ja 27; seuraava aukeama).
Lisäksi sovellus mahdollistaisi suuremman informaatiomäärän sisällyttämisen yksittäisiin
noodeihin ja synapseihin. Siinä missä sovellus esittäisi noodien otsikot vakiona, voisi käyttäjä
tuoda esiin lisää informaatiota viemällä hiiren kursorin noodin ylle tai valitsemalla sen (kuva 28).
Noodit sekä synapsit voisivat tarvittaessa sisältää sekä lisää tekstiä tai hyperlinkkejä aiheeseen
liittyviin internetsivuistoihin (näitä voitaisiin lisätä pajatyöskentelyn jälkeen). Lisäksi kursorin
vieminen synapsin kohdalle lisäksi sen lähde- ja kohdenoodit. Noodi- ja synapsikohtainen sisältö
lisäisi näin yhden tason lisää asiakartan informaatiorakenteeseen, mutta tämä olisi visuaalisesti
esillä vain tarvittaessa.
Sovelluksen sisällön mittakaavaan ja informaatiomäärään liittyvien ominaisuuksien kautta työskentelyyn saataisiin kenties tuotua hillittyjä viihteellisiä tai ”pelillisiä” piirteitä. Osallistujien
nähdessä esiin tuomansa sisällön välittömät vaikutukset asiakartan rakenteeseen, heidän mielenkiintonsa ja tarkkaavaisuutensa kenties lisääntyisi. Näin jaettujen ajatusmallien rakentamiseen
tähtäävää työskentelytapaa voitaisiin pitää vaivattomammin yllä, ja fasilitaattori voisi sisällön
verifioinnin sijaan keskittyä roolilleen keskeisempiin tehtäviin. Sovelluksen työskentelyä ohjaavat
vaikutukset tulisivat uskoakseni esiin erityisesti sisällön mittakaavan muuttumisen myötä: mikäli osallistujat kokisivat esimerkiksi että tietyn noodin koko, eli merkitys kokonaisuuden suhteen
ei vastaisi heidän mielikuviaan aihealueesta ja tilanteesta, tulisivat he luultavasti myös pohtimaan tämän syitä, ja kenties sitten pyrkimään lisäämään noodiin uusia seurauksia. Näinollen
reaalimaailman vuorovaikutussuhteita mallintavan asiakartan jatkuva keskeneräisyys toimisi
osaltaan keskustelun aktiivisuutta ylläpitävänä tekijänä; kartta ei ainoastaan syntyisi keskustelun seurauksena, ja vuorovaikutus toimisi kenties myös toiseen suuntaan. Kuten aiemmin kuvailin tutkimussuunnitelmassani, tällainen prosessi olisi Conklinin mukaan keskeinen sekä objektiivisen, kriittisen ajattelun edistämiseksi, sekä jakamattoman, uniikin tiedon esiin tuomisen
kannustamiseksi.
Toisaalta käyttäjät voisivat hyödyntää aiemmin kuvailemiani sovelluksen ominaisuuksia asiakartan sisällön itsenäiseen ja haluamallaan aktiivisuudella tapahtuvaan tarkasteluun, ilman että
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tämä olisi lainkaan sidoksissa sisällön kokonaismäärään tai kirjurin toimintaan. Sisällön itsenäinen tarkastelu voisi olla osallistujalle luonnollinen tapa seurata keskustelua aktiivisemmin omien
kiinnostuksenkohteidensa osalta, sekä muodostaa ideoita seuraavaa puheenvuoroansa varten.
Lisäksi asiakartta olisi selkeämpi ja informatiivisempi, kun esitettyä sisältöä olisi aina kerrallaan
vain rajattu määrä, ja toissijainen informaation olisi ”upotettu” noodeihin ja synapseihin, joista
käyttäjä kuitenkin voisi tuoda sen helposti esiin halutessaan. Osallistujien vuorovaikutus sisällön
kanssa tulisi olla vapaamuotoista, mutta tarvittaessa tehokasta.
Teknisestä näkökulmasta sovellus mahdollistaisi valkokankaan tehokkaamman hyödyntämisen
työskentelyssä, kompensoiden käyttäjäkohtaisten laitteiden käyttöä. Sisällön itse-järjestymisen
johdosta kirjurin ei tarvitsisi lainkaan liikuttaa, lähentää tai loitontaa valkokankaalla näkyvää
asiakarttaa työpajan aikana, vaan kyseinen kartta voisi toimia pysyvänä elementtinä keskustelun
etenemisen seuraamiseen, korostaen viimeksi luotua sisältöä tai kirjurin asettamia huomiomerkintöjä.

4.1.3. Sisällön hallinta
Ominaisuuksiltaan monipuolinen sovellus toisi mukanaan useita käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Keskeisimpänä pulmana olisi että sisällön taltiointi aiemmin kuvailemaani kielioppia
noudattaen edellyttäisi osallistujilta merkittävää ajallista paneutumista sen toimintoihin, joka ei
kuitenkaan olisi realistista projektityöskentelyn aikarajoitteiden puitteissa. Toisaalta osallistujien
ei voitaisi olettaa omaavan riittävää tietotekniikan osaamista kuvailemani sovelluksen käyttöä
ajatellen.
Näinollen, osallistujien käyttökynnyksen pienentämiseksi, sovellus olisi toiminnoiltaan erilainen
kirjuriin verrattuna. Kirjurin versio sovelluksesta tulisi olemaan ominaisuuksiltaan monipuolisempi, sisältäen kokonaisuudessaan asiakarttojen sisällön hallintaan ja muokkaamiseen liittyvät toiminnot. Työpajan osallistujien käyttöön annettava versio sovelluksesta sen sijaan sisältäisi
ainoastaan sisällön tarkasteluun ja etsimiseen liittyvät, sekä rajoitetun sisällön taltioinnin toiminnon. Sisällön tarkasteluun liittyvät toiminnot käsittäisivät näkymän siirtämisen, loitontamisen
ja lähentämisen, noodien valinnan lisäinformaation esiintuomiseksi, sekä tarvittaessa noodin
nimeen perustuvan haku-toiminnon.
Rajoitetulla sisällön taltioinnilla tarkoitan toiminnallisuutta jossa käyttäjä voisi itse luoda noodin
muistiinpanona, mutta sen lisääminen asiakarttaan tapahtuisi kirjurin toimesta. Käytännössä
noodin luominen tapahtuisi siten, että osallistuja painaisi ‚Lisää‘-näppäintä (kuvien vasemmassa
alareunassa), kirjoittaisi noodin otsikon, ja painaisi sen jälkeen ‘Luo‘-näppäintä (kuva 29). Mikäli
osallistuja haluaisi luoda noodin tiettyyn asiakartan kohtaan, valitsisi hän ennen kirjoittamista
kartalta haluamansa lähde- tai kohdenoodin. Toisaalta osallistuja voisi halutessaan ainoastaan
merkitä haluamansa noodin kirjuria ja toisia osallistujia varten, ja kommentoida sitä omalla puheenvuorollaan (kuva 28). Valkokankaalla ja toisten käyttäjien näytöllä olisi jatkuvasti korostettuna merkitsemisjärjestyksessä seuraava noodi, jolloin jokaisen olisi mahdollista seurata keskustelun kulun ja sisällön taltioinnin yhteyttä.
Kirjurin versio sovelluksesta sisältäisi sisällön taltioimisen toimintojen lisäksi näkymän osallistujien merkitsemien noodien sekä heidän taltioimansa sisällön seuraamiseen (kuvan 30 oikeassa
alalaidassa). Kyseisen ominaisuuden avulla kirjurin olisi vaivattomampaa siirtyä oikeaan sijaintiin asiakartassa osallistujien puheenvuorojen kohdalla, ja tarvittaessa lisätä heidän taltioimansa
sisältö asiakarttaan. Lisätessään osallistujien luomia noodeja asiakarttaan kirjuri samalla määrittäisi keskustelijan puheenvuoron perusteella sisällölle sopivimman synapsin, sen mukaan olisiko kyse seurauksesta, myötävaikuttamisesta vai rajoittamisesta. Lisäksi kirjuri voisi ehtiessään
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Kuva 26 Sisällön loitonnus
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Kuva 27 Sisällön loitonnus, kattavampi näkymä
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Kuva 28 Sisällön tarkasteleminen ja merkitseminen
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Kuva 29 Noodin lisääminen
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Kuva 30 Kirjurin näkymä
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kirjoittaa lisättyihin noodeihin toissijaisia sisältöä, sekä määrittää niihin kieliopin kuvailun yhteydessä ehdottamani toiminnan osapuolia havainnollistavat kuvakkeet.
Edellä kuvailemani sisällön hallinnan ominaisuudet sallisivat sovelluksen hyödyntämisen osallistujien ja kirjurin vuorovaikutukseen mukautuvasti. Sovelluksen peruskäytön vaikeustaso vastaisi arvioltani internet-selainta tai tekstinkäsittelyohjelmaa, ja siten se ei monipuolisuudestaan huolimatta edellyttäisi käyttäjiltään tietoteknisiä eritystaitoja. Suurimmat hyötyvaikutukset
sekä työskentelyn fasilitaation että osallistujien holistisen ajattelun edistämisen näkökulmasta
syntyisivät asiakartan itsenäisestä tarkastelusta, jota käyttäjät voisivat tehdä monipuolisesti
ainoastaan asiakartan näkymää siirtämällä, suurentamalla ja loitontamalla, sekä ajoittain noodeja valitsemalla. Tietotekniikkaan tottumattomatkin ryhmän jäsenet voisivat lyhyen opastuksen
perusteella vuorovaikuttaa asiakartan kanssa hyödyllisellä tasolla, ja heidän ei olisi mahdollista
tehdä sisällön taltioinnin lomassa virheitä jotka vaikuttaisivat haitallisesti kirjurin tai ryhmän
työskentelyyn.
Syvempää osaamistasoa edellyttävien osa-alueiden hallinta, kuten sovelluksen kieliopin noudattaminen, jäisi yksin kirjurin vastuulle. Tähän liittyen uskon että sovelluksen ominaisuudet tarjoaisivat hyötyvaikutuksia myös sisällön verifointiin, silloin kun osallistujat vuorovaikuttaisivat
sovelluksen kanssa aktiivisesti. Osallistujien taltioima sisältö “suodattuisi“ aina kirjurin kautta,
jolloin varmistettaisiin kollektiivisesti että sisältö vastaisi keskustelijoiden mielikuvaa aiheesta.
Lisäksi, kyseisen prosessin toteutuminen näkökulmapajoissa valmistaisi osallistujia tehokkaasti
verkostopajan työskentelyä varten, jossa he tulisivat konkreettisemmin osallistumaan sisällön
hallintaan.

4.1.4. Sisällön myöhempi käyttö
Lähiö 2072 –hankkeen näkökulmapajojen välissä tuli ilmi joitakin fasilitoinnin ulkopuolella tapahtuvaa asiakarttojen hyödyntämistä vaikeuttavia seikkoja. Compendium ei mahdollista asiakarttojen tarkastelua verkossa, joten niiden jakaminen osallistujille onnistui ainoastaan
sähköpostiliitteiden muodossa. Compendium ei tosin myöskään tue asiakarttojen vientiä tai
tulostamista muutoin kun ruutukaappauksena, ja siten asiakartat voitiin lähettää osallistujille
ainoastaan vuorovaikutuksettomina pdf-tiedostoina. Lisäksi, johtuen karttojen koosta, niiden
tulostaminen vaikutti olevan valkokankaan ohella ainoa selkeä tapa tarkastella sisältöä työskentelyn jälkeen, mutta jotta tekstin luettavuus voitiin säilyttää, tulostaminen edellytti vähintään
A2-kokoisen paperin käyttöä tai asiakartan jakamista usealle A4-paperille. Kokonaisuudessaan prosessi ei mielestäni vastannut lainkaan tämän päivän informaation jakamisen ja käsittelyn
laatutasoa, ja koin että mainitun työläässä, vuorovaikutuksettomassa muodossa käsiteltyinä
asiakartat eivät myöskään olleet hyödyllisiä tai hyötyvaikutuksiltaan kestäviä.
Mielestäni johdonmukaisin tapa saada aikaan esteettömyyttä edistävä vuorovaikutuksellisuus
olisi toteuttaa sovellus internet-selaimessa. Käyttäjät voisivat kirjautua sovellukseen näkökulmapajoissa saamillaan tunnuksilla, ja tarkastella asiakartan sisältöä aivan kuten työpajoissa. Siten
asiakartta, noodien sisältämä toissijainen informaatio sekä linkit ulkoisiin lähteisiin olisivat aina
käyttäjän ulottuvilla. Lisäksi, mikäli näkökulmapajan päättyessä todettaisiin että jotain asiakartan osaa tulisi täydentää lisää, voisi työskentely jatkua samankaltaisena ilman että osallistujien
tarvitsisi olla samassa tilassa. Asiakartan noodit olisivat avoimia toissijaisen informaation täydentämiselle, ja toisaalta käyttäjät voisivat tarvittaessa luoda uusia noodeja kuten näkökulmapajoissa, rajoitetusti kirjurin verifioinnin kautta. Mahdollisuus sisällön itsenäiseen tarkasteluun
ja jatkuvaan käyttöön voisivat kenties lisätä sisällöstä saatavien hyötyvaikutusten kestävyyttä
projektin kuluessa. Sovellus mahdollistaisi myös asiakarttojen tulostamisen tekstin mittakaavan
automaattisilla muutoksilla (luettavuuden parantamiseksi), sekä viemisen toisiin muotoihin, jos-
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kin uskon että nämä olisivat toimintoina vähemmän tärkeitä verrattuna vuorovaikutuksellisen
käytön mahdollisuuteen.
Keskeisenä ominaisuutenaan sovellus lisäksi mahdollistaisi käyttäjien merkitsemien noodien
viemisen hankkeen muihin asiakarttoihin, josta olisi hyötyä verkostopajan työskentelyssä ja sen
tuotosten yhtenäisen muodon ylläpitämisessä.

4.2. Työskentelyn rakenne
Johdonmukainen tapa kehittää Lähiö 2072 –hankkeessa käyttämäämme menetelmää, ja hyödyntää edellä kuvailemani kaltaista sovellusta, olisi mielestäni näkökulma- että verkostopajojen hyväksi koettujen ominaisuuksien soveltaminen toisiinsa. Tämä tarkoittaisi erityisesti verkostopajan kollektiivisen tuottamisen prosessin soveltamista näkökulmapajoihin, ja toisaalta
näkökulmapajojen sisällön taltioinnin menetelmän soveltamista verkostopajaan. Merkittävimmät
muutokset Lähiö 2072 –hanketta vastaavaan työskentelyyn liittyisivät esittämäni sovelluskonseptin hyödyntämiseen.
Kuten toin johdannossa esiin, työskentelyn strategisesti hajautettu, näkökulma- ja verkostopajoihin perustuva kokonaisrakenne oli mielestäni hyödyllinen. Hankkeen osallistujamäärän ollessa
suuri ja monipuolinen, koen organisaatiokohtaisten näkökulmien erillisen taltioimisen ja yhdistämisen sekaryhmissä olevan ainoa johdonmukainen rakenne työskentelylle, mikäli halutaan sekä
ohjata ryhmäprosesseja fasilitaatiolla että taltioida työskentelyn sisältöä muotoon jossa se on
myöhemmin hyödynnettävissä osanottajien kesken. Kollektiivisen tuottamisen helpottamiseksi
kuitenkin ehdotan että verkostopajan sisältöä yhdistävä osuus jaettaisiin osallistujamäärältään ja
työskentelytavaltaan näkökulmapajojen kaltaiseksi rakenteeksi (nimitettäköön nämä teemapajoiksi), ja osallistujamäärältään suurempi, osapuolten verkottumista painottava tilaisuus järjestettäisiin erikseen.
Jälkikäteen ajatellen koen kokeneen fasilitaattorin ja sisällön taltiointiin perehtyneen kirjurin
erillisten roolien olleen johdonmukaisia sekä työtaakan jakamiseksi että työskentelyn ohjaamiseksi. Rooleja voisi tosin selkeyttää entisestään siten että fasilitaattori suorittaisi valtaosan ajasta
keskustelun ohjaamisen hyväksi havaitsemallaan, aiheen rajaukseen nojaavalla tavalla, ja kirjuri vuorovaikuttaisi osallistujien kanssa vain silloin kun puheenvuoron käyttävä osallistuja vuorovaikuttaisi asiakartan kanssa. Roolit tulisi myös demonstroida työpajojen johdannossa. Näin
työskentelyn periaatteet ja tarkoitus olisivat uskoakseni helpompi hahmottaa osallistujille.

4.2.1. Näkökulmapajat
Kuten aiemmin kuvailin, näkökulmapajojen työskentelyä varten jokaiselle osallistujalle (fasilitaattori mukaanlukien) tarjottaisiin laptop-tietokone tai tabletti varustettuna aiemmin kuvailemallani sovelluksella. Sekä fasilitaattorin että osallistujien versiot sovelluksesta olisivat samanlaisia,
toiminnoiltaan pääosin sisällön tarkasteluun suunnattuja. Osallistujille lähetettäisiin työpajaan
valmistautumista varten sekä aiheiseen liittyvää materiaalia, että linkki aiemmin esittelemäni
sovelluksen internet-sivuille. Jälkimmäisessä he voisivat katsoa etukäteen lyhyen opastusvideon
sovelluksen tarkoitukseen ja toimintoihin liittyen.
Näkökulmapajojen johdannossa fasilitaattori kertoisi ryhmälle projektin tavoitteista, sekä näkökulmapajojen ja verkostopajan tarkoituksesta. Tämän jälkeen fasilitaattori esittelisi työsken-
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Kuva 31 Työskentelyn rakenne Lähiö 2072 -hanketta vastaava, mutta teemapajoittain hajautettu
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telyn pääkysymyksen, ja antaisi ryhmälle tehtäväksi hahmottaa ja purkaa auki aihealuetta,
painottaen reaalimaailman vuorovaikutusta koskevia kysymyksiä kuten „kuka tekee?“ ja „mitä
tapahtuu?“. Sisällön taltiointia ja siihen käytettävää sovellusta koskeva opastus poikkeaisi luonnollisesti selkeästi Lähiö 2072 –hankkeessa suoritetusta. Koska osallistujilta toivottaisiin aktiivista vuorovaikutusta sisällön kanssa, havainnollistettaisiin sovelluksen käyttöä työskentelyn
aiheelle relevantin esimerkin kautta. Kirjuri rakentaisi sovelluksen kielioppia käyttäen esimerkiksi yksinkertaisen korjausrakentamisen projektia koskevan skenaarion, jonka myötä osallistujat
voisivat ymmärtää sisällön taltioinnin ja visuaalisoinnin periaatteet. Opastuksessa kiinnittäisiin
vain pintapuolisesti huomiota sovelluksen kielioppiin, sen noudattamisen ollessa yksin kirjurin
vastuulla. Sen sijaan sisällön tarkastelun toiminnot käytäisiin huolellisesti mutta ripeästi läpi.
Osallistujia kannustettaisiin sovelluksen aktiiviseen käyttöön ainakin sisällön tarkastelua ajatellen, mutta toisaalta painottaisiin että heillä olisi vapaus työskennellä haluamallaan tavalla.
Näkökulmapajoissa tulisi käyttää 15 minuuttia aihealueelle keskeisten käsitteiden vapaaseen
määrittelyyn, joka toimisi Lähiö 2072 -hankkeen tapaan eräänlaisena lämmittelyvaiheena ennen
pääasialliseen aiheeseen syventymistä. Vaikkakin prosessi olisi aiempaa vastaava, tulisi käsitteitä koskeva sisältö mielestäni taltioida yksinkertaistettuun muotoon, esimerkiksi noodeiksi ilman
synapseja. Perusteluna tälle on se että käsitteiden määrittely ei ole tekemisen ja tapahtumisen
auki purkamista, ja sen ei siten tulisi tapahtua saman kieliopin ja visualisoinnin kautta kuin varsinaisen aiheen käsittelyn.
Lähiö 2072 –hankkeen työpajojen perusteella koen että vaikkakin pajoille yhteinen pääkysymys
oli tärkeä työskentelyä rajaava, yhtäläinen elementti, tulisi sen roolin olla visuaalisesti hieman
erilainen. Työskentelylle ei mielestäni saatu lisäarvoa sen kautta että pääkysymys oli sijoitettu
asiakartan keskiöön ja sisältöä taltioitiin sen ympärille; koen että kysymyksen olisi sen sijaan tullut olla passiivinen elementti, ja toimia ainoastaan otsikkona ja teemana työskentelyn taustalla.
Pääkysymyksen ympärille taltioitu sisältö vastasi aiheeseen liittymisestään huolimatta harvoin
suoranaisesti itse kysymykseen, ja toiseksi kysymys-elementit eivät ole kieliopillisesti luonnollinen osa asiakarttaa jolla pyritään ongelma-aiheen auki purkamiseen ja hahmottamiseen.
Pääasiallisesta aiheesta keskusteleminen tulisi aloittaa portaallisesti, esimerkiksi siten että fasilitaattori kehottaisi osallistujia tuomaan esiin aihe-alueeseen liittyvän, tärkeäksi kokemansa
ongelmakohdan, ja jakaisi ensimmäiset puheenvuorot järjestyksessä, sallimatta keskeytyksiä.
Kyseisten muutoksen tarpeessa olevaa tapahtumista tai tekemistä havainnollistavien noodien
taltioimisen kautta keskustelua voitaisiin jo varhain ohjata sisällöllisesti kohti uusien ideoiden ja
ratkaisuaihioiden luomista. Lisäksi alustava sisältö rakentuisi tällä tavoin asiakarttaan selkeästi
ja vaiheittain, ja osallistujien olisi helpompi käsittää kuinka sisällön taltiointi etenee, ja kuinka he
voivat vaikuttaa siihen omalla panoksellaan. Kun kukin osallistuja olisi saanut lyhyesti ilmaistua
ajatuksiaan ja asiakarttaan olisi taltioitu muutamia tekemistä tai tapahtumista kuvaavia noodeja, voisi keskustelu alkaa noudattaa vapaampaa muotoa.
Pääosa näkökulmapajojen työskentelystä etenisi fasilitaattorin ja kirjurin osalta Lähiö 2072 –
hankkeesta tutulla tavalla, joskin keskustelijoiden toivottaisiin olevan aktiivisemmassa vuorovaikutuksessa asiakartan kanssa. Kuten aiemmin esitin, osallistujat voisivat keskustelun aikana
tarkastella itsenäisesti asiakarttaa, ja sen myötä heillä olisi kolme tapaa vaikuttaa työskentelyn
kulkuun. Ensimmäinen, kenties tyypillisin vaihtoehto olisi että osallistuja käyttäisi puheenvuoronsa ilman vuorovaikutusta asiakarttaan, ja kirjuri taltioisi sisällön oman tulkintansa perusteella,
Lähiö 2072 –hankkeessa käytetyllä tavalla. Toisaalta, osallistujat voisivat toisten puheenvuorojen
aikana merkitä asiakartasta haluamaansa sisältöä, ja kirjuri taltioisi kyseisen henkilön puheenvuorolla uutta sisältöä hänen merkitsemänsä jatkoksi. Näin osallistuja voisi itse sekä vaikuttaa sisällön rakentumiseen, että kiinnittää kanssakeskustelijoidensa huomion haluamaansa aiheeseen.
Kolmas, luultavimmin harvoimmin käytettävä vuorovaikutustapa olisi että osallistuja taltioisi
itse sisällön sovellukseen muistiinpanoksi, jonka kirjuri lisäisi asiakarttaan tämän puheenvuorolla, valiten samalla sisällölle sopivimman synapsin. Tarvittaessa kirjuri voisi muokata sisältöä,
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tai lisätä sen osaksi toista noodia, joskin tämän tulisi tapahtua vasta keskustelijan tarkoituksen
varmistuttua. Kaiken kaikkiaan kirjurin tehtävät helpottuisivat osallistujien taltioidessa tai merkitessä sisältöä, ja kyseinen vuorovaikutus kenties kannustaisi toisia, alustavasti passiivisempia
osallistujia kokeilemaan samaa. Näin voitaisiin kenties saavuttaa enemmän mielenkiintoa herättävä kollektiivisen luomisen prosessi.
Työskentelyn kuluessa sisältöä koskevat välitarkastukset olisivat kenties tarpeettomia mikäli
keskustelijat vuorovaikuttaisivat aktiivisesti asiakartan kanssa, ja fasilitaattori voisi siten, tulkintansa mukaisesti, antaa keskustelun edetä vapaammin koko näkökulmapajan ajan. Fasilitaattori voisi ajoittain käyttää perusteina puheenvuorojen jakamiselle osallistujien merkitsemää tai
luomaa sisältöä, joka näkyisi sovelluksessa „jonossa“ kirjurin toimiin saakka. Mikäli fasilitaattorin itsensä mielestä jokin olennainen aihealue olisi jäänyt keskustelun aikana käsittelemättä, hän
voisi hetkittäin palauttaa keskusteluun vuorotetun rakenteen, ja kehottaa osallistujia esimerkiksi
tuomaan esiin yhden huomion liittyen tiettyyn noodiin tai noodeihin. Asiakartan lopullinen yhteenveto tulisi suorittaa Lähiö 2072 –hankkeen näkökulmapajoihin nähden hieman aikaisemmin,
jotta keskustelijoille ehdittäisiin esittää kysymys sen suhteen näyttääkö asiakartan sisältö vastaavan visuaalisesti heidän mielikuviaan aihealueesta ja tilanteesta.
Näkökulmapajojen lopussa fasilitaattori neuvoisi osallistujia lyhyesti sisällön myöhemmän tarkastelun ja täydentämisen mahdollisuuksista. Mikäli osallistujat kokisivat että kartasta jäi
puuttumaan sisältöä, heitä ohjastettaisiin kirjautumaan sovellukseen myöhemmin ja luomaan
muistiinpanoja näkökulmapajastaan tutulla tavalla. Lähiö 2072 –hankkeen näkökulmapajojen perusteella tämä luultavasti useimmiten tarkoittaisi ulkoisten lähteiden ja toissijaisen informaation
lisäämistä pajassa käsiteltyihin aiheisiin ja sisältöön. Kirjuri suorittaisi jälleen sisällön lopullisen
lisäämisen asiakarttaan asianmukaisine synapseineen ja osapuolia merkitsevine kuvakkeineen.

4.2.2. Teemapajat
Teemapajat vastaisivat tarkoitukseltaan ja työvaiheeltaan Lähiö 2072 –hankkeen verkostopajaa,
mutta hajautetussa muodossa. Teemapajan osallistujat tulisivat tasapuolisesti kaikista hankkeen
organisaatioista, ja työskentely tapahtuisi monialaisesti. Teemapajojen työskentelyssä käytettäisiin pohjana tulevan verkostopajan järjestävän, isäntänä toimivan organisaation asiakarttaa, siten
että pajojen valmisteluvaiheessa kartta jaettaisiin sisällöltään neljään, tai hankkeen osapuolten
määrästä riippuen useampaan, teemaan. Johdonmukainen menettely voisi olla pajaa järjestävän
organisaation asiakartan eniten korostuneiden noodien ja noodiketjujen valjastaminen työskentelyn teemoiksi. Lähtökohtaisesti jokaiseen teemapajaan osallistuisi yksi isäntäorganisaation (kuten Vahanen Oy:n) edustaja, jonka rooli olisi ohjata työskentelyä teeman asettamissa raameissa.
Näkökulmapajoissa määritellyt käsitteet olisi teemapajaa varten yhdistetty “sana-pilveksi“ (kuva
32), ja esiteltäisiin johdannon yhteydessä taustamateriaaliksi tulevalle työskentelylle. Teemapajan
työskentelyn pääasiallista lähdemateriaalia olisivat kuitenkin interaktiiviset asiakartat jokaisen
organisaation keskenään jakamista näkökulmista, ja tällä kertaa osallistujien tehtävä olisi yhdistää ne hankkeen tavoitteita palvelevan tavoitteen mukaisesti. Työskentelyn tavoitteena olisi, kuten Lähiö 2072 –hankkeen verkostopajassa, löytää hedelmällisiä liittymäpintoja organisaatioiden
väliselle yhteistyölle, sekä toisaalta synnyttää valittujen teemojen mukaisia idea-aihiota myöhempää työskentelyä varten. Kuten näkökulmapajoissa, teemapajoissakin jokaisella osallistujalla
olisi käytössään laptop-tietokone tai tabletti varustettuna sisällön taltioinnin sovelluksella, ja he
kirjautuisivat sisällön taltioinnin sovellukseen näkökulmapajoissa saamillaan käyttäjätunnuksilla. Myös kirjurin ja fasilitaattorin roolit olisivat samanlaiset kuin näkökulmapajoissa, mutta koska
sovelluksen käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden ollessa jo kaikille jossain määrin tuttua, tapahtuisi työskentely kenties itsenäisemmin osallistujien toimesta.
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Kuva 32 Wordle-sanapilvi

Teemapajoissa työskentelyn ensimmäistä vaihetta saattelisi isäntäorganisaation edustajan johdanto. Tämän myötä ryhmä käyttäisi aikaa heille määritettyyn tavoitetilaan sekä teemakarttaan
tutustumiseen. Tämän jälkeen osallistujat käyttäisivät vielä hetken oman organisaationsa asiakartan tarkasteluun, jota varten heitä ohjeistettaisiin pyrkimään määrittämään siitä tärkeänä ja
ryhmänsä teeman kannalta relevanttina pitämänsä noodit ja noodiketjut. Kuten näkökulmapajoissa, ryhmien jäsenet merkitsisivät haluamansa noodit sovelluksen avulla, ja pääosa ajasta käytettäisiin suulliseen keskusteluun asiakarttojen toimiessa apuvälineinä. Kun noodit olisi merkitty,
suorittaisi kirjuri niiden vieminen isäntäorganisaation asiakarttaan.
Toisessa työskentelyvaiheessa ryhmä tarkastelisi organisaatiokohtaisten asiakarttojen sijaan
yhteisesti isäntäorganisaation asiakarttaa korostettuine teemoineen, ja tuotuine sisältöineen.
Kirjurin sovellusversio näyttäisi listassa organisaatiokohtaisista asiakartoista tuodun sisällön,
ja kirjuri lisäisi sitä teemakarttaan osallistuja kerrallaan, fasilitaattorin jakaessa puheenvuoroja.
Näiden aikana kunkin organisaation jäsen esittelisi vuorollaan valitsemansa sisällön lyhyesti toisille, ja ryhmä pohtisi yhdessä mihin kohtaan teemakarttaa se tulisi lisätä. Tuotu sisältö säilyttäisi
noodiensa keskinäiset mittasuhteet ja synapsit, ja kirjuri lisäisi tarvittaessa uusia synapseja. Viimeksi mainitun yhteydessä asiakartan mittasuhteet muuttuisivat, ja osallistujat kenties haluaisivat tuottaa uutta sisältöä tärkeinä pitämiensä noodien yhteyteen, kasvattaen niiden kokoa.
Työskentely olisi organisaatiokohtaisen sisällön lisäämisestä eteenpäin vapaamuotoista, joskin
isäntäorganisaation edustaja huolehtisi että keskustelu pysyisi teeman asettamissa raameissa.
Teemapajojen tuotoksena pyrittäisiin saamaan aikaan uusia ideoita painottava asiakartta, jossa
olisi edustettuna jokaisen organisaation näkökulmat.
Teemapajojen tuotosten purkaminen tapahtuisi vasta verkostopajassa, joten teemapajat voisivat
olla aikataulullisesti hieman näkökulmapajoja lyhyempiä.
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4.2.3. Verkostopaja
Verkostopajan alussa osallistujat jaettaisiin hetkeksi, noin 10 minuutiksi, samoihin ryhmiin kuin
teemapajoissa, ja heille annettaisiin tehtäväkseen palauttaa mieleensä teemapajan sisältö, ja
pohtia kuinka he haluavat esittää sen muille hankkeen osanottajille. Ryhmät sitten esittäisivät
Lähiö 2072 –hankkeen tavoin vuorollaan oman teemansa, ja muut osallistujat voisivat kommentoida sisältöä ja käydä keskustelua aiheista. Kirjuri lisäisi tarvittaessa uutta sisältöä asiakarttaan. Esittelyiden ja sisällön täydentämisen jälkeen kirjuri yhdistäisi teemakartat yksittäiseksi
kokonaisuudeksi, ja työpajakierroksen kollektiivisen tuotoksen ilmoitettaisiin olevan valmis. Verkostopajassa voitaisiin tämän lisäksi käydä valmiin asiakartan pohjalta yhteistyömahdollisuuksia
kartoittavaa keskustelua, ilman että samalla tehtäisiin sisällön taltiointia. Näinollen osallistujat
voisivat keskittyä “normaaliin“ keskusteluun, ja siten sosiaalinen dynamiikka olisi kenties hedelmällisempää verkottumiselle.
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5

YHTEENVETO

Maisterintyöni aiheena oli tutkia millaisten menetelmien ja työkalujen avulla muotoilija voisi edistää ja ylläpitää ryhmän ongelmanratkaisukykyä. Edellisen tueksi tarkastelin myös mitkä tekijät
vaikuttavat ryhmien kykyyn ajatella holistisesti ja ratkaista monimutkaisia ongelmia. Lähestyin
aihetta sosiaalipsykologian ja systeemiajattelun kirjallisuuden, kollektiivista ongelmanmallintamista koskevan empiirisen tutkimuksen, sekä lopulta menetelmäkonseptoinnin kautta.
Aiheeni lähtökohtana oli sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten aiheiden kasvava verkottuneisuus, ja sen myötä hankaloituva ongelmanratkaisuprosessi. Yhä useammin kohtaamiemme
ongelmien määritelmä vaihtelee osapuolesta ja tilanteesta riippuen, niiden oireiden poistamiseen
suunnatut ratkaisut ovat vastavoimaisia, ja toisaalta vastuuta niiden ratkaisemisesta on vaikea
langettaa. Monimutkaisiin ongelmiin puuttuminen edellyttää suurta määrää tiedollisia ja taloudellisia resursseja, eli käytännössä yhä useampien ja taustaltaan erilaisten osapuolten välistä
yhteistyötä. Päättäjien, valmistajien, käyttäjien sekä muotoilijoiden välinen tehokas vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys johtuen muun muassa ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetin
rajallisuudesta sekä ryhmien taipumuksesta tukahduttaa uniikin tiedon jakamista.
Muotoilijat ovat tunnistaneet edellämainitut haasteet, ja pyrkivät yhä useammin puuttumaan
niihin ryhmätyöskentelyn fasilitaation avulla. Fasilitaattorin keskeisenä tavoitteena on parantaa
ryhmän kykyä kommunikoida, ideoida ja luoda konsensusta, hänen toimiessaan aiheen suhteen
neutraalissa asemassa tapaamisten järjestäjänä, työskentelyn ohjaajana ja tulosten kokoajana.
Fasilitoiva muotoilija painottaa useimmiten ryhmän kollektiivista luovuutta ja konkreettista tuottamista. Kuitenkin siinä missä fasilitaatio tuo pienryhmän työskentelyyn akuutteja hyötyvaikutuksia, sen avulla ei voida edistää suuren, useista eri osapuolista ja toimijoista koostuvan ryhmän
ongelmanratkaisua. Fasilitaattori ja kaikki osallistujat eivät voi vuorovaikuttaa yhtäaikaisesti, ja
osapuolet eivät voi hyötyä fasilitoinnista jossa eivät itse ole paikalla. Toiseksi, tapaamisten sisällön kommunikointi ja hyötyvaikutusten siirtäminen eteenpäin tapahtuu vaihtelevasti kussakin
organisaatiossa, ja siten pelkän fasilitaation kautta ei voida luoda monialaiselle projektiryhmälle
yhteisiä ajatusmalleja. Näinollen koin että monimutkaisen ongelmanratkaisun kontekstissa fasilitoivan muotoilijan tulee sekä huomioida kokonaisvaltaisesti ryhmätyön olosuhteet, että mallintaa aihe- ja ongelma-aluetta yhteisesti hyödynnettävään ja ylläpidettävään muotoon.
Luvussa 2 etsin systeemiajattelun ja sosiaalipsykologian tutkimusten pohjalta vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, Mitkä tekijät vaikuttavat ryhmien kykyyn ratkaista monimutkaisia ongelmia? Ongelmien mallintamisen tarve liittyy ihmisen tiedonkäsittelykapasiteettiin
ja ajatusmalleihin. Ihmisen kyky hahmottaa moni-kiertoisia ja epälineaarisia vuorovaikutussuhteita on selkeästi rajallinen johtuen etenkin työmuistimme asettamista rajoitteista. Tämä vaikuttaa merkittävästi ongelmanratkaisukykyymme; olemme taipuvaisia näkemään reaalimaailman

102

monimuotoisuuden reduktionistisesti, ja sen vuorovaikutussuhteet lineaarisina. Toisaalta ihmisen
informaation tulkintaa, tiedonkäsittelyä ja käytöstä ohjaavat hänen kokemustensa kautta muodostamat ajatusmallit. Ajatusmallit ovat usein syvästi sisäistettyjä, ja ihminen sovittaa uutta informaatiota olemassaoleviin ajatusmalleihinsa useammin kuin hänen ajatusmallinsa muuttuvat
uudelle informaatiolle altistumisen myötä. Koin että esimerkiksi yhteiskunnallisen päätöksenteon kontekstissa virheelliset tai puutteelliset ajatusmallit voivat johtaa haitallisiin seurauksiin.
Yksilöiden ja ryhmien tiedonkäsittelyä voidaan kuitenkin tehostaa kvalitatiivisen mallintamisen, kuten systeemiajattelun avulla. Systeemiajattelussa monimutkaisia ongelmia lähestytään rakentamalla todellista maailmaa kuvaavia vuorovaikutusmalleja, ja hahmottamalla kuinka niiden
erilliset elementit vaikuttavat toisiinsa ja järjestelmään kokonaisuudessaan. Tähän hyödynnetään
usein niinsanottuja systeemidiagrammeja, miellekarttoja muistuttavia visuaalisia hahmotelmia
reaalimaailman ilmiöistä. Aiempaan viitaten, systeemimallinnuksen hyödyllisyys perustuu erityisesti ajatusmallien auki purkamiseen ja selkeyttämiseen, sekä ryhmätyöskentelyn kontekstissa jaettujen ajatusmallien muodostamiseen ryhmän kesken. Esitin että muotoilijan täytyy
hyödyntää systeemiajattelun työkaluja parantaakseen sekä omaa että fasilitoimansa ryhmän
suoriutumista ongelmanratkaisussa.
Esitin myös että ryhmän suorituskykyyn ongelmanratkaisussa vaikuttaa toisaalta erityisesti se
kuinka tehokkaasti sen jäsenien omaamaa uniikkia tietoa pystytään hyödyntämään. Ihmiset ovat
sosiaalisia olentoja, ja heidän halukkuuteensa ja kykyynsä jakaa tietoa vaikuttaa voimakkaasti
heidän käsityksensä siitä miten ryhmän muut jäsenet heistä ajattelevat. Näinollen muotoilijan
tulee ongelmanratkaisua fasilitoidakseen huomioida myös sen sosiaalinen konteksti. Toin maisterintyössäni esiin useita sosiaalipsykologian tutkimuksia, joiden tärkein sisältö kenties oli että
ryhmät ovat normatiivisesta paineesta johtuen voimakkaasti taipuvaisia käsittelemään jäseniensä omaavan uniikin tiedon sijaan yhteisesti jakamaansa tietoa, ja että ryhmien päätöksenteko
tapahtuu faktatiedon sijaan enimmäkseen ryhmän keskinäisen koheesion rakentamisen pohjalta.
Osapuolten yhteisesti tunteman informaation käsitteleminen, ja jäsenien harjoittama eriävien
mielipiteiden (omien tai toisten) tukahduttaminen kuitenkin johtavat näkökulmien polarisoitumiseen, ja vaikuttavat siten ryhmän ongelmanratkaisukykyä heikentävästi.
Käsittelemieni tutkimusten pohjalta esitin että muotoilijan mahdollisuudet ryhmän ongelmanratkaisun tehostamiseen ja siinä esiintyvien haittavaikutusten kitkemiseen piilevät eritoten jäsenien
vuorovaikutuksen laadullisessa suunnittelussa. Ryhmän sosiaalisen kanssakäymisen ohjaaminen
ja rajoittaminen, esimerkiksi ideoiden anonyymin tuottamisen ja yksimielisyyttä edellyttävän
tavoitetilan muodossa, voivat parantaa suorituskykyä ongelmanratkaisussa. Toisaalta tutkimukset osoittavat että normatiiviset vaikutukset heikkenevät suotuisasti olosuhteissa joissa ryhmä
muodostaa jaettuja ajatusmalleja, ja siten ongelman sekä tavoitetilan mallintaminen ja purkaminen yhteiselle kielelle on hyödyllistä. Myös ryhmän konsensuksenluonti voi tapahtua jaettuun tietoon nojaamisen sijaan yhteisten työskentelykäytäntöjen ja tavoitteiden muodostamisen kautta.
Luvussa 3 siirryin käsittelemään toista tutkimuskysymystäni, Millaisten menetelmien ja työkalujen
avulla voitaisiin edistää ja ylläpitää ryhmän kollektiivista ongelmanratkaisukykyä? Kuvailin luvussa
monialaisen Lähiö 2072 –hankkeen yhteydessä suorittamaani empiiristä tutkimusta, jossa tarkastelin työpajoissa tapahtuvaa fasilitaatiota, sisällön taltiointia ja ryhmädynamiikkaa. Aiemmin
käsittelemieni tutkimusten pohjalta suunnittelin pajatyöskentelyyn rakenteen, jossa hankkeessa
käytävät keskustelut hajautettiin alustavasti organisaatiokohtaisiin näkökulmapajoihin, ja syntynyt sisältö pyrittiin lopulta fuusioimaan osapuolille yhteisessä verkostopajassa. Pajojen työskentelyä ohjasi kokenut fasilitaattori, ja itse vastasin keskustelujen sisällön taltioimisesta Compendium-nimistä tietokonesovellusta hyödyntäen. Näkökulmapajoissa osallistujien vapaamuotoinen,
pajoille yhtenäistä tavoitekysymystä koskeva keskustelu taltioitiin valkokankaalle asiakartoiksi
kutsutuiksi visuaalisiksi muistioksi, joita sekaryhmiin jaetut osallistujat pyrkivät verkostopajassa
hyödyntämään yhteistyön kannalta hedelmällisten liittymäpintojen kartoittamiseksi. Verkostopajassa pyrittiin näin kollektiiviseen tuottamiseen ryhmän kesken. Koin kyseisen menettelyn
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palvelevan sekä uniikin informaation esiin tuontia että ryhmälle yhteisen, työskentelyä ohjaavan kieliopin (jaettujen ajatusmallien) muodostumista. Keskeisenä pyrkimyksenä oli taltioida
voimakkaan ryhmäkoheesion alainen jaettu tieto erikseen, ja hyödyntää sitä jakamattomana,
uniikkina tietona monilaisissa, alhaisen koheesion ryhmissä. Dokumentoin pajojen työskentelyä
asiakarttojen lisäksi videoiden ja äänittäen.
Empiirisen tutkimukseni keskeisimmät havainnot koskivat kollektiivista sisällön tuottamista, sen
tietokoneavusteista taltiointia sekä jaettujen ajatusmallien rakentamista ryhmien kesken. Näkökulmapajoissa osallistujien mielipiteet saatiin suunnitelman mukaisesti taltioitua kattavasti ja
jatkon kannalta hyödylliseen muotoon, mutta työskentely oli kollektiivisen tuottamisen näkökulmasta tavoittelemaani passiivisempaa. Syntyneen sisällön määrästä huolimatta ongelmien mallintaminen jäi mielestäni pintapuoliseksi, johon vaikutti kenties se että suunnitellusta poiketen
osallistujat eivät juurikaan huomioineet valkokangasta ja siinä esitettyä keskustelun sisältöä. Verkostopajassa puolestaan kollektiivinen tuottaminen oli aktiivista, mutta konkreettinen tuotos oli
muodoltaan epäyhtenäinen, ja jäi siten myöhemmän esittämisen näkökulmasta puutteelliseksi.
Työskentelyn hajautettu rakenne tosin vaikutti toimivan kokonaisuutensa osalta: verkostopajan
osallistujat näyttivät tunnistavan omassa näkökulmapajassaan syntyneet asiakartat hyvin, ja kollektiivisen ideoiden tuottamisen mahdollistamiseksi heidän oli kommunikoitava niiden sisältö
toisille yhteisellä kielellä. Koin tämän johtaneen sekä kestävämpien hyötyvaikutusten saavuttamiseen työskentelyssä että objektiivisempaan jaettujen ajatusmallien rakentamiseen hankkeen
osapuolten kesken.
Luvussa 4 hyödynsin käsittelemäni kirjallisuuden sekä empiriisisen tutkimukseni keskeisimpänä
pitämiäni havaintoja kuvitellakseni millainen ideaalinen työkalu ryhmän ongelmanratkaisun
edistämiseksi voisi olla. Suurin osa Lähiö 2072 –hankkeen työpajojen haasteista liittyi sisällön
taltiointiin ja muotoon sekä Compendiumin puutteisiin, joten rajasin konseptointini kohteeksi
taltiointiin käytettävän tietokonesovelluksen ja sen hyödyntämistavan, sekä Lähiö 2072:a vastaavan, osallistujamäärältään suuren ja monialaista työskentelyä sisältävän hankkeen kontekstiin. Koin teknologiaan nojaavan lähestymistavan olevan tarpeellinen mikäli fasilitoinnin tuloksia ja työskentelyn sisältöä halutaan hyödyntää kollektiivisesti myös työpajojen ulkopuolella, ja
toisaalta että vuorovaikutuksellisen teknologian keinoin työskentelyn mielenkiintoa voitaisiin
ylläpitää tehokkaammin, ja ryhmän osallistumista ja sitoutumista kollektiiviseen tuottamiseen
tehostaa. Näkökulmapajojen ja verkostopajan työskentelyn hyötyvaikutukset olivat keskenään
hyvin erilaisia, ja halusin esittää sovelluskonseptin jolla työskentelyn rakennetta voitaisiin niiden
osalta yhtenäistää. Toiminnallisesti sovelluksen lähtökohtana olisi antaa työpajojen osallistujille
mahdollisuus vuorovaikuttaa suoraan asiakartan kanssa, jolloin sisällön taltiointi olisi osallistavampaa ja hyötyvaikutuksiltaan merkityksellisempää. Sovellus olisi keskeisimpien ominaisuuksiensa osalta suunniteltu sisällön monipuoliseen tarkastelemiseen sekä sen merkitsemiseen
kirjurin huomioita varten, joskin mahdollistaisi myös rajallisesti sisällön taltioinnin osallistujan
itsensä toimesta. Sen käyttö tapahtuisi muutoin Lähiö 2072 –hankkeen työpajojen kaltaisessa
kontekstissa, sillä poikkeuksella että jokaisella pajan osallistujalla olisi käytössään sovelluksella
varustettu laptop-tietokone tai tabletti.
Sovelluskonseptini perusperiaatteet ja pääasialliset toiminnot liittyvät sisällön kielioppiin, esittämiseen ja hallintaan. Koin Lähiö 2072 –hankkeen työpajoissa taltioidun sisällön jääneen informatiivisesti puutteelliseksi, joten esitin konseptissani ajatuksen tekemisen ja tapahtumisen
osapuolia kuvaavista merkinnöistä, sekä synapsien erittelystä sen mukaan millä tavoin asiakartan noodien nähdään liittyvän toisiinsa. Ajatukseni oli että sovelluksen kieliopin avulla voitaisiin
vastata sekä kysymyksiin „mitä?“, „kuka?/mikä?“, että „miksi?“ ja „miten?“. Toisaalta Lähiö
2072 –hankkeessa oli haasteena sisällön suuri määrä ja hajanaisuus, ja esitin tätä ajatellen ratkaisua jossa sovellus sekä korostaisi sisältöä sille määritetyn syy-seuraus-hierarkian perusteella, sekä
toimintoa jolla sisältöä voitaisiin lähentää ja loitontaa näkyvissä olevien noodien määrän pysyessä vakiona. Lisäksi ehdotin rajoitettuja toimintoja joilla sovelluksen käyttäjät voisivat itse joko
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merkitä tai luoda sisältöä. Sovelluksen käyttöä ajatellen ehdotin myös joitain muutoksia työskentelytapaan Lähiö 2072 –hankkeeseen verrattuna; olennaisimpana näistä kenties työpajakierros,
jossa verkostopajan työskentely suoritettaisiin fasilitaattorin ja kirjurin helpommin hallittavissa
osissa. Koin että kuvailemieni ratkaisujen avulla sisältöä voitaisiin esittää johdonmukaisemmin
ja työskentelyä olisi helpompi seurata, ja osapuolten aktiivisuutta ja mielenkiintoa työskentelyyn
voitaisiin pitää tehokkaammin yllä, jolloin taltioidusta sisällöstä olisi suurempi hyöty sekä jaettujen ajatusmallien rakentamista että työpajojen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä ajatellen.
Maisterintyössäni esittämäni sovelluskonsepti herättää useita kysymyksiä. Millainen projektityöskentelyn rakenteellistamisesta (esimerkiksi stratagisesta hajauttamisesta) tai teknologian
aktiivisemmasta hyödyntämisestä aiheutuva vaiva olisi suhteessa niiden kautta saatuihin hyötyvaikutuksiin? Sitoutuisivatko toimijat konseptini kaltaiseen menetelmään, ja kokisivatko he sellaisen hyödylliseksi? Kuinka fasilitaation ja sisällön taltioinnin hyötyvaikutuksia voitaisiin saada
aikaan myös ilman asiantuntevan fasilitaattorin ja kirjurin läsnäoloa? Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatisi mielestäni jatkotutkimuksia menetelmän prototyypin kehittämisen ohella.
Pidän todennäköisenä että useat kokevat voimakkaasti tietokoneavusteisen työskentelyn vieraannuttavana prosessina, ja noudattavat mielummin kulttuurillemme tyypillisempiä työskentelytapoja. Teknologia kuitenkin näyttelee yhä suurempaa roolia arjessamme, ja myös sen integraatio projektityöskentelyyn näyttää olevan hyvässä vauhdissa (Zoho Projects, Asana, Huddle).
Informaation käsittelyyn ja välittämiseen on tarjolla lukemattomia sovelluksia, mutta toisaalta
teknologiaa ei vielä näytä olevan valjastettu onnistuneesti informaation suodattamiseen ja rakenteellistamiseen projektiryhmien ongelmanratkaisua ajatellen. Näen informaatiota rakenteellistavien sovellusten kehittämisessä olevan potentiaalia etenkin avoimessa verkkoympäristössä
tapahtuvaa käyttöä ajatellen. Monimutkaisen ongelmanratkaisun näkökulmasta tulevaisuuden
sovellukset voisivat mukailla esimerkiksi Wikipedian toimintaperiaatteita, tavoitteen ollessa kollektiivisen ymmärryksen ja oppimisen ylläpitäminen käyttäjien itsensä toimesta.
Sosiaalipsykologiaa, systeemiajattelua, fasilitaatiota ja käyttöliittymäsuunnittelua sivuava aihealueeni oli hyvin laaja, ja minun oli mahdollista käsitellä siihen liittyviä näkökohtia vain pinnallisesti. Siten, sen sijaan että maisterintyöni tarjoaisi tyhjentävän katsauksen ihmisen ryhmäkäytökseen tai valmiin ajatuksen ongelmanratkaisua tehostavasta tietokonesovelluksesta, uskon
sen suurimman arvon olevan ongelmanratkaisuun liittyvän monimuotoisuuden osoittamisessa,
sekä muotoilijan haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisessa kyseisessä kontekstissa. Uskon
että meidän täytyy siirtyäksemme eteenpäin roolistamme pelkkien esineiden suunnittelijoina
integroida ammatilliseen osaamiseemme ja koulutukseemme työssäni kuvailemiani osa-alueita.
Toivon etenkin systeemiajattelua ja ryhmäprosesseja käsittelevien osioiden tuoneen uusia näkökulmia muotoilulliseen fasilitointiin ja menetelmien kehittämiseen, ja vakuuttaneen lukijan
tarpeesta entistä holistisemman näkökulman ottamiselle, niin ongelmien hahmottamiseen kuin
myös ongelmanratkaisun olosuhteisiin.
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