
ONGELMIEN ASKELEITTAIN ETENEVÄ KARTOITTAMINEN JA 

RATKAISEMINEN 
 

Onko yleensä ongelmia havaittavissa vai ei, ovatko ne piilossa? 

Tuleeko ongelmia yhteistyössä, tiimissä tai yksin tehdessä? 

Tuleeko ongelmia eri kokonaisuuksien, osien yhdistämisessä tai erottamisessa? 

Mihin kaikkeen ongelma liittyy, se on riippuvainen? 

Kun vertaamme muihin, onko hyödykkeemme parempi, ongelmattomampi kuin muilla tai maailmalla on 

saatavilla? 

Voidaanko ongelma selittää, ymmärtää, rajata, paikantaa? Mitkä ovat ongelman syyt? Mitä kaikkia 

seurauksia siitä on, mihin kaikkeen se vaikuttaa? 

Onko henkilöstössä ongelmia, onko inhimillisiä tai laitteiden aiheuttamia ongelmia? 

Voidaanko ongelmalle tehdä jotain, onko se yleensä mahdollista ja kuinka helppoa tai vaikeaa, kallista tai 

halpaa, aikaa vievästi vai nopeasti ratkaistavissa? Ollaanko tehty jo kaikki voitava? 

Saadaanko hyötyä ongelman ratkaisemisesta riittävästi, että se kannattaa ratkaista? Voiko 

ongelmanratkaisusta tulla uutta liiketoimintaa? 

Tuleeko yllätyksiä, ettei kaikki menekään niin kuin on ajateltu, oletettu, suunniteltu? 

Miten ongelma pitäisi ratkaista, onko maailmalla jo valmiita ratkaisuja, voidaanko ottaa mallia? 

Milloin ongelma pitää ratkaista? Onko se kuinka kiireellinen? Ratkaistaanko se vasta tulevaisuudessa vain jo 

nyt? 

Mitä muita ongelmia on samanaikaisesti ratkaistava? 

Mitä eri vaihtoehtoja on ongelman ratkaisemiseen? Mikä olisi niistä paras, optimi ratkaisu? 

Riittääkö että ratkaistaan ongelma vain osittain, lievennetäänkö sitä? Onko ongelma ratkaistava kokonaan 

ja kaikki siihen liittyvät seikat ja muut ongelmat? 

Ratkeaako ongelma uudistamisella, vaihtamalla vanha uuteen vai palaamalla vanhaan ja koeteltuun? 

Liittyykö ajankäyttö, ajan puute tai runsaus ongelmaan? Vaihteleeko ongelma eri ajankohtina? 

Mitä me kaikki yhdessä voisimme tehdä ongelmien eteen sekä niiden kartoittamiseksi että ratkaisemiseksi? 

Mitä minä voin tehdä? 

Onko ongelma kuinka merkitsevä vai vähäpätöinen? Onko se pakko ratkaista tai hyvä ratkaista? 

Mikä?  Miksi? Miten? Milloin? Missä?  Ongelma on, tapahtuu. Ratkaisu tehdään. 

Mikä on ongelman perimmäinen syy, kuka tai mikä sen aiheuttaa? 

Mitä resursseja, laitteita, varoja, aikaa, osaamista tarvitaan, voidaan antaa tai saada? Ketkä tekevät 

ratkaisun tai ratkaisevat? 

Onko ongelma jo ratkaistu jossakin, mutta emme vain voi tai osaa soveltaa menetelmää? 



Onko ongelma henkilökohtainen, läheisten kanssa, paikallinen, kotimaassa, ulkomailla, maailmanlaajuinen? 

Mitä suomalaiset voisivat tehdä tai Suomi voisi tehdä? 

Koskeeko ongelma ihmistä, luontoa, infraa? 

Miten ongelma voidaan jakaa osaongelmiin ja osaratkaisuihin? 

Onko ongelma uusi vai vanha, pysyvä vai tilapäinen? 

Tapahtuuko ongelma eri vuorokaudenaikoina? Miten päivä tai yö tai vuodenajat vaikuttavat ongelmaan ja 

sen ratkaisuihin? 

Ratkeaako ongelma itsestään ajan kassa vai onko sille tehtävä jotakin jo nyt? 

Onko ratkaisu hyvä vai huono vai siltä väliltä? Mitä riskejä tai lisäetuja liittyy ratkaisuun? 

Kuka suorittaa ongelmien ratkaisun toimenpiteet? Kuinka monta tai keitä ongelma koskee? Kuinka monta 

tai keitä tarvitaan sen kartoittamiseen ja ratkaisemiseen? 

Kuuluuko ongelma meille vai muille? Kenen ongelmasta on kyse? 

Kuka ensimmäisenä ratkaisee ongelman? Kuka parhaiten sen ratkaisee? 

Kuinka paljon ja mitä työtä kartoitus ja ratkaiseminen vaatii? 

Onko ongelmaan vain yksi ratkaisu vai useita? Voidaanko ne laittaa paremmuusjärjestykseen, 

kiireellisyysjärjestykseen? 

Nähdäänkö, onko huomioitu kaikki mitä liittyy? 

Onko ongelma sukupuoleen, kieleen, rotuun, ideologiaan, uskontoon, moraaliin, terveyteen, ikään liittyvä? 

Mikä menetelmä, tapa, lähestymiskulma, näkökulma valitaan? Onko kaikki näkemykset käyty läpi? 

Onko ongelma tai ratkaisu yleinen vai harvinainen, erikoinen vai tavallinen? 

Liittyykö ongelma luonnon voimiin, säähän, sattumaan, onko se henkimaailman asia? 

Mitä kysymyksiä on vielä vastaamatta? Mitä kysymyksiä on tehtävä tai herää? 

Miten ennen ongelma on ratkaistu, onko tietoa? Miten ongelma ratakaistaan tulevaisuudessa? Mitä 

ongelmia on tulevaisuudessa edessä? 

Mitä mieltä ihmiset ovat? Mitä mieltä sinä tai minä olemme? Vaikuttako ongelma tai ratkaisu ihmisen 

mieleen tai mielipiteisiin? 

Kuka parhaiten tietää ongelmasta ja sen ratkaisusta? Mitä tieoja on hankittava? Kuka osaa ja tuntee asian? 

Voidaanko ongelmaa ja ratkaisua esittää tai ratkaista kuvaannollisesti, graafisesti, numeroin, indikaattorein, 

laskemalla. Voidaanko ne sanallisesti esittää selkeämmin? 

Kuinka ongelma vaikuttaa luontoon, ihmiseen, elolliseen, elottomaan? 

Ketkä varmistavat ja toteavat, arvioivat, tarkistavat että ongelmaa ei enää ole ja se on ratkaistu ja kuinka 

hyvin? 

Tiedotetaanko, koulutetaanko ongelmasta ja ratkaisusta? Kuka puhuu siitä, tiedottaa siitä? 



Onko nyt kaikki tehty, käyty läpi vai mitä vielä pitäisi tehdä? On mentävä yleiseltä tasolta yksityiskohtiin ja 

käytännön tapauksiin todella toteuttamaan, etsimään ongelmia ja ratkaisemaan ne? 
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