
6. Yhteisjohtajuus

6.1 Mitä on yhteisjohtajuus? 

Yhteisjohtajuus on näkökulma johtajuuteen, jossa johtajuus ja valta on jaettu koko yhteisölle 

tai organisaatiolle, eli toisin sanoen kaikki yhteisöön tai organisaatioon kuuluvat otetaan 

mukaan johtamiseen. Tällöin kaikki voivat käyttää osaamistaan, taitojaan ja kokemustaan 

yhteistyössä ja tätä kautta voidaan saavuttaa yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteita ja visioita 

liittyen yhteisön toimintaan. 

6.2 Tapoja johtaa 

• Perinteinen johtajuus

Perinteisessä johtajuudessa yhdellä tai useammalla yksilöllä on valta tehdä tärkeimpiä päätöksiä 

ja auktoriteettiasema suhteessa muihin organisaatiossa työskenteleviin henkilöihin. 

Johtamistapaa kutsutaan myös ylhäältä alaspäin tapahtuvaksi johtamiseksi. Päätökset 

tavoitteista, projekteista ja tehtävistä tehdään ylimmässä johdossa ja ne kerrotaan muille 

organisaation työntekijöille. 

Perinteiseen johtajuuteen liitetään vahva ja aikaansaava johtaja, jonka karisma ja 

pyrkimykset inspiroivat organisaatiossa työskenteleviä ihmisiä pyrkimään kohti 

organisaation visioita. 

Edut: Perinteinen johtajuus mahdollistaa selkeät tavoitteet ja odotukset organisaation vision 

toteutukselle. Vahva johtaja voi luoda yhteisöön tekemisen meiningin, jota ei muuten 

syntyisi. 

Haitat: Päätöksentekoon osallistuu vain muutama ihminen, jolloin näkökulmia on vähän. 

Tällöin muut voivat olla epävarmoja tuomaan esiin omaa mielipidettään päätöksistä, sillä 

kokemus voi olla, että sitä ei huomioida tai arvosteta. 

• Yhteisjohtajuus

Yhteisjohtajuus sopii hyvin erityisesti yhteisölähtöisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin, sillä niiden 

toiminta on kiinteästi sidoksissa yhteisöihin ja lähtee yhteisöjen tarpeista ja halusta luoda 

positiivisia muutoksia. 

Yhteisjohtajuus on tapa johtaa alhaalta ylöspäin, jolloin organisaation suunta 

määrittyy pääosin siinä työskentelevien henkilöiden kautta saadusta tiedosta ja 

päätöksistä. 
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Edut: Organisaatioon kuuluvat ihmiset sitoutuvat toimintaan voimakkaammin ja kokevat 

kuuluvansa osaksi organisaatiota, sillä kaikkien näkemykset ja ääni kuuluvat toiminnassa. 

Ihmisille annetaan mahdollisuus jakaa tietoa ja kokemuksia sekä asettaa omia tavoitteita ja 

tapoja toteuttaa niitä. 

Haitat: Joskus kaikkia tyydyttävien päätöksien tekeminen on hankalaa. Päätöksenteon 

haasteet ilmenevät erityisesti yhteisölähtöisissä organisaatioissa, joiden tulisi edustaa 

kaikkien näkemyksiä. 

6.3 Mikä on paras tapa johtaa? 

Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät erilaisia johtamistapoja. Tapa riippuu siitä, miten 

liiketoiminta rakentuu ja mikä taho on perustanut yrityksen: yksityinen yrittäjä vai yhteisö. 

Yhteisölähtöisissä yhteiskunnallisissa yrityksissä valitaan johtamistavaksi usein yhteisjohtajuus, 

jolloin valta jakaantuu yhteisön jäsenten kesken. Perinteinen johtamistapa ei välttämättä sovi 

yhteisölähtöisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin, sillä yhteisöllä ei aina ole luonnollista johtajaa, 

jolloin johtajuus on helpompi jakaa yhteisön jäsenten kesken. 

Yhteisjohtajuus on erityisen tärkeää tilanteissa, jossa yhteisö lähtee yhdessä ratkomaan siinä 

syntynyttä ongelmaa. Erityisesti maaseutumaisilla alueilla, jossa alueen yhteisö haluaa 

yhdessä ratkaista haasteita, jotka liittyvät maaseutualueilla asumiseen, kuten 

markkinahäiriöstä syntyvät tilanteet ja haasteet, yhteisjohtajuus on tärkeää. 

Yhteiskunnallinen yritys vaikuttaa tällöin koko yhteisöön, joten kaikkien ääntä tulee kuulla. 

Kattavia yhteisöön kohdistuvia muutoksia voi tehdä vain toimin, joissa kaikki halukkaat voivat 

olla mukana, ja jotka ovat hyvin järjestettyjä. 

Impact Boom on englanninkielinen podcast-jakso yhteiskunnallisen yrityksen johtamisesta paikan 

ja merkityksen näkökulmasta: 

- Impact Boom Podcast (pituus: 29:00) 

6.4 Yhteisjohtajuuden ominaispiirteitä 

Yhteisjohtajuuden ominaisuudet eroavat perinteisestä johtamistyylistä, koska yhteisjohtajuus 
edellyttää muiden ihmisten mielipiteiden ja uskomusten huomioon ottamista sekä kykyä nähdä 
oman näkökulman ulkopuolelle ja olla tietoinen laajemman yhteisön näkemyksistä. 

• On tärkeä ymmärtää muiden mielipiteitä, sillä yhteisjohtajuuden perusta on jaettu ja 

demokraattinen päätöksenteko 
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• Vaikka jollakulla on eri mielipide, ei se kuitenkaan ole väärä 

• Välillä on hyvä ottaa askel taaksepäin ja pohtia, miksi joku pitää arvokkaana tiettyjä 

asioita 

• Kuuntelemalla ja ottamalla aikaa oppii ymmärtämään, mikä motivoi ihmisiä ja tätä kautta 

on mahdollista päästä ratkaisuihin, joihin kaikki voivat sitoutua. 

Ole hyvä kuuntelija 
Ole tietoinen itsestäsi ja 

toisista 
Ole tietoinen yhteisöstäsi 

Pyri kuuntelemaan ja 
oppimaan toisilta avoimin 

mielin. 

Ole tietoinen omista ja 
muiden motiiveista ja 

uskomuksista. Pohdi millä 
tavalla ne vievät eteenpäin 
tai hidastavat toimintaa. 

Ole tietoinen yhteisösi eri 
ryhmistä ja niiden tarpeista. 

Seuraa niitä muutosten 
varalta. 

Jaettu vastuu ja 
päätöksenteko 

Etsi eri näkökulmia Ole joustava ja opi virheistä 

Vastuu ja tehtävät tulisi jakaa 
kaikkien kesken ja kaikilla 

tulee olla mahdollisuus 
osallistua päätöksentekoon. 

Kun otetaan huomioon 
kaikkien osallistujien 
näkökulma, voi syntyä 

ristiriitoja. Ristiriidat voivat 
kuitenkin synnyttää 

hedelmällistä keskustelua, 
joka johtaa uusiin ideoihin. 

Pohdi omaa toimintaasi ja opi 
siitä ennen kuin teet 

ratkaisuja. 

Ole avoimin mielin Rohkaise toisia Pyri ratkaisuihin 

Ole avoin muuttumaan ja 
oppimaan muilta. Kuuntele 
uusia ideoita ja palautetta 

valmiina oppimaan ja 
mahdollisesti muuttamaan 

omaa toimintaasi. 

Pyri luomaan ilmapiiri, jossa 
ihmiset tuntevat olonsa 

hyväksi, uskaltavat haastaa 
itseään ja kokeilevat uusia 

asioita. 

Pohdi, mitä resursseja voit 
tarjota toimintaan ja miten 
niitä voi käyttää parhaalla 

tavalla yhteisön tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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6.5Johtaminen, hallinnointi ja ihmisten kanssa toimiminen 

Johtaminen ja hallinnointi yhteisjohtajuudessa saattaa olla haastavaa, sillä näkemysten ja 

mielipiteiden kirjo voi olla laaja. Yhteisölähtöisissä organisaatioissa saattaa olla näkemysten ja 

mielipiteiden takana paljonkin alueellista politiikkaa ja jännitteitä eri ryhmien välillä. 

• Usein maaseutumaisten alueiden yhteiskunnallisissa yrityksissä on haastavaa löytää 

henkilöä, joka haluaa tai voi olla johtajana 

• Usein ryhmä syntyy mahdollisuuden (esim. kylätalolle tarvitaan uutta toimintaa) tai uhan 

(esim. kyläkauppa ollaan lakkauttamassa) ympärille. 

Johtajuus täytyy usein jakaa ryhmän jäsenten kesken, jotta voidaan tehdä päätöksiä ja jakaa 

vastuuta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka yhteisjohtajuudessa päätökset tehdään 

yhdessä, täytyy yksilöiden kuitenkin kantaa vastuu omista rooleistaan, velvollisuuksistaan ja 

tehtävistään. Se, mikä vastuualue on hoidettavana, ei anna kenellekään enemmän tai vähemmän 

päätösvaltaa – roolit jaetaan yrityksen toiminnan mahdollistamiseksi. 

Yhteisölähtöiset yhteiskunnalliset yritykset ovat kokoelma eri asioita: ne ovat yritys, 

liiketoimintaa, yhteisön kehitysorganisaatio, vapaaehtoistoimintaa ja sosiaalinen yhteisö. Tämä 

on välillä haastavaa erityisesti johtamisen ja hallinnoinnin kannalta. 

• Ei ole olemassa valmista mallia, miten yhteiskunnallinen yritys tulisi rakentaa tai miten 

sen tulisi toimia. Kullakin yhteisöllä on mahdollisuus tehdä yhteiskunnallisesta yrityksestä 

juuri omannäköisensä! 

• Kun yhteisön ja yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa kehitetään, on hyödyllistä suhtautua 

asioihin joustavasti ja mukautuvasti, sillä tällöin on mahdollista löytää uusia 

mahdollisuuksia 

Voi olla tarpeellista sopia yhdessä kirjallinen ohje, 

miten yrityksen toiminnassa menetellään (code of 

conduct). Ohjeessa määritellään sopiva ja epäsopiva 

käytös ryhmässä. Ohjeessa kielletään käytös, joka on 

epäsopivaa, vihamielistä tai syrjivää. 

Kirjallisen menettelyohjeen kautta kaikilla yrityksen 

toimintaan osallistuvilla on yhteinen käsitys siitä, 

miten tilanteissa tulee käyttäytyä. Ohjeen kautta 

luodaan kirjoitetut sosiaaliset säännöt, joita 

toimintaan osallistuvien tulee noudattaa ja joiden 

noudattamiseen voi kukin vedota. 

Yhteisössä syntyviin ryhmiin tai yhdistystoimintaan osallistuu usein henkilöitä, jotka ovat 

äänekkäitä ja joilla on vahvoja näkemyksiä ja mielipiteitä. Ehdoton tai jyräävä käytös saattaa 

synnyttää kielteisen ilmapiirin, joka saattaa estää muiden yhteisön jäsenten mielipiteiden 

ilmaisun tai osallistumisen tapaamisiin tai kokouksiin. 
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Alla olevan esimerkin kautta annetaan ohjeita, miten eräässä ryhmässä toimittiin haastavan ja 

jyräävän henkilön kohdalla. Esimerkistä selviää, miten ryhmä otti huomioon kaikkien 

osallistujien mielipiteet saavuttaakseen enemmistön päätöksen. 

Hanke Merseysiden yhteisön säätiö (The Community 
Foundation for Merseyside CFM) 

Tilanne Eräs Merseysiden yhteisön säätiön apurahalautakunnan jäsenistä valitti 
tavasta, jolla apuraha oli myönnetty. Lautakunnan jäsen oli vastustanut 
apurahan myöntämistä aiemminkin, mutta hänen syynsä vastustaa ja 
toimintansa eivät olleet lautakunnan menettelytapojen mukaisia. Koska 
jäsen oli äänekäs ja jyräävä, säätiössä oltiin huolissaan, että muut 
jäsenet eivät enää uskaltaneet ilmaista omaa mielipidettään. 

Ratkaisu Säätiössä tehtiin kirjallinen kysely lautakunnan jäsenille, jotta kaikkien 
säätiön apurahalautakunnan jäsenten näkemykset apurahan 
myöntämisessä tulisivat esille. 

Tulos Kyselyn tulokset osoittivat, että enemmistö kannatti apurahaa, ja 
säätiössä voitiin olla nyt varmoja, että kaikkien mielipiteitä oli 
kysymyksessä kuultu. 

Pohdinta Vaikka jokaiseen kysymykseen ei voida laatia kyselyä, on ratkaisu 
kuitenkin tämän tyyppisiin ongelmiin toimiva ja mahdollisti tässä 
tapauksessa muiden lautakunnan jäsenten mielipiteiden esille tuomisen 
suoraan, mutta luottamuksellisesti. Tätä kautta osoitettiin äänekkäälle 
ja jyräävälle jäsenelle, että hänen mielipiteensä ei ollut sama kuin koko 
ryhmän näkemys. 

6.6 Osaamisen tunnistaminen 

On tärkeä huomioida yhteisön jäsenten yksilölliset kyvyt ja taidot. Kun ne tunnistetaan, voidaan 

vastuu toiminnasta jakaa niin, että jokaiselle on jaettu hänelle sopiva tehtävä ja jokaiselle 

syntyy kokemus ajan ja vaivan käyttämisestä merkityksellisiin asioihin. 

Taitojen ja kykyjen tunnistamiseksi kannattaa järjestää tilaisuus yhteisön jäsenille. Tätä kautta 

on mahdollista löytää yllättäviäkin ominaisuuksia, jotka ovat arvokkaita ja joita voidaan käyttää 

yhteiskunnallisen yrityksen tai yhteisön toiminnan edistämiseksi. 

• Kannattaa muistaa, että joillekin on vaikeaa tuoda esille omia kykyjä ja taitojaan, 

erityisesti ryhmätilanteessa, joten parityöskentely niiden esiintuomiseksi voi olla 

hyödyllistä 

Tehtävä: 

Jakautukaa ryhmässä pareiksi. Selvittäkää, missä 2-3 asiassa parinne hyvä ja sen jälkeen 

keskustelkaa pareittain, miten parinne taitoja, osaamista ja tietoa voitaisiin käyttää yhteisön 

toiminnassa. 
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Kertokaa parinne vahvuuksista koko ryhmälle ja samalla tilaisuuden vetäjä voi kirjata ne 

myöhempää käyttöä varten. 

Kirjaamiseen voi käyttää yksinkertaisia otsikoita, joiden kautta voi nousta esiin sellaisiakin 

kykyjä, joiden ei tiennyt olevan tärkeitä yhteisön toiminnan kannalta. 

TAIDOT KOKEMUS TIEDOT VAPAAEHTOISTYÖHÖN 

KÄYTETTÄVÄ AIKA 

Taidot, kokemus ja tiedot voidaan jakaa myös yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteiden kannalta 

tarpeellisiin otsikoihin. 

TALOUS YMPÄRISTÖ- MAHDOLLISUUS IT-TAIDOT/ 

KYSYMYKSET KULJETTAMISEEN SOSIAALINEN MEDIA 

6.7 Tehtävien jako 

Kun on selvitetty kunkin osallistujan osaaminen sekä jaoteltu ne toiminnan kannalta järkeviin 

ryhmiin, voidaan aloittaa yhteisesti tehtävien jakaminen. Se kannattaa tehdä pienemmissä 

ryhmissä, jotka voidaan luoda kategorioiden mukaisesti. 

Jakamalla osallistujat pienempiin ryhmiin on helpompi hahmottaa, kuinka paljon osallistujia 

on käytettävissä kussakin kategoriassa ja kuinka monta ihmistä tarvitaan, jotta kunkin 

kategorian tehtävät voidaan toteuttaa sekä kuka on sopivin mihinkin tehtävään. 

Pienemmät ryhmät voi jakaa esimerkiksi alla olevien ryhmien mukaisesti: 

• Viestintä/Sosiaalinen media 

• Talous/Budjetointi 

• Kuljetus 

• Rakentaminen ja kunnossapito 

• Työnjaon tai työvuorojen suunnittelu, aikataulutus 

• Työskentely ryhmien/lasten parissa 

On tärkeä pohtia erilaisia näkökulmia, kun tehtäviä jaetaan: 

• Miten ihmisten välinen yhteistyö tulee sujumaan? 
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• Kuinka kauan tehtävään oletettavasti kuluu aikaa? 

• Kuinka monta ihmistä tehtävän toteuttamiseksi tarvitaan? 

• Mitkä ovat henkilön vahvuudet ja heikkoudet? 

• Mitä ihmiset ajattelevat omasta roolistaan osana yhteisön hyväksi tehtävää työtä? 

Jos osallistujilla on hyvä käsitys omista kyvyistään tai he haluavat osallistua tiettyyn tehtävään, 

on tietenkin tärkeää ottaa tämä huomioon. 

Jos henkilö voi ottaa vastaan minkä tahansa tehtävän ja hänen taitonsa sopivat juuri tiettyyn 

tehtävään, voi häntä pyrkiä vakuuttamaan sopivuudestaan. 

On kuitenkin tärkeää, ettei ketään pakoteta vastentahtoisesti mihinkään rooliin, sillä se voi 

aiheuttaa epäluottamusta ja negatiivisia tunteita koko toimintaa kohtaan. 

On tärkeä kuunnella ja arvostaa toisten mielipiteitä ja ehdotuksia. Tehtävien jakamisessa 

saatetaan joutua tekemään kompromisseja, jotta kaikki saavat itselleen mieluisan roolin. 

Tehtävien jakamisen tulisi olla yhteisen neuvottelun tulos, ei ylhäältä alaspäin johdettu 

päätös. 

6.8 Tehtävien jakaminen pienempiin osiin 

Tehtävät tulisi luoda niin, että jokaisella tehtävällä on tietty tarkoitus sekä selkeä alku ja loppu. 

Tämä kannustaa osallistumaan ja sitouttaa osallistujia niihin rooleihin, joihin he ovat 

lupautuneet. 

Tehtävien tarkka ja selkeä määrittely auttaa osallistujia ymmärtämään, miten he voivat 

tukea yhteisöä omalla toiminnallaan ja antaa kaikenlaiselle toiminnalle arvoa. 

Määrittely myös helpottaa osallistujien omaa päätöksentekoa, sillä he osaavat paremmin 

pohtia, onko heillä taitoja ja kykyjä vaadittavaan tehtävään. Vapaaehtoistyön tehtävien 

jakaminen tulee ymmärtää neuvotteluna ja tehtävien tulee muokkaantua yhteisön jäsenten 

näköiseksi. 

Kun tehtävät on määritelty ja selkeä aikataulu niiden toteuttamiseksi on luotu, on huomattavasti 

helpompaa sitouttaa yhteisön jäseniä vapaaehtoistyöhön. 

• Selkeät roolit ja aikataulutus ovat tärkeitä myös siksi, että yhteisön jäsenet voivat 

suunnitella ajankäyttöään vapaaehtoistyön ja muun elämänsä välillä 

• Suurin este osallistua on pelko siitä, että sitoutuminen yhteen tehtävään laajeneekin 

osallistumiseksi kaikenlaiseen toimintaan. Kun aikataulu ja tehtävät on määritelty 

tarkasti, on todennäköisempää, että yhteisön jäsenet uskaltavat lupautua mukaan. 

7 



• Mitä paremmin ja tarkemmin tehtävät suunnitellaan, sitä epätodennäköisempää on, että 

ne kuormittavat liiaksi. Mitä mukavampi kokemus osallistumisesta jää, sitä 

todennäköisemmin osallistujat osallistuvat uudestaan. 

• Yhteisölähtöinen toiminta vaatii yhteisön tuen ja vankan vapaaehtoispohjan, jotta 

toiminnan jatkuvuus voidaan turvata, siksi näiden asioiden pohtiminen etukäteen on 

tärkeää. 

6.9 Vastuualueiden määrittely ja jakaminen 

Vastuualueiden jakaminen on erittäin tärkeä osa yhteisjohtajuutta. Jotta se voidaan toteuttaa 

mahdollisimman hyvin, täytyy osallistujien roolit ja vastuualueet määritellä selkeästi. Selkeän 

määrittelyn kautta taataan, että osallistujat ymmärtävät, millainen vastuualue heillä on 

hoidettavanaan ja kenen vastuulla on hoitaa mikäkin tehtävä. 

Säännöllinen tapaaminen henkilökunnan/vapaaehtoisten/yhteisön jäsenten välillä on tärkeää, 

jotta kaikilla on ajantasainen tieto toiminnasta. Tällä vältetään ristiriitojen ja syrjäytymisen 

tunteen syntymistä. 

Vastuualueiden tasapuolinen jakaminen on tärkeää, jotta toimintaan osallistujat eivät kuormitu 

kohtuuttomasti. Liiallinen kuormitus voi johtaa stressiin ja pahimmillaan loppuunpalamiseen tai 

siihen, että osallistujat menettävät kiinnostuksensa toimintaa kohtaan. 

• Vapaaehtoisten saamisesta ja tukemisesta englanniksi: Outlining who will be involved 
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Toisaalta jotkut saattavat haalia itselleen tarkoituksellisesti liikaa vastuuta ja näin asettaa 

itsensä johtamaan toimintaa tai viemään toimintaa haluamaansa suuntaan riippumatta muiden 

osallistujien mielipiteistä. Yhteisössä jyräävästi käyttäytyvien henkilöiden kanssa voi olla vaikea 

tehdä yhteistyötä, ja jos he ovat kärkkäitä tuomaan esiin oman mielipiteensä, saattaa se johtaa 

toisten mielipiteiden tukahduttamiseen tai ristiriitoihin. 

• Lue lisää luvusta “Johtaminen, hallinnointi ja ihmisten kanssa toimiminen” siitä, miten 
toimia jyräävästi käyttäytyvien ja kärkkäiden henkilöiden ja mielipiteiden kanssa. 

6.10 Tie yhteisymmärrykseen 

Yhteisymmärrykseen pyrkivässä päätöksenteossa pyritään saamaan aikaan kaikkia toimintaan 

osallistuvia tyydyttävä päätös. Tällöin halutaan, että kaikki kannattavat tehtyä päätöstä tai 

voivat toimia sen edellyttämällä tavalla, eli ei vain sitä, että on tehty enemmistön päätös. 

Yhteisymmärrykseen pyrkivässä päätöksenteossa päätöksiä ei tehdä, jos yksilö tai vähemmistö 

niitä vastustaa. Jos tärkeimmissä asioissa ei päästä yhteiseen ratkaisuun, ehdotuksien 

eteneminen pysähtyy. Tällöin koko ryhmän on pohdittava ja etsittävä tilanteeseen ratkaisua, 

jossa kaikkien näkökulmat tulee huomioitua, eikä jättää huomiotta tai hylätä vähemmistön 

näkökulmaa. 

Yhteisymmärrykseen pyrkivässä päätöksenteossa halutaan saavuttaa tilanne, jossa kaikki 

osapuolet voivat voittaa. Päätöksentekoa varten täytyy koota parhaat ideat ja tärkeimmät 

päätöksentekoa koskevat huolenaiheet yhteen ja tehdä niiden pohjalta päätös, johon kaikki 

voivat yhtyä ja sitoutua. Toimintatapa antaa yhteisön jäsenille vallan päättää niistä asioista, 

jotka koskevat heitä ja yhteisön hyvinvointia. Tällöin valta jakaantuu harvojen sijasta monelle. 

• Yhteisymmärrykseen pyrkiminen sitouttaa toimintaan, sillä päätöksentekoon 

osallistuminen vahvistaa myös halua toimia yhteisesti sovitun tavoitteen eteen. 

Mitä syvempi kokemus kuulluksi tulemisesta ja omien tarpeiden huomioimisesta yhteisön 

toiminnassa on, sitä todennäköisempää on toimintaan sitoutuminen. Erityisen tärkeää kuulluksi 

tuleminen on silloin, kun yhteisön toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Moni äänestää 

jaloillaan, jos ei koe saavansa arvostusta ja kunnioitusta. 

Opas ohjaamisesta yhteisymmärrykseen päätöksenteossa, ristiriitatilanteissa ja isoissa 

ryhmissä (englanniksi): 

• Short Guide to Consensus – Seeds for Change 
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6.11 Yhteisjohtajuuden seuranta 

Yhteisjohtajuus perustuu vallan ja päätöksenteon jakamiseen kaikkien osallistujien kesken. 

Erityisesti yhteisölähtöisessä toiminnassa voi olla haastavaa nostaa esiin päätöksiin liittyviä 

huolenaiheita. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa päätöksistä ei haluta ottaa vastuuta tai 

ryhmässä ei ole todellista yhteisymmärrystä. 

Ulkopuolisen tahon näkökulma, eli tilanne, jossa nimenomaan halutaan saada asiaan 

vastakkainen mielipide, voi olla päätöksenteossa tärkeää palautteen ja uusien näkökulmien 

saamisen ja liiallisen samanmielisyyden haastamisen kannalta. 

Jos ryhmässä ollaan liian samanmielisiä ja 

keskitytään vain ryhmässä sovittujen tavoitteiden 

saavuttamiseen, voidaan päätöksenteossa ohittaa 

yhteisön muiden jäsenien ääni ja tarpeet. 

Tästä syystä on erittäin tärkeää saada palautetta, 

kritiikkiä ja suosituksia ryhmän toiminnasta. Tätä 

varten voidaan valita henkilö tai ryhmä, joka 

seuraa ydinryhmän toimintaa. 

6.12 Esimerkkejä 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin opas kylätoimijoille yhteiskunnallisesta 

yrittäjyydestä. Mukana tietoa yhteiskunnallisen yrityksen johtamisesta. 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia maaseudun palvelutuotantoon 
yhteiskunnallisen yrityksen keinoin? 
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