
Fasilitointi tarkoittaa ryhmätyöskentelyn suunnittelua 
ja toteuttamista.

Fasilitaattori ohjaa ja helpottaa ryhmän toimintaa, 
aktivoi osallistujia sekä hallinnoi tilaa ja tunnelmaa.

TAIDEKESKUSTELUN FASILITOINTI



TAIDEKESKUSTELU

Luovan ongelmanratkaisun hallittu hyödyntäminen 
Osallistujien aktiivisen vuorovaikutuksen lisääntyminen
Osallisuuden lisääntyminen päätöksenteossa

Taidekeskusteluja käydään kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan ympäristöissä. 
Keskusteluissa esitetään ideoita, kerrotaan mielipiteitä ja sovitaan asioista.

Fasilitoinnin hyötyjä taidekeskustelulle

Fasilitointia kannatta hyödyntää etenkin silloin kun taidekeskustelun avulla 
halutaan saada esille erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, kehittää toimintaa tai 
osallistaa useampia henkilöitä päätöksentekoon. 

Kaikki taidekeskustelu ei tarvitse fasilitointia, vaan joskus on hyvä antaa 
keskustelun rönsyillä valtoimenaan.

INFO



Tuottaja fasilitoi Nuori Taide 2021 -verkkotapahtumanssa keskustelua nuorten taiteesta. Fasilitaattori seuraa pöydällä olevista muistiinpanoista 
keskustelulle suunniteltua runkoa, aiheita ja kysymyksiä. Kuva: Onni Pusa 

ESIMERKKI



Suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyö- ja oppimistilanteita.
Organisoimaan ja aikatauluttamaan ryhmätyöskentelyä.
Toteuttamaan selkeitä ja osallistavia ryhmätehtäviä, joihin jokainen voi osallistua. 
Luomaan ja ylläpitämään turvallista ja hyvää tunnelmaa ryhmässä.
Tuomaan esiin, selkeyttämään ja tiivistämään erilaisia näkökulmia yhteisestä aiheesta.

Fasilitaattorin tehtävänä on tukea ryhmän ajattelua ja muuta toimintaa ryhmätilanteessa. Hän 
suunnittelee ja luo tilan, ajan, paikan ja tunnelman, jotka tukevat osallistujia esittämään 
mielipiteitään ja ideoitaan tasavertaisesti. Lisäksi fasilitaattori seuraa ajankulua ja 
huolehtii prosessin etenemisestä. Fasilitaattorin tehtävänä ei ole esittää mielipiteitä 
käsiteltävästä aiheesta.

Fasilitointi opettaa 

Fasilitointi eroaa opettamisesta siten, että opettaja käsittelee ryhmän kanssa 
oppimissisältöjä ja niiden merkityksiä, kun taas fasilitaattori luo ryhmälle tilaisuuksia 
käsitellä yhteistä asiaa. Opettajan työssä nämä roolit ovat usein päällekkäisiä.

FASILITAATTORIN ROOLI

INFO



FASILITOINNIN VAIHEET
Valmistautuminen

Ryhmätyön 
aloittaminen Jälkityöt

Aikatauluta 
työskentely: 
esitykset, 
ideointi, 
ryhmätehtävät, 
tauot ja muu 
ohjelma.

Valmistele 
tilaisuudet 
etukäteen, mutta 
ole valmis 
joustamaan 
tarvittaessa.

Lähetä 
osallistujille 
ennakkotietoa 
työskentelystä.

Työskentely
Ryhmätyön 
lopettaminen

Esittele yhteinen 
tavoite ja pidä se 
osallistujien 
näkyvillä.

Kerro, mitä 
osallistujilta 
odotetaan.

Kysy osallistujien 
odotuksia ja päivän 
fiilistä. 

Ryhmässä on suositeltavaa 
käyttää turvallisemman 
tilan ja syrjinnästä 
vapaan alueen 
periaatteita.  

Pidä käsiteltävä aihe 
ja muistiinpanot 
näkyvillä.

Pidä ryhmän vireystasoa 
yllä aktivoivilla 
tehtävillä ja tauoilla.

Käytä interaktiivisia 
ja aktivoivia 
työkaluja, esim. 
kuvakortteja, tilaan 
levittyviä 
ajatuskarttoja, 
valkotaulua, 
muistilappuja tai 
rakennuspalikoita.

Tarjoa ryhmälle 
vaihtoehtoja, joista he 
valitsevat seuraavan 
vaiheen.

Kertaa keskeiset 
asiat.

Esittele 
ryhmäprosessin 
seuraavat vaiheet.

Kiitä osallistujia ja 
järjestäjiä.

 

Tiivistä ryhmätyön 
tulokset. 

Lähetä materiaalit 
ja tulokset 
osallistujille.

INFO



AVOIMET KYSYMYKSET RYHMÄTYÖHÖN

Mikä vaikutti...?
Kuinka voisimme...?
Mitä opit...?
Mitä havaitsit...?

Fasilitoinnissa suositaan kysymyksiä, jotka rohkaisevat osallistumaan dialogiin ja 
joihin ei ole vain yhtä oikeaa vastausta. Avointen kysymysten avulla pyritään 
synnyttämään oivalluksia ja selkeyttämään asiaa tai tavoitetta.

1. Harjoitelkaa avointen kysymysten muodostamista täyttämällä ne itsenäisesti 
taidealaan liittyvillä aiheilla. 

2. Jakaantukaa pareihin ja vastatkaa toistenne kysymyksiin vuorotellen.  

Vinkki! Hyödyntäkää kysymyksiä esimerkiksi paneelikeskustelun tai taiteen 
ammattilaisen haastattelun suunnittelussa.

HARJOITUSHARJOITUS



Millaisia kokemuksia sinulla on keskustelun fasilitoinnista?

Millaisia kokemuksia sinulla on fasilitoituun keskusteluun 
osallistumisesta?

Voiko taidekeskustelua fasilitoida henkilö, joka ei tunne taidealaa? 
Miksi voi/ei voi?

Missä visuaalisen kulttuurin työtehtävissä fasilitointitaidot ovat 
tarpeellisia?

POHDITTAVAKSI

HARJOITUKSEN JÄLKEEN



Ideapakka, Ketterä fasilitointi -kortit
Dare to Learn -pelikortit
Ateneumin taidemuseon Taidepakka-kuvakortit ja tehtävät
Sitran Megatrendi-kortit
Näin onnistut etäopetuksessa: vinkit 
virtuaalifasilitointiin, Gofore

TUTUSTUTTAVAKSI

Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi


