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1. Miten maailmankuvanne resonoivat esityksen ajatusten kanssa?

2. Onko pirullisia ongelmia todellisuudessa olemassa vai tehdäänkö asioista 
vain vaikeita?

3. Millaisia kokemuksia teillä on tullut vastaan kompleksisuuden johtamisesta
julkisen sektorin työpaikoilla? Oletteko törmänneet esityksessä kuvattuihin 
ideaalityyppeihin?

4. Millaisena emergenssin ”pimeä puoli” näyttäytyy omissa 
organisaatioissanne?

5. Keiden kaikkien pitää tutustua kompleksiseen ajatteluun?
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Ryhmäkeskusteluihin käsiteltäviä teemoja



Miten maailmankuvanne resonoivat 
esityksen ajatusten kanssa?

• Ihminen kaipaa hallinnan tunnetta. 
Kompleksisuuden ymmärtäminen auttaa tässä. 
Hallittuun johtamiseen kuuluu pysähtyä ja 
tehdä päätöksiä. Kaaos ei voi olla koko ajan 
hyväksyttävät tila. Välillä tuntuu, ettei uskalleta 
päättää virheiden pelossa. On päätettävä ja 
muutettava suuntaa, jos meni pieleen.

• Haluaisi ajatella kompleksisuuden 
maailmankuvan tavoin, asia ei kuitenkaan ole 
mahdollinen mm. rakenteet ja lainsäädäntö 
hankaloittaa.

• Havaintomme arjessa, maailmassa: asiat eivät 
mene suoraviivaisesti ja nuolentavoin, vaan 
kiemurrellen ja kaarrellen. Eli oikein hyvin 
resonoi))))) Huh helpottaa ainakin vähän. 

Kaikkea ei voi, tarvitse ymmärtää, hallita.

• Moni asia loksahti paikoilleen. 
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Onko pirullisia ongelmia todellisuudessa 
olemassa vai tehdäänkö asioista vain 
vaikeita?

• On! Mutta voivottelu ei auta. Tulee löytää 
asioista/työkaluja/keinoja, joilla pirullisia ongelmia 
voidaan ratkaista. Kompromissit luovat pirullisen kehän 
(esim. poliittiset päätökset). On helppo lannistua asian 
alle tai pelätään virheellistä päätöstä, jolloin asia tuntuu 
vaikealta. 

• Pirullisia ongelmia on & niitä tehdään.

• Hmmm….pitääkö määriittää ongelman laatu? Osaanko 
tunnistaa kesyn ja pirullisen? Millä tasolla asioita 
mietitään? Esim. arjen pienimmät-globaalit suuremmat. 
Asioissa on monia puolia, elementtejä. Pyrkimys voisi 
olla hahmottaa niitä mahdollisimman laaja-alaisesti ja 
avoimesti.

• Oman edun tavoittelu vääristää! Piilovalta, byrokratia



Millaisia kokemuksia teillä on tullut vastaan 
kompleksisuuden johtamisesta julkisen 
sektorin työpaikoilla? Oletteko törmänneet 
esityksessä kuvattuihin ideaalityyppeihin?

• Tunnistettiin ideaalityyppejä. Usein haetaan yhdessä 
ratkaisuja, mutta päätöksentekovaiheessa 
siiloudutaan. Organisaatiorakenteet ja budjetit 
rajoittavat. Kesyt ongelmat saattavat törmätä 
vallankäyttöön, hallinnan tunteen menettämisen 
pelkoon, epävarmaan johtamiseen ja 
asiantuntijuuden puutteeseen.

• Hallinnoijia riittää. Onko systeemin vika? 
Ohjausjärjestelmä.

• Ruokkiiko kompleksinen maailma, lisääntyvät 
ongelmat hallinnoijien esiinmarssi? Vrt. Kun omat 
ratkaisumahdollisuudet hupenevat, oma hallinnan 
tarve kasvaa. 

• Työmaailma on liian usein mekanistinen. 
Järjestyksen ja hallinnan tarve. Maailma on 
kompleksinen. Oikein-väärin ajattelua: siihen joutuu 
taipumaan.

• Ollaan törmätty
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Millaisena emergenssin ”pimeä puoli” 
näyttäytyy omissa organisaatioissanne?

• On helpompi puhua epäolennaisesta kuin mennä 
vaikeaan ongelmaan. Vähemmän 
onnettomuuksia=kukaan ei enää uskaltanut ilmoittaa 
pieniä onnettomuuksia syyllisyyden ja ryhmän paineen 
pelossa.

• Esim. väärät mittarit, eivät kohdennu oikein, esim. 
koulutus väärin kohdennettuna

• Näyttäytyy esim. palkitsemiseen liittyvissä asioissa. 
Pimeä puoli on usein paremmin tuotteistettu

• Pirullisia ongelmia: vanhusten hoito-ongelmat, 
sisäilmaongelmat, ristiriidat työpaikoilla

• Vanhoilla ”valheilla” kehitetään. Työstä vieraantumisen 
ilmentymät, ”Ei kuulu minulle” –ilmiö näkyy työpaikalla.

Keiden kaikkien pitää tutustua kompleksiseen 
ajatteluun?

• Jokaisen osapuolen olisi hyvä pohtia mitkä tekijät johtivat 
asioiden syntyyn ja lopputulokseen, esim. perheissä, 
työpaikoilla, päätöksenteossa. Kompleksisuusajattelu 
kansalaistaidoksi: mm some on synnyttänyt kuplia ja 
mustavalkoisuutta, opettanut sylkemään. Pitäisi 
ymmärtää kokonaisuutta myös kaaoksen reunalla. Tätä 
ajattelutapaa tulee treenata.

• Keskeisten päättäjien (ikäpolvien kuilu) ja koko 
työyhteisön.

• Kaikkien tulisi perehtyä kompleksiseen maailmaankuvaan 
ja tunnistaa erot  mekanistiseen maailmankuvaan.


