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“kiltit tytöt tekee”

Hierarkian hyviä puolia Hierarkian huonoja 
puolia

“vahvat pojat johtaa”

Näkyminen 
ulospäin

Päätöksenteko

• uudet voivat tulla 
enemmän mukaan

• on helppo tulla uutena 
vähän katselemaan

• ei astu isoihin saappaisiin, 
jos haluaa tulla mukaan

• ameebamainen
• vaikea saada otetta ja 

vaikea ymmärtää
• ei selkiydy ulkopuoliselle
• viranomaistahot ei tiedä, 

millä painoarvolla kukakin 
puhuu

• ei tiedä kuka päättää ja 
kuka tekee mitä

• ei tiedä, keneltä voisi 
kysyä

• ulkopuolelta on vaikea 
päästä mukaan: missä se 
on se ihminen, miten 
pääsen mukaan?

• selkeä
• viranomaisiin pain ei 

mitään ongelmaa
• tietää, kenen puoleen 

kääntyä
• on helpompi päästä 

kärryille

• voidaan toimia nopeasti
• helpompi reagoida siihen, 

mitä ulkopuolella 
muuallakin tapahtuu, ottaa 
uutta suuntaa

• nopea ja joustava, valinta 
tapahtuu hetkessä

• voi olla hidas ja kömpelö
• kun tehdään päätöksiä, 

joku valittaa
• yhteistä linjaa on 

vaikeampi löytää
• moniääninen kakofonia
• on hirveästi erilaisia 

tulkintoja eikä selkeyttä

• vuosikokoukset
• dokumentaatio: kuka on 

tehnyt päätöksiä ja missä 
ne on tehty

• väätösten ketju on helposti 
nähtävissä

• voidaan seurata 
taaksepäin

• voidaan tehdä päätös, että 
jotkut hoitaa ja toiset ei

• klikki päättää ja ajattelee 
muiden yli

• ei osata kuunnella 
ulkoapäin tulevia 
mielipiteitä tarpeeksi

• ei voida reagoida nopeasti, 
kun pitää odottaa että 
kaikki ovat osallistuneet 
päätöksentekoon

• hidas ja jäykkä
• kaikki asiat ei välttämättä 

tule käsittelyyn, jos ei 
pääse asialistalle
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Käsitys 
organisaatiosta 
ja päätöksen–

teosta

Tiedon kulku

Arvomaailma

• On roolit mutta yhteisö 
joka on se kaikki mitä 
meillä on

• Jos asiat oikein 
perusteellisesti käsitellään 
yhdessä ja päätetään

• Ei tarvitse olla 
leväperäinen, voi olla 
rakenteellisuutta

• On niin auki tulkittua mitä 
se avoin tila on, 

• on vaikea muodostaa 
yhteinen ymmärrys siitä, 
mitä avoin tarkoittaa

•

• On mahdollista, että 
kuuntelee muita ja 
ajattelee yhteistä parasta

• Voidaan savustaa ulos 
myrkylliset ihmiset. 

• jos ei ole mukana klilikissä, 
ei pysty vaikuttamaan

• kaikki kukat kuolee

• kaikille näkyvissä
• tieto on jaettu kaikille
• jos annetaan tieto kaikille
• tiedetään oikeasti mitä 

ihmiset ajattelee

• Tieto ei kulje, 
• on huono, jos kaikki on 

vaan verkossa kaikkien 
nähtävillä koska ihmiset ei 
osaa käyttää nettiä, 

• demokraattista, tasa-
arvoinen, yhteisöllisempi, 
kaikilla on vapaa valinta

• kaikki kukat voivat kukkia, 
voidaan tehdä erilailla ja 
uutena, voidaan keksiä 
uutta, 

• toivoisi että ei ole vain 
johtajia, en haluaisi olla 
ihminen, joka odottaa että 
johtaja tekee

• voi olla vapaammin omana 
itsenä, pyrkiä ulos roolista, 
saa kapinoida

• Luo turvallisuuden 
tunnetta, että nimet ja 
tehtävät on näkyvästi esillä

• Turvallisempi

• jumitutaan tapoihin, mitä 
on aina tehty (ei voida 
järjestää eri tavalla kun 
ollaan ennen tehty näin)

• roolit määritelty tiukemmin
• ylläpitää vallitsevaa, 

toistaa jo olemassa olevaa
•
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Vastuunkanto 
ja tekeminen

Sosiaalisia ja 
emotionaalisia 

ongelmia

• innostaa toimimaan, on 
helppo innostua, 
innostaminen valtavaa

• energia päällä ja kaistat 
auki, tunnetasolla 
vetoavampi

• voidaan toteuttaa yhdessä, 
tykkään osallistua

• Jotkut voi ymmärtää, että 
kukaan ei kanna vastuuta

• Tehtävät kasaantuu liikaa 
tietyille tekijöille

• Jos menee hermot, 
ihminen voi vaan häipyä ja 
jättää muut pulaan

•

• kuka jaksaa hierarkiaa? 
Sitä on jo jokapaikassa

• tuleekin klikkejä
• Pelottaa, kun ei tiedä miten 

tulee toimimaan kaipaa 
järjestystä

• Yksilöt, jotka sabotoi tai 
muuten vahvasti 
vaikuttavat enemmistön 
vastaiseen suuntaan 
ongelmana

• Suljetut rakenteet onkin 
piilotettuna eikä ihmiset 
löydä kuitenkaan tietoa ja 
osallistumisen tapoja

• Miten saada ihmiset 
mukaan?


