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4.4 Työpajan työstö ja yhteenveto 

Nyt kun olet virittänyt itsesi ja osallistujat, työpajan työstö voi alkaa. Ennen kuin 

esittelemme muutostyöpajaesimerkkejä, muutama asia työstöprosessista ja muutama 

huomioitava asia ihmisten kanssa työskenneltäessä. 

Divergenssi ja konvergenssi – fasilitaattorin tärkein sanapari 

Työstöprosessissa tuotetaan vaihtoehtoja ja valitaan ja päätetään asioita. Tämän vuoksi 

jokainen työstöprosessin vaiheista sisältää divergenssin (avaaminen) ja konvergenssin 

(sulkeminen).  Näistä ensimmäinen on ideointia ja jälkimmäinen kriittistä valintaa.  

Avaamista ja sulkemista ei voi tehdä yhtä aikaa. Fasilitaattorin ydinkompetensseja onkin 

sen varmistaminen, että ryhmä keskittyy kerrallaan joko avaamiseen tai sulkemiseen, jotta 

molemmat vaiheet saadaan vietyä läpi tuloksekkaasti.  

Ideointi ilman kriittisyyttä on joillekin vaikeaa, ja siksi fasilitaattorin tulee pyytää näitä 

osallistujia pidättäytymään kritiikistä hetken aikaa ja muistuttaa, että kriittiselle ajattelulle 

on tarvetta piakkoin, mutta ei vielä. Sama asia on tärkeää myös toisin päin; jotkut 

jatkaisivat luontaisesti uusien vaihtoehtojen ideointia, vaikka pitäisi jo valita ja analysoida.  

Muistuta osallistujia ja muista itse: kun olet avaamassa (divergoit) 

• kirjaa ylös kaikki mieleen tulevat ajatukset 

• älä tuomitse ajatuksia hyviksi tai huonoiksi 

• kannusta ja innosta 

• yhdistele ideoita ja rakenna niistä kokonaisuuksia 

• jalosta ideoista villimpiä, ”heittäydy radikaaliksi” 

• keskity määrään, se on tärkeämpää kuin laatu 

Kun olet sulkemassa (konvergoit) 

• arvioi ideoita tarkoituksenmukaisesti 

• ole objektiivinen 

• tee valintoja huomioiden ympäristö, asianosaiset ja kriteerit 

• tarkista tavoitteet 

• fokusoi 

• haasta itsesi pohtimaan uusia ja radikaaleja vaihtoehtoja, älä tartu ensimmäisiin 

tuttuihin, helppoihin ja turvallisiin ideoihin 

• jalosta ja vahvista ideaa ennen sen pois heittämistä 

• keskity siihen, mitä halutaan ja tarvitaan, ei niinkään siihen mitä ei haluta 
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Työstöprosessin vaiheet 

Erilaisia työpajoja fasilitoidaan eri tavoilla. Prosessista on kuitenkin löydettävissä 6 

vaihetta ja niistä jokainen sisältää avaamis- ja sulkemisvaiheen: 

1. Ensin tukee selkiyttää se ongelma, haaste, tavoite, toive, jonka äärelle ollaan 

kokoonnuttu 

2. Sitten kerätään monipuolista tietoa, käsiteltävän aiheen ympärille 

3. Kiteytä ongelma/tarkempi tavoite, se mikä koetaan tärkeimmäksi 

4. Tuota ideoita ja ratkaisuja 

5. Syvennetään ratkaisuja 

6. Valitaan työkalut, joilla saadaan sovittua tarvittavat toimenpiteet, vastuu henkilöt ja 

aikataulut. Kaikki millä taataan asian eteenpäin meno. 

Joskus näitä kaikkia työstöprosessin vaiheita ei tarvita: harkitse kuitenkin huolella, minkä 

voit jättää. pois, jotta saavutat työpajalle asetetut tavoitteet, huomioit ihmisten 

erilaisuuden ja jotta mahdolliset työstön tuloksena saadut toimenpiteet päätyvät arkeen 

Muutama huomio fasilitaattorille 

Fasilitaattori on siis prosessin vetäjä – hän osallistuu mahdollisimman vähän, parhaassa 

tapauksessa ei ollenkaan, työpajan työskentelyyn.  

Jonkinlaiset säännöt on hyvä luoda työpajalle yhdessä osallistujien kanssa, jotta 

työskentely olisi mahdollisimman mukavaa. 

Huolehdi siitä, että ihmiset pääsevät osallistumaan tasapuolisesti ja kaikki tulevat 

kuulluksi. Kun ihminen on osallistunut ratkaisun löytämiseen, hänen on helpompi hyväksyä 

ja sitoutua. 

Toimialan ongelmat ovat kompleksisia, ja asioiden prosessointiin tarvitaan aikaa. 

Työstöllä on tavoite, mutta työpaja ei välttämättä tuota täydellisiä vastauksia tai 

ratkaisuja. Asioiden työstäminen itsessään on tärkeää. 

Työpajassa tulee aina olla erilaisia mielipiteitä. Pyydä osallistujaa kertomaan tarkemmin 

mitä hän haluaa sanoa ja auta häntä kokemaan kuulluksi tulemisen tunne. 

Haasta ihmisiä puhumaan työpajassa. esimerkiksi näin: täällä on tilaisuus ilmaista asioita 

ja ideoita. Joskus voi olla helpompi sanoa asioita tauoilla ja jälkikäteen, mutta on hyvä 

taito opetella sanomaan silloin kuin sille on aika, vaikka avain otsikkotasolla. Jos ei asioita 

sanoa ääneen, niin väärinymmärrykset kasvavat. 

Muistuta vielä, että jokainen puhuu omasta puolestaan, ja asioista, joihin tämä ryhmä voi 

vaikuttaa.  

Ja vielä viimeisenä: Muista pitää työpajan tavoite koko ajan kirkkaana mielessäsi. 
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Mieti etukäteen huolella taukojen paikat. Yleensä ihmiset jaksavat työskennellä yhteen 

menoon korkeintaan 1,5 tuntia. Edellisillä videoilla kerrottiin, kun osallistujat on viritetty ja 

he ovat lämmenneet aiheeseen, tulee työstö aloittaa pikimmiten. Ja kuten edellisellä 

videolta vielä muistutukseksi. Jos työstö ei lähde käyntiin, käytä vielä hetki virittämiseen, 

vaikka parikeskustelujen avulla. 

Harjoittelu tekee mestarin 

Fasilitointia ei opi pelkästään lukemalla, harjoittelu erilaisissa tilanteissa ja erilaisten 

ihmisten kanssa kartuttaa taitoja ja tuo varmuutta. Treenaamalla tunnistat oman tapasi 

rakentaa prosessi ja vetää työpajoja.  

Yhteenveto 

Huomioi, että jokainen työstöprosessin vaihe sisältää divergenssin (avaaminen) ja 

konvergenssin (sulkeminen).   

Fasilitaattorina olet prosessin vetäjä. Luo puitteet, joissa ryhmän on helppo osallistua. 

Hyväksi fasilitaattoriksi tullaan harjoittelemalla. 

 

Lähteenä käytetty: Fasilitointi luo uutta. Piritta Kantojärvi. 2021. Talentum, Helsinki 


