
PROSESSIMENETELMÄT – ONGELMAN RAJAAMINEN: 
07. ONGELMAN RAJAAMINEN 

How might we … 
How might we … 

How might we … 

How might we … 

07. ONGELMAN RAJAAMINEN  
Tällä menetelmällä muutetaan ongelmat 
osatehtäviksi/haasteiksi, kysymällä: “Miten 
voisimme…”. Sen sijaan että keskityttäisiin 
taistelemaan vaikeiden ongelmien kanssa, 
niitä lähestytään hauskalla tavalla pilkkomalla 
ne mielenkiintoisiksi osatehtäviksi/haasteiksi. 
Ongelman rajaaminen on hyvä tehdä sekä 
projektin alussa, että säännöllisesti sen aikana. 
Ongelman muotoilu, siitä keskusteleminen ja 
sen uudelleen rajaaminen kirkastaa projektia ja 
sen tavoitteita kaikille osallistujille.

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu 
tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai suuria 
paperiarkkeja ja kyniä.

Tarvittava aika: 45 minuuttia – 90 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Kirjoittakaa luettelo kaikista projektiinne liit-
tyvistä ongelmista.

2) Muuttakaa ongelmat osatehtäviksi/haasteiksi 
kysymällä ”Miten voimme…”

3) Miettikää ensin useita eri osatehtäväideoita, 
ennen kuin valitsette niistä tärkeimmät, jotka 
kirjoitatte ylös.

4) Jos tuntuu vaikealta valita kaikkein tärkeim-
mät osatehtävät, tehkää ensin kustakin tehtä-
västä analyysi kysymällä “miksi tämä on haas-
teellinen tehtävä” ja “mikä meitä estää?”. Silloin 
on helpompi huomata, miten eri osatehtävät 
liittyvät toisiinsa ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä ja 
kaipaavat ratkaisua kipeimmin.



 

-

virtuaalinen seinä (esim. Padlet).   

Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin 
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin 
tarkistus.

Miten toimitaan?
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntö-
jä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja 
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen 
saa esittää oman näkemyksensä.

-

lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.

5) Varmista, että sääntöihin palataan projek-
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että 
ryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on 
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa 
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa. 
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo-
kata projektin aikana. 
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