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ISTUNNON TAUSTA 
 

Vaikka suunnittelisit kaiken kuinka hyvin, on silti todennäköistä, että jossain kohdin kohtaat 
ongelman. Silloin on hyvä, jos tiedät, mikä ongelmat aiheutti, jotta voit ryhtyä ratkaisemaan niitä.  
 
Tässä istunnossa katsomme metodia nimeltä Viisi kertaa miksi. Tämä on paljon käytetty 
ongelmaratkaisu työkalu businessmaailmasta, ja jotkut osallistujista ovat siihen kenties joskus 
törmänneetkin. Tässä istunnossa käymme Viisi kertaa miksi -metodin läpi vain päällisin puolin, 
mutta siitä löytyy runsaasti lisää luettavaa kirjoista ja internetistä, mikäli haluat syventää tietojasi. 

ISTUNNON TAVOITTEET 
 
Tämän istunnon jälkeen osallistujat osaavat:  
 

• Viisi kertaa miksi -menetelmän määritelmä 
• Viisi kertaa miksi -menetelmän soveltaminen 
• Tutki mahdollisuutta käyttää Viisi kertaa miksi -menetelmää omassa lohkossasi 
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ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN 
 
Ehdotuksia valmistautumiseen:  
 

• Harkitse tämän istunnon teknisiä vaatimuksia. Testaa kannettava/tavallinen tietokone, 
LCD-projektori ja taulu, PowerPoint-diat ja hiiri/laserosoitin, jos käytät niitä.  
 

• Tarkista, että sinulla on kaikki istunnossa tarvittavat materiaalit. Hyödynnä 
koulutusmateriaalin tarkistuslistaa Ohjaajan suunnitteluoppaassa varmistaaksesi, että 
sinulla on kaikki tarvittava istuntoa varten.    
 

• Käy läpi kaikki istunnon aikana tehtävät harjoitukset. Oletko hankkinut ja järjestänyt 
kaikki materiaalit, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen? 

 

• Käy sisältö läpi ennen istunnon alkamista. Varmista, että ymmärrät sisällön ja tiedät 
kuinka suorittaa muut tarvittavat toimet. 

 
MATERIAALIT 
 

• Kouluttajan opas  
• Osallistujan käsikirja 
• PowerPoint-diat 

 
VÄLINEET 
 

• Tietokone 
• LCD-projektori ja valkokangas 
• Langaton hiiri / laserosoitin 

(valinnainen) 
 

KUVAKKEET 
 
 
 
 

 
Viittaa: 

Osallistujan käsikirja 
Harjoitus  
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ISTUNNON AJANKÄYTTÖ 
 

 Yleiskatsaus sisältöön Materiaalit 
JOHDANTO 

 
(5:00) 

 

Esitelmä: Istunnon tavoitteet 
 

PowerPoint-dia  
 
 

MODUULI 1:  
Viisi kertaa miksi -

menetelmän määritelmä 
 

(20.00) 
 

Esitelmä/keskustelu: 
Mikä on Viisi kertaa miksi-menetelmä? 
 
 

PowerPoint-diat  
 
 

MODUULI 2:  
Viisi kertaa miksi -

menetelmän soveltaminen 
 

(35.00) 
 

Esitelmä/keskustelu: 
Viisi kertaa miksi -menetelmän 
tutkiminen 
 
Harjoitus: Viisi kertaa miksi - 
esimerkkitapaus  

PowerPoint-diat  
 
Osallistujan käsikirja  

MODUULI 3: 
Tutki mahdollisuutta 

käyttää Viisi kertaa miksi -
menetelmää omassa 

lohkossasi 
 

(25.00) 
 

Esitelmä: Tutki mahdollisuutta käyttää 
Viisi kertaa miksi -menetelmää omassa 
lohkossasi 
 
Harjoitus: Viisi kertaa miksi -
menetelmän käyttäminen lohkon 
ongelmissa 

PowerPoint-dia  
 
Osallistujan käsikirja 

YHTEENVETO 
 

(5:00) 

Esitelmä: Lainaus PowerPoint-diat 

Kokonaisaika: 90.00 
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JOHDANTO 
Kokonaisaika: 5:00 

 
ESITELMÄ: ISTUNNON TAVOITTEET (5:00) 
 
Totea 

Tavallisimmin ihmiset pyrkivät ratkaisemaan ongelman tiedolla, jota 
heillä jo on tai jota voivat saada muilta. Joskus tämä riittää ratkaisujen 
löytymiseksi, mutta entä kun edessäsi on vähän monimutkaisempi 
ongelma? 
 
Tässä istunnossa nimeltä Ongelmaratkaisu käytämme Viisi kertaa 
miksi -menetelmää. Viisi kertaa miksi on ongelmanratkaisumenetelmä, 
jonka kehitti autonvalmistajajätti Toyota tuotantonsa laajentuessa. 
 
Vaikka mikään yksi menetelmä ei kenties ratkaise kaikkia lohkosi 
ongelmia voit kuitenkin käyttää Viisi kertaa miksi -menetelmää 
saadaksesi syvällisemmän käsityksen ongelmasta. Tämä auttaa sinua 
soveltamaan ongelmaratkaisua paremmin tuloksin. 
 

Näytä 
 

Näytä dia 1: Istunnon tavoitteet 
 

 
 
Totea 

Tämän istunnon jälkeen osaatte: 

• Viisi kertaa miksi -menetelmän määritelmä 

• Viisi kertaa miksi -menetelmän soveltaminen 

• Tutki mahdollisuutta käyttää Viisi kertaa miksi -menetelmää 
omassa lohkossasi 
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Siirry 
Ongelmat voivat olla ihmis- tai prosessilähtöisiä. Osana 
valmistautumistasi tälle kurssille sinua pyydettiin suorittamaan 
Konfliktin ratkaiseminen -verkkokurssi oppiaksesi lisää ihmisten 
välisten konfliktien käsittelemisestä. 
 
Tässä istunnossa perehdymme toimintatavoissa piileviin ongelmiin, 
ja miten sovellat Viisi kertaa miksi -menetelmää niiden 
ratkaisemiseksi. 
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MODUULI 1: Viisi kertaa miksi -menetelmän määritelmä 
Kokonaisaika: 20.00 

 
ESITELMÄ:  
VIISI KERTAA MIKSI -MENETELMÄN MÄÄRITELMÄ (20.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 2: Viisi kertaa miksi -menetelmän määritelmä 
 

 
 

Kysy osallistujilta, ovatko he aiemmin käyttäneet Viisi 
kertaa miksi -menetelmää.  Jos ovat, pyydä 1-2 heistä 
kertomaan esimerkkejä kokemuksistaan. Jos kukaan ei 
tunne menetelmää entuudestaan siirry diaan 3. 

 
Näytä 

Näytä dia 3: Mikä on Viisi kertaa miksi -menetelmä? 
 

 
 
Totea 

Viisi kertaa miksi on businessmaailmassa paljon käytetty 
menetelmä, jossa pyritään löytämään ongelman juurisyy. Juurisyyllä 
tarkoitetaan ensimmäistä, perustavinta syytä nykyiseen ongelmaan. 
Sitä voidaan käyttää yksin työskennellessä tai ryhmissä. 
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Toistuvalla ”Miksi?” kysymyksellä kuorit kerros kerrallaan pois 
syitä, paljastaaksesi ongelman alkuperäisen juurisyyn.  
 
Vaikka menetelmän nimi on Viisi kertaa miksi, ei kysymyksiä aina 
tarvitse olla viittä. Saatat löytää juurisyyn jo kolmen kysymyksen 
jälkeen, tai vaikeammissa tapauksissa joudut kysymään useampia 
kysymyksiä. Viittä käytetään yleisenä sääntönä, sillä useimmiten 
viidellä kysymyksellä päästään juurisyyhyn.  
 
Viisi kertaa miksi -menetelmällä voi saada esille sellaisiakin 
ongelmia, joiden et tiennyt olevan olemassa. Tulokset Viisi kertaa 
miksi -menetelmällä riippuvat periksiantamattomuudestasi ja 
keräämäsi tiedon laadusta. 

 
Näytä 

Näytä dia 4: Miten Viisi kertaa miksi -menetelmää käytetään 
 

      
 
Totea 

Viisi kertaa miksi -menetelmä aloitetaan ongelman 
määrittelemisestä, Kun ongelma on määritelty, kysy ensimmäinen 
”miksi” kysymys. Kysy sitten lisää (tyypillisesti viisi tai useampi), 
kunnes löydät juurisyyn ongelmaasi.  
 
Kun juurisyy on saatu selville voit aloittaa sen ratkaisemisen 
korjaavien toimien avulla. Korjaavat toimet ovat vaiheita, joita 
toteutat korjataksesi syyt, jotka ongelman ovat aiheuttaneet. 
 
Seuraavilla dioilla katsomme esimerkkiä Viisi kertaa miksi -
menetelmän käytöstä. 
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Näytä 
Näytä dia 5: Ongelma -- Uusi ystäväsi on myöhässä 

 

 
 
 
Tätä harjoitusta varten käytämme yksinkertaista esimerkkiongelmaa, 
jonka avulla näytämme, miten Viisi kertaa miksi toimii. 
 
 

Lue dia ääneen osallistujille.  
 
Aloita lukemalla ensimmäinen kysymys (”Miksi olit 
myöhässä?) ja kerro sitten, että syynä oli, ettei herätyskello 
herättänyt. Pyydä 3-4 osallistujaa pohtimaan lisää miksi-
kysymyksiä tähän tarinaan.  

 
Totea 

Kiitos ideoistanne ja miksi-kysymyksistänne. Tässä tilanteessa 
saatamme alkaa olettamaan, että ystävämme on henkilö, jolla on 
tapana saapua myöhässä tapaamisiin. 

 
Kysy 

Tapahtuuko näin joskus? Näemmekö joskus tilanteita, joista teemme 
omat päätelmämme, koska luulemme tietävämme kaiken tarvittavan? 

 
Totea 

Katsotaanpa syvemmin tätä tilannetta kysymällä lisää miksi-
kysymyksiä. 
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Näytä 
 

Näytä dia 6: Kysy ystävältäsi viisi kertaa miksi 
 

 
 
 

Pyydä osallistujia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivua 
1.  Lue jokainen kysymys ääneen ja valitse kunkin kohdalla 
yksi osallistujista antamaan vastauksen, kuten ne on 
kirjoitettu osallistujan käsikirjassa. 
 
Tämä menetelmä voi olla täysin uusi joillekin. Etenemällä 
yhdessä, vaihe vaiheelta, ja antamalla heille ennalta 
laaditut vastaukset auttavat heitä sisäistämään Viisi kertaa 
miksi -menetelmän idean. 
 
Aloita kysymällä ensimmäinen kysymys ja pyydä yhtä 
osallistujaa lukemaan ystävän vastaus tekstistä. Jatka näin, 
kunnes kaikki kysymykset on luettu. Lopuksi, lue juurisyy 
ääneen osallistujille.  

 
Totea 

Eli ensiolettamuksemme oli, että uudella ystävällämme on tapana 
olla myöhässä, mutta saimmekin selville, että syy oli siinä, että hän 
oli unohtanut ostaa uudet patterit herätyskelloonsa.  
 
Voisit jatkaa kysymyksiä selvittääksesi, miksi hän unohti ostaa 
pattereita, mikäli sillä tiedolla on mielestäsi arvoa. Tässä Viisi kertaa 
miksi -menetelmän esimerkissä kysymykset antoivat sinulle kaiken 
tarvitsemasi tiedon ymmärtääksesi paremmin syyn ystäväsi 
myöhästymiseen.  
 
Kun kohtaamme ongelman on luonnollista haluta löytää siihen 
ratkaisu. Seuraavaksi katsomme joitakin ratkaisuja, tai korjaavia 
toimenpiteitä, joilla ystävämme voisi ratkaista ongelman. 
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Näytä 
Näytä dia 7: Korjaavat toimenpiteet 

 

 
 
Totea 

 
Tässä muutamia esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä, joita 
ystävämme voisi käyttää myöhästymisongelmaansa. 
 

Pyydä osallistujia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivua 
2. Lue jokainen ystävän vastaus ääneen ja valitse kunkin 
kohdalla yksi osallistujista ehdottamaan korjaavaa 
toimenpidettä, kuten ne on kirjoitettu osallistujan 
käsikirjassa.  

 
Kysy 

Millä tavoin kysymyskierrosten lisääminen syventää ymmärrystäsi 
ongelmasta? 
 

Kuuntelet osallistujien vastauksia, kun he kertovat, että 
lisäkysymyksillä saadaan lisätietoa, josta on apua ongelman 
ratkaisemisessa. 
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Näytä 

Näytä dia 8: Kysymystekniikat  
 

 
 
Siirry 
 

Käytimme hyvin yksinkertaista esimerkkiä näyttääksemme, miten 
Viisi kertaa miksi toimii. Seuraavaksi, katsomme ongelmaa, joka 
voisi kenties tapahtua omassa lohkossasi. 
 
Mutta vielä yksi juttu, ennen kuin siirrymme eteenpäin. Useiden 
kysymysten esittäminen lyhyessä ajassa voi saada ihmiset 
kiusaantuneiksi. Varmista, että luot keskustelua varten miellyttävän 
ilmapiirin, jotta saat kyseisiltä henkilöiltä tarvitsemasi tiedot. 
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MODUULI 2: Viisi kertaa miksi -menetelmän soveltaminen 
Kokonaisaika: 35.00 

 

ESITELMÄ:  
VIISI KERTAA MIKSI -MENETELMÄN SOVELTAMINEN (3.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 9: Viisi kertaa miksi -menetelmän soveltaminen 
 

 
 

Totea 
 

Katsomme nyt Viisi kertaa miksi -menetelmän soveltamista klubiin, 
joka on onnistunut hyvin uusien jäsenten hankinnassa, mutta on myös 
menettänyt niistä neljä tänä vuonna. Tämä on huolenaihe, sillä et 
halua jäsenten eroavan, ja haluat myös kasvattaa klubien jäsenmäärää 
lohkossasi. Näiden uusien jäsenten menettäminen tekee tavoitteisiin 
pääsemisen hankalammaksi. 
 

HARJOITUS: ESIMERKKITAPAUS (32.00) 
 

Näytä 
Näytä dia 10: Esimerkkitapaus 
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Totea 
Lue esimerkkitapaus ääneen osallistujille. Siirry sitten diaan 11 
aloittaaksesi harjoituksen. 

 
Näytä 

Näytä dia 11: Harjoitus– Viisi kertaa miksi - esimerkkitapaus 
 

 
 

Harjoituksen ohjeet 
 
Muodosta pienryhmiä  
 
Pyydä osallistujia katsomaan esimerkkitapausta 
Osallistujan käsikirjan sivuilla 3-6.  
 
Pyydä osallistujia lukemaan esimerkkitapaus sivuilta 3-4 ja 
vastatkaa sitten Viisi kertaa miksi -kysymyksiin sivulla 5. 
Ensimmäiseen kysymykseen on annettu vastaus valmiiksi. 
 
Pyydä osallistujia käyttämään sivulla 5 olevia Viisi kertaa 
miksi -kysymyksiä korjaavien toimenpiteiden laatimiseksi 
sivulle 6.  
 
Kysy onko kellään kysyttävää.  
 
Aloittakaa harjoitus.  
 
Ilmoita ajan päättymisestä 10 minuutin kuluttua.  
 
Pidä dia 11 esillä samalla, kun osallistujat ratkovat tehtävää.  
Pyydä yhtä ryhmää kertomaan omat viisi kysymystään. Kysy 
sitten muilta ryhmiltä poikkesivatko heidän kysymyksensä 
näistä. 
 
Jatka diaan 12 näyttääksesi esimerkin Viidestä miksi -
kysymyksestä.  
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Näytä  
 

Dia 12: Viisi kertaa miksi 
 

 
 

Totea 
 

Lue ääneen vastauksen dialta 12.  Kysy osallistujilta, 
olivatko heidän vastauksensa erilaisia kuin dialla.  

 
On mahdollista, että ihmiset lähestyvät ongelmia eri näkökulmista ja 
kysyvät eri kysymykset. Mutta jos jatkat kysymistä ja mielesi on 
avoin ongelman mahdollisia syitä kohtaan, tulet ennen pitkää 
kysymään oikeat kysymykset, joilla pääset juurisyyhyn.  
 
Tässä esimerkissä, juurisyy on se, että uudet jäsenet tuntevat 
olevansa osa tavoitteitamme vain, jos voivat oppia kokeneemmilta 
jäseniltämme. Jos emme olisi tutkineet asiaa ensimmäistä miksi -
kysymystä syvemmälle, olisimme keskittyneet uusien jäsenten 
perehdytykseen juurisyynä, emmekä olisi huomioineet uusien 
jäsenten tarvetta oppia kokeneemmilta jäseniltä. 

 
Usein ongelmia ei ole vain yhtä, vaan useampia, joita ei ehkä olisi 
huomattu, ellei kysymyksiä olisi jatkettu. Tämä on tärkeää tietää, 
jotta voit laatia mahdollisimman tehokkaan ratkaisun oman lohkosi 
ongelmaan. 
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Näytä 
Dia 13: Mahdolliset korjaavat toimenpiteet  

 

 
 

Lue ääneen vastauksen dialta 13.  Kysy osallistujilta, 
olivatko heidän vastauksensa erilaisia kuin dialla.  
 
Pyydä yhtä ryhmää kertomaan laatimansa korjaavat 
toimenpiteet. Kysy sitten muilta ryhmiltä poikkesivatko 
heidän toimenpiteensä näistä. 

 
Totea 
 

Kuten myös Viisi kertaa miksi -kysymyksissä, jotkin korjaavat 
toimenpiteet omassa ryhmässänne saattoivat poiketa esitetyistä. 
Joskus ongelman ratkaisemiseen löytyy useampi tapa. 
 
Tärkeintä on varmistaa, että vastaukset miksi -kysymyksiisi ovat 
tarkoituksenmukaisia ja että korjaavat toimenpiteet, joita ehdotat 
pureutuvat näihin vastauksiin. 

 
Näytä 

Näytä dia 14: Viisi kertaa miksi -menetelmän rajoitteet 
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Totea 
Viisi kertaa miksi -menetelmä on kätevä tapa nopeasti selvittää 
juurisyyt ja laatia korjaavat toimenpiteet, mutta täydellinen ratkaisu 
se harvoin on. Viisi kertaa miksi -menetelmällä on omat rajoitteensa, 
joista sinun tulee tietää. 
 
Yksi näistä on se, että helposti keskitytään oireisiin, jos ei kaiveta 
tarpeeksi syvälle, josta perimmäinen syy löytyy. Henkilö ei ehkä 
halua tutkia sellaista asiaa, jota hän ei itse ymmärrä. Eri henkilöt 
saattavat löytää eri syitä. Joskus huomio kiinnittyy liikaa yhteen 
juurisyyhyn, vaikka niitä voisi olla useampi. 

 
Kysy 

Tiedostaen nämä rajoitteet, miten voit kuitenkin hyödyntää Viisi 
kertaa miksi -menetelmää mahdollisimman hyvin? 
 

Käytä tätä kysymystä lyhyen keskustelun aloittamiseksi, 
mikäli uskot osallistujien haluavan keskustella aiheesta 
ajatuksella.  
 
Muussa tapauksessa voit käyttää kysymystä siirtymisessä 
seuraavaan osioon.  

 
Totea 

Viisi kertaa miksi voi olla hyvä tapa aloittaa ongelmaratkaisu. Jotkin 
pohjimmaiset syyt voidaan saada helposti kaivettua esiin tällä 
menetelmällä. Monimutkaisemman ongelman kohdalla tämä 
menetelmä voi auttaa keräämään tarpeeksi tietoa, jonka avulla voit 
määritellä, onko sinulla mahdollisuus ja resurssit jatkaa juurisyyn 
tutkimista.  
 
Joskus ongelmaan ei löydetä ratkaisua edes joukolla, ja silloin on 
hyvä pohtia myös muita menetelmiä. Näissäkin tilanteissa Viisi 
kertaa miksi voi olla hyödyllinen oleellisen tiedon kokoamiseksi 
ongelman ratkaisemista varten, saatiin ratkaisu lopulta aikaan miten 
vaan. 
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Näytä 
Näytä dia 15: Ongelmien ratkaisu ryhmänä 

 

 
 
Totea 

Tämän koulutuksen huomio keskittyy vähemmän monimutkaisiin 
ongelmiin, joita tutkii yksi henkilö. Katsotaanpa, mitä tulisi 
huomioida, mikäli ongelman tutkimiseen osallistuu ryhmä ihmisiä. 
 
Jos tutkimiseen osallistuu ryhmä, kutsu kaikki osalliset mukaan 
ratkaisua etsimään. Jos ryhmästä tulisi näin liian suuri, kutsu osa 
heistä. Osoita ryhmälle johtaja. Todennäköisimmin se olet sinä, 
mutta voit myös halutessasi antaa tehtävän henkilölle, jonka uskot 
pystyvän ohjaamaan ja motivoimaan ryhmää.  
 
Jokaisen ryhmäläisen tulee osata käyttää Viisi kertaa miksi -
menetelmää. Heidän tulisi pyrkiä kysymään miksi viisi kertaa, tai 
useammin, jos tarpeen. 
 
Harkittaessa korjaavia toimenpiteitä varmista, että osoitat ryhmän 
jäsenille tehtävät niiden toteuttamiseksi. Lopuksi kommunikoi näiden 
toimenpiteiden tulokset ryhmälle, jotta he ovat tietoisia siitä, mitä 
tapahtuu. 

 
Näytä 
 

Näytä dia 16: Viisi kertaa miksi - parhaat toimintatavat 
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Totea 
Nyt kun olemme käyneet läpi Viisi kertaa miksi -menetelmän 
rajoitteet, katsotaanpa Viisi kertaa miksi parhaat toimintatavat. 
 
Yksi tärkeimmistä asioista on muistaa, että ongelmaratkaisun tulee 
kohdistua toimintatapoihin, ei ihmisiin. Ongelmien tutkiminen voi 
olla sensitiivinen aihe, joten varmista, että keskityt prosessin 
parantamiseen, etkä syyllisty ihmisten syyttämiseen. Keskittymällä 
prosessiin saat tukea muilta ratkaisujen löytymiseen. 
 
Toinen hyvä periaate on tutkia ongelmaa tekemättä olettamuksia. 
Vahvista aina Viisi kertaa miksi -menetelmällä saamasi tiedot. 
 
Käytä viisi kertaa miksi -menetelmää ryhmissä, kun kohtaat 
monimutkaisia ongelmia. Kun useampi henkilö osallistuu jakamalla 
tietoa, sujuu ratkaiseminen yleensä tehokkaammin. 
 
Kun aloitat Viisi kertaa miksi -menetelmän käyttämisen kokeile sitä 
ensin yksinkertaisempiin ja pienempiin ongelmiin, jotta saat lisää 
kokemusta. Siirry sitten ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia 
sen avulla. 
 
Juurisyiden vahvistaminen auttaa sinua analysoimaan ja 
ratkaisemaan ongelmia. Jos sinulla on juurisyy, joka ei läpäise 
tiukempaa tarkastelua, voit palata kysymään uusia miksi -
kysymyksiä. 
 

Siirry 
Olemme kattaneet lyhyessä ajassa paljon asiaa Viisi kertaa miksi -
menetelmän käyttämisestä. Jos haluat lisätietoja, löytyy aiheesta 
kirjoja sekä internetistä tietoja oman asiantuntemuksesi 
syventämiseksi.  
 
Seuraavassa moduulissa keskustelemme miten voit käyttää Viisi 
kertaa miksi -menetelmää omassa lohkossasi.   
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MODUULI 3: Tutki mahdollisuutta käyttää Viisi kertaa 
miksi -menetelmää omassa lohkossasi 

Kokonaisaika: 25.00 
 

ESITELMÄ: VIISI KERTAA MIKSI -MENETELMÄN SOVELTAMINEN 
(5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 17: Tutki mahdollisuutta käyttää Viisi kertaa 
miksi -menetelmää omassa lohkossasi 

 

 
 
Totea 

Nyt kun meillä on ollut tilaisuus oppia Viisi kertaa miksi -
menetelmän käytöstä, katsokaamme, miten sitä voitaisiin soveltaa 
lohkoissa. Viisi kertaa miksi -menetelmä toimii parhaiten, kun 
työstät ongelmia lohkossa kontaktiesi kanssa. Mutta harkitse sen 
soveltamista ongelmaratkaisuun lohkossasi. 
 

HARJOITUS: ESIMERKKITAPAUS (20.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 18: Viisi kertaa miksi -menetelmän käyttäminen 
lohkon ongelmissa 
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Totea 
Tässä moduulissa tutkimme, miten voit käyttää Viisi kertaa miksi -
menetelmää omassa lohkossasi. 
 

Harjoituksen ohjeet 
 
Jos osallistujat eivät ole tuoneet valmiiksi tekemiään 
SWOT-analyysejä mukanaan kurssille, anna heille 
muutama minuutti aikaa pohtia omien lohkojensa 
haasteita. 
 
Pyydä osallistujia täyttämään työlista osallistujan 
käsikirjassa, ja johda heidät sitten keskusteluun tuloksista 
käyttäen alla annettuja kysymyksiä. 
 
Työlistojen tarkoitus on saada heidät ajattelemaan, miten 
he voisivat hyödyntää Viisi kertaa miksi -menetelmää 
omissa lohkoissaan.  Johda siis keskustelua siihen 
suuntaan. 
 
Pyydä osallistujia työskentelemään itsenäisesti tässä 
harjoituksessa, n. 10 minuuttia, ja opasta heidät sitten 
ottamaan sivut 7-8 osallistujan käsikirjassa. Pyydä heitä 
käyttämään työlistaa sivulla 7 vastatakseen kysymyksiin 
ensimmäisestä ongelmastaan ja kääntämään sitten sivulle 
8, josta löytyvät kysymykset koskien toista ongelmaa.  
 
Kysy onko kellään kysyttävää.  
 
Aloittakaa harjoitus.  
 
Ilmoita ajan päättymisestä 10 minuutin kuluttua.  

 
Totea 

Nyt kun sinulla n ollut tilaisuus tutkia lohkosi ongelmia ja miten 
voisit käyttää Viisi kertaa miksi -menetelmää niiden ratkaisemiseksi, 
niin keskustellaanpa tuloksista. 
 
 

Pyydä 34 osallistujaa ongelmansa ja ratkaisunsa muille. 
 
Tee yhteenveto harjoituksesta esittämällä seuraavat 
kysymykset: 
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Kysy 
 
Nyt kun tiedät, miten Viisi kertaa miksi -menetelmää käytetään, 
tuleeko mieleen menneisyydestä ongelmaa joko klubin tai lohkon 
tasolla, jossa Viisi kertaa miksi -menetelmä olisi nopeasti auttanut 
ongelman ratkaisemisessa. 
 
Mitä mieltä olet Viisi kertaa miksi -menetelmän esittelemisestä 
muille lohkossasi?  
 
Miten saisit ryhmän lohkossasi käyttämään tätä menetelmää 
ongelmaratkaisussa? 
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YHTEENVETO 
Kokonaisaika: 5.00 

 
ESITELMÄ: LAINAUS (5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 19: Lainaus 
 

 
 

Lue lainaus ääneen. Pyydä 2-3 osallistujaa kertomaan 
ajatuksistaan muille. 

 
Totea 

Tämä lainaus tiivistää hyvin sen, miten me usein lähestymme 
ongelman ratkaisemista. Riippuen siitä, miten kiireinen tapaus on 
kyseessä, kurotamme usein ”oksistoon” löytääksemme syyn, sen 
sijaan, että kaivaisimme sen esiin juurista. Pidä tämä mielessä 
pyrkiessäsi ratkomaan ongelmia omassa lohkossasi. 
 

Näytä 
Näytä dia 20: Istunnon tavoitteet 

 

 
  

Kysy 
Olemmeko päässeet tavoitteisiimme?  
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