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YK muistuttaa kohtaloamme muokkaavista

kompleksisista haasteista

1980-2016: 

köyhimmän

väestöpuoliskon tulot

kasvoivat 12%

Rikkaimman 1%:n 

väestön tulot

kasvoivat 27%

Arvio: Neljännes eläin-

ja kasvilajeista katoaa.

Maapallon ruokaturva

on uhattuna, kun

biodiversiteetin suoja

tuholaisia, tauteja ja

ilmastonmuutosta

vastaan katoaa

1,5 asteen nousu: 

- 500 milj. kärsii

vesistressistä

- 4 mrd

kuumuusalloista

- 10 milj. 

Rannikkotulvista

2016-2030 

muovijätteen 

ennustettu kasvavan 

260 => 460 milj. tn/v

E-jätteestä 60% 

mykkyineen

kaatopaikoille

YK:n kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin raportti 10.9.2019

Ilmastonmuutos 
etenee

Eriarvoisuus
lisääntyy

Biodiversiteetti-
kato jatkuu

Jäteongelma
kasvaa



1. Kestävyyskriisi 
NYT!

2. Globaali 
keskinäis-
riippuvuus ja 
kasvavat 
jännitteet

3. Teknologia 
muuttaa 
kaiken

4. Työn ja 
toimeentulon 
arvoitus

5. Edustuksellisen 
demokratian 
puhti 
hukassa

6. Talous 
tienhaarassa

G L O B A A L I T  

M E G A T R E N D I T

P O H J O I S M A I S S A

K Y T E V I Ä

H A A S T E I T A



Ongelmien pirullisuudesta on tullut aikamme ”metatrendi”

Kesy

Sot-
kuinen

Pirulli-
nen

Lähde: Raisio, Jalonen, Uusikylä 2018. Sitran selvityksiä 139. 

Osatekijöiden, 

alasysteemien ja 

keskinäisriippuvuuksien 
kompleksisuus

Riskien, toiminnan 

seurausten ja muuttuvien 
asetelmien epävarmuus

Näkökulmien, 

arvojen ja 

strategisten aikeiden 
hajaantuminen



KESY 

ongelma: 
Pyrkimys 
maailman 
ymmärtämiseen, 
ennustamiseen ja 
haltuun 
ottamiseen 
(ongelman-
ratkaisu)

PIRULLINEN 

ongelma:
Pyrkimys koko-
naisvaltaiseen 
ajatteluun, 
huomion kiinnit-
tämiseen vuoro-
vaikutussuhteista 
ilmeneviin 
mahdollisuuksiin 
ja uhkiin 
(selviytyminen)

SOTKUINEN 

ongelma: 
Pyrkimys 
systeemisyyteen, 
monipuoliseen 
tiedonkeruuseen 
ja panostamalla 
näytön ohjaavaan 
rooliin osana 
päätöksentekoa. 
(selkeytys)

Pysähdy ongelman ääreen!



Kompleksisuuden kohtaamisessa erityisesti

korostuvia johtamishaasteita

Kognitiiviset
haasteet

Lyhyen aikavälin
ajattelun
vallitsevuus

Loogisen ajattelun
kaipuu

Strukturoidun
datan yliarvostus

Mustien
joutsenten
väheksyminen

Käyttäytymis-
haasteet

Suunnittelun tarve

Suunnittele, tee,
tarkista, toimi

Tekninen johtajuus

Väittely dialogin
sijaan

Rakenteelliset
haasteet

Hierarkiat ja 
byrokratia

Tehokkuus ja
vaikuttavuus

Luottamus
yksittäisten
johtajien rajallisiin
kykyihin

Vallankäytön
haasteet

Sankarijohtajuus

Kasvava
voimattomuus ja
hallinnan tarve

Populismiin
nojaamisen vaarat

Tunnepohjaiset
haasteet

Henkilökohtaiset
agendat

Menetyksen pelko

Epäonnistumisen
pelko

Lähde: Doz ym. Sitra working paper  17.3.2017



MITÄ SE TARKOITTAA 

TIEDON KÄYTÖLLE ?
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Kompleksinen toimintaympäristö:



Kesyt, sotkuiset ja pirulliset ongelmat erilaisina

kognitiivisina haasteina

Sovellettu: Jalonen ym. 2018, vrt. myös nk. Cynefin-viitekehys.

KESY

SOTKUINEN

PIRULLINEN

Ongelman

luonne

Hallittavuus

Ennakoitavuus

heikkenee

Näytön merkitys

vähenee

Satunnaisuus

kasvaa

Epävarmuus

lisääntyy

Tiedon puute

Tieton paljous

Tiedon

monitulkintaisuus

Ratkaiseminen

Analysointi

Tulkinta

Tiedossa

Pääteltävissä

Avoin

Kognitiivinen

haaste

Ongelman

haltuunotto

Loppu-

tulos

Parhaat

käytännöt

Hyvät

käytännöt

Muotoutuvat

käytännöt

Toiminta



TIEDON LÄÄKERUISKUMALLI

N ä y t t ö p e r u s t e i n e n p ä ä t ö k s e n t e k o



TIEDON HAUDUTUSMALLI

E r i l a i s t e n t i e t ä m y k s e n j a  a s i a n t u n t i j u u d e n

v u o r o v a i k u t u s



MITÄ SE TARKOITTAA 

ENNAKOINNILLE ? 
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Maailman kompleksisuus:



Kolme tulokulmaa tulevaisuuksiin

Trendit Visiot
Heikot 

signaalit



Ennakointi ei tuota “tulevaisuuspalikoita”

Kun ennakointi nähdään 
tulevaisuusorientoituneena 
keskusteluna siitä, mikä on 
mahdollista ja mikä toivottavaa, 
tulevaisuustieto muuttuu palikasta 
verkostoksi.

Ennakoinnin käsittäminen erillisenä ja muusta 
toiminnasta irrallisena prosessina johtaa 
ajatukseen ennakointitiedosta palikkana. 
Tällaisessa ennakoinnissa tuotetaan 
tulevaisuuspalikoita, joita pitäisi jotenkin 
saada tuupatuksi päätöksentekoprosessiin.

(Lähde: Dufva, M.)



Tulevaisuuteen
varautuminen

Tulevaisuuksien 
suunnittelu

Tulevaisuuksien
avartaminen

Mikä muuttuu?
Mikä on epävarmaa?

Mihin voi ja kannattaa 
vaikuttaa?

Mikä on toivottavaa ja 
kenen kannalta?

Mitä ei kyseenalaisteta?
Millaisia oletuksia 

tehdään?

Mitä tehdä tulevaisuudelle?

Miller 2018

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351047999


VARAUTUMINEN



SUUNNITTELU



AVARTAMINEN



MITÄ SE TARKOITTAA 

SUHTAUTUMISELLE 

TULEVAISUUTEEN ?
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Maailman kompleksisuus:



Mahdollinen, uskottava, todennäköinen, toivottava ?

Sovellettu lähteestä: http://www.nesta.org.uk/publications/dont-stop-thinking-about-tomorrow-modest-defence-futurology



Mihin suuntaan tulevaisuustötterömme osoittaa?

Singulariteetti Ekokatastrofi Solarpunk

Apokalypsi TAAHLK

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0YHvj5vlAhVfxMQBHVkGAZ8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpxhere.com%2Ffi%2Fphoto%2F983385&psig=AOvVaw3IHHLomBSYN098v5BsqKv7&ust=1571120954360164


JATKUVUUS
Business as usual

Kolme eri tapaa elää ajassa

MUUTOS
Innovaatiot ja kokeilut

TULEVAISUUS-

KUVAT
Uusi järjestelmä

Nykyhetken työntö Tulevaisuuden imu

Menneisyyden paine

“Riskaabelia”

“Estävää”

“Epärelevanttia
haihattelua”

“Dinosaurukset
puhuu”

“Ei käytännöllistä”“Tarpeeton kompromissi”

“Kiinnostava
idea”

“Toivoa
herättävää”

“Näin voin
auttaa””

“Inspiroivaa””

“Perinteitä
kunnioittaen”

“Liittoudutaan”



MITÄ SE TARKOITTAA
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Maailman kompleksisuus:



Kompleksisessa 

toimintaympäristössä johtajan

tehtävänä ei ole hallita 

organisaatiota, vaan ikään 

kuin häiritä systeemiä, ja 

saada organisaatio löytämään 

itseorganisoituvasti uusia 

tasapainotiloja. 

“Jos yrittää hallita kompleksisuutta, 
päätyy helposti lisäämän sitä”

Lähde: Raisio ym. 2018



Ennakointi johtamisessa

Ennakointi ei ole 
yksittäisiä prosesseja, 
vaan jatkuvaa yhteistä 
ja toisten ajatuksia 
jalostavaa keskustelua 
mahdollisista ja 
toivottavista 
tulevaisuuksista. 

Rakentava 
tulevaisuuskeskustelu 
edellyttää kyvykkyyttä 
kuvitella monenlaisia 
tulevaisuuksia, haastaa 
tulevaisuuskuvia ja 
ymmärtää niiden 
taustaoletuksia. 

Ennakointitiedon 
hyödyntäminen ja 
tulevaisuuskeskustelu 
edellyttävät lupaa uskoa 
tulevaisuuksiin. 
Tarvitaan kuvauksia 
toivottavista 
tulevaisuuksista. 

Rakentava
tulevaisuus-
keskustelu

Tulevaisuus-
kyvykkyys

Tulevaisuus-
usko

Lähde: M.Dufva 2018.



11 kompleksisessa toimintaympäristössö

korostuvaa hyvän johtajan ominaisuutta

1. Kuuntelee aktiivisesti

2. Mahdollistaa riskien 
ottamisen 

3. Huomioi kontekstin 

4. Työskentelee yhteistyössä 

5. Toimii monitieteisesti 

6. Kehittää 
kulttuurisensitiivisyyttä 

7. Ei tee johtopäätöksiä 
hätiköidysti 

8. Puolustaa 
oikeudenmukaisuuden 
periaatteita 

9. Kykenee suodattamaan 
epävarmuutta

10.Luottaa

11. Kyseenalaistaa ja haastaa 
sääntöjä

Lähde: Doz ym. Sitra Working paper 17.3.2017



Panostan tulvaisuusdialogiin ja 

osallistavaan tiedonmuodostukseen

Avarran ajatteluani ja pyrin 

tunnistamana tulevaisuuksien

monimuotoisuuden

Rakennan positiivisia

tulevaisuusksuvia

Huomioin kompleksisuuden myös

arjen johtamistyössä

Haemme

joukkoomme

tulevaisuuden

johtajaa

Edellytämme vahvaa ja 
monipuolista
tulevaisuuskyvykkyyttä.

Aiempi kokemus
tulevaisuudesta ei ole 
välttämätön.

Tulevaisuuden 
työpaikkailmoitus?



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

