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"Mut mä näkisin, että suurin haaste on se, että me emme 
halua myöntää, että on olemassa pirullisia ongelmia. Jos me 
myönnettäis se, mikä ei oo suinkaan tappion tunnustamista, 
vaan se on sitä, että me ymmärrämme tän kompleksisen 

järjestelmän perusominaisuuksia, niin tuska vähenis ja sitten 
turha touhuilu myöskin" (Raisio 2010) 
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TUSKA…? 
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• Turhautumista 

 

• Sormien osoittelua 

 

• Toivottomuutta 

 

• Paniikkia 

 

 

 http://mari-elina.fi/2013/11/17/kuntapaattajan-tuskaa/ 



 

 

4 (Conklin 2005) 
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• ONKO NÄIN: ”että me ymmärrämme tän kompleksisen 
järjestelmän perusominaisuuksia, niin tuska vähenis”  

 

 

 

 



KESY ONGELMA 
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• Helposti määriteltävissä 

 

• Helposti ratkaistavissa 

 

• Asiantuntijuus keskiössä 

 

• Shakinpeluu hyvä vertauskuva 



KRIITTINEN ONGELMA 
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• Kriisi, jossa vähän aikaa 
päätöksentekoon 

 

• Ongelma ’itsestään selvä’ 

 

• Komentajan tehtävä antaa 
nopeita vastauksia ongelmaan 

 

 



PIRULLINEN ONGELMA 
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Suomenmaa 17.1.2014 

• Ei ole olemassa mitään lopullista ja täysin täsmällistä 
määritelmää 

• Pirullisten ongelmien ”ratkaisut” eivät ole lopullisia 

• ”Ratkaisut”pirullisiin ongelmiin eivät ole oikeita tai vääriä, 
vaan hyviä tai huonoja 
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Ratkaisun 

toteuttaminen 

Ratkaisun  

muodostaminen 

Informaation 

analysointi 

Informaation 

keruu 

Aika 

Lineaarinen vs. epälineaarinen ratkaisumalli 
(Conklin 2005) 



KUINKA PIRULLINEN ONGELMA 

KESYTETÄÄN? 

10 

”…it tames the growl of the wicked problem: the wicked problem no 
longer shows its teeth before it bites” (Churchman 1967) 
 

Kuva: Luiz Garzia, wikimedia 
commons 

1. Ongelman määritelmää lukitsemalla 
2. Väittämällä, että ongelma on 

ratkaistu 
3. Mittaamalla ’objektiivinen’ tulos 
4. Olettamalla, että ongelma on sama 

kuin ennen 
5. Luovuttamalla tai odottamalla 
6. Antamalla vain muutaman 

vaihtoehdon joista valita 
7. Luomalla vahvasti säännelty 

ympäristö 
 



KUINKA PIRULLISTA ONGELMAA 

JOHDETAAN? 
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(Grint 2005, 2010) 

It is my firm conviction that people have to fail into collaboration.  
(Robert 2000) 



Tunnin työpaja ratkaisuna pirulliseen 

ongelmaan? (Digh 2007) 

Vaasan yliopisto | Sosiaali- ja terveyshallintotiede, 
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“I got a call recently from a human resources director. 
“We’ve got a problem,” he said. “Some of our employees 
have hung nooses from their African-American coworkers' 
lockers. We need help.” 

    

   The solution he requested? A one hour workshop.  
 
 

   "You've got to be kidding me," I replied. “A lifetime of 
mental constructs led these people to put nooses on their 
black colleague's lockers, and you're going to give it one 
hour?"  

     

   “If I could solve this in an hour, don’t you think I would?” 
 



LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ 

KOMPLEKSISUUSAJATTELUSTA 
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Kunta palvelukoneistona Kunta asukkaidensa yhteisönä 



KAAOKSEN REUNALLA: HYVÄ vai 

PAHA? 
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PERIAATTEET KAAOKSEN REUNALLA 

TOIMISEEN 
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“These bullets may be common sense  to the experienced 
manager (endowed with an innate understanding of human 

networks). I certainly hope so! What is particularly 
interesting about complexity science is that it provides a 

scientific way of making these points… The complex systems 
view really is a profoundly different way of understanding 

the world from what we in the West (primarily) have become 
accustomed to. My modest hope is that the systemic task of 

managing will be no less challenging, but may be a little less 
frustrating ” (Richardson 2008) 
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Älä kesytä pirullista ongelmaa – Hyväksy se 
sellaisenaan 
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Ralph Staceyn tunnettu komplesisuusmatriisi 
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Älä pyydystä perhosta – Anna sen lentää vapaana 
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Älä oleta saavuttavasi täydellisyyttä – Pyri parhaaseen 
mahdolliseen 
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FORESIGHT- raportti 
(2007).”Tackling Obesities: 
Future Choices” 
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“It’s easy to be kind of scared 
by complexity. It’s quite 
daunting…but it doesn’t have to 
be and that’s what we’re trying 
to prove here with this,” 

Step 1:  We’ll gather data so we can understand what the family development system 
currently looks like.  We’ll do this by engaging residents, service providers, businesses, 
and city employees to tell us how they view the system. 
Step 2:  We’ll synthesize this data into a map of the family development system, 
which will show its key elements and how they interact to affect family development in 
Somerville.  We’ll get some help from experts who specialize in systems thinking 
during this step. 
Step 3:  We’ll use this map to identify leverage areas in the system—those places 
“where a small shift in one thing can produce big changes in everything.” Our hope is 
that the systems map will reveal new and exciting ways to spur positive change in 
Somerville. 
Step 4:  We’ll design policies to influence these leverage areas. 
Step 5:  We’ll evaluate the NEXUS approach and the policies we produced through it, 
asking questions like: What worked well?  What didn’t work?  What adjustments 
should be made? (Kabak 2014; http://www.somervillema.gov/nexus) 
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Älä oleta, että tunnet ongelman entuudestaan – 
Suhtaudu siihen kuin se olisi ennennäkemätön 
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Pienikin muutos alkuarvoissa voi saada aikaiseksi 
merkittävän muutoksen lopputuloksessa (kuva: Gleick 1989) 
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Älä usko olevasi aina oikeassa – Myönnä itsellesi, että 
joskus olet vähemmän oikeassa 
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osallistuja 9: ”Niin ja eduskunnassa käytäis tämmöistä 
vuorovaikutteista keskustelua, että ne peilais todella toistensa 
mielipiteitä ja miettis ja pohtis, niin se olis ihan eri kuin se, että ne 
väittelee tänä päivänä ja haukkuu toisiansa. Sä oot sellainen ja te ootte 
tehnyt siinä ja siinä niin huonoja päätöksiä. Ei se mihinkään vie asioita. ”  
 
osallistuja 11: ”Eikä se vie ja sitten toinen kumoaa ja hyvä ehdotus 
meni nyt väärälle puolueelle. Vedetään ne takas, tämä se kaataa hyviä 
ehdotuksia.”   
 
osallistuja 9: ”Ne vois just niin kun Markolla on tapahtunut niin 
muuttaa mieltänsä välillä ja huomais että keskustelu olis rakentavaa.”   
 
osallistuja 6: ”Jos joku eduskunnassa muuttaa mielipidettään koska 
tulee lisää tietoa, niin kaikki muut edustajat haukkuu sitä 
takinkääntäjäksi. Ei voida vaihtaa mielipidettä.”   

(Raisio, Setälä & Vartiainen 2014) 
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Älä jää lukkojen taakse – Pidä ovesi avoinna 

 



 

 

14.3.2013 Vaasan yliopisto | Sosiaali- ja terveyshallintotiede,  28 



29 

Älä unohda organisaatiosi arkista toimintaa – Arki 
vaikuttaa merkittävästi organisaatiosi kehitykseen 
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LOPUKSI 

• Suuret siirtymät ovat usein tuskaisia 
prosesseja 
– Kuntakentän uudistaminen ei ole 

ollut poikkeus 
• Onko tämä tuska kuitenkaan 

väistämätöntä? 
– Sitä tuskin saa koskaan 

poistettua, mutta saisiko sitä 
vähennettyä? 

• Voisiko pirullisten ongelmien ja 
kompleksisten systeemien 
perusominaisuuksien hyväksyminen 
saada huomion kiinnittymään meta-
päätöksentekoon? 
– Kysyttäisiin ainakin välillä, että 

”miten meidän tulisi päättää” 
”mitä meidän tulisi päättää” 
kysymyksen sijaan. 

 

”Mut nyt vois tietysti ihan toisella 
tavalla kun on ollut tässä mukana ja 

itsekin vastuussa niin vois niinku 
kokemuksen syvällä rintaäänellä 
ruveta nostamaan esille et ei nyt 
sitten viidettä projektia vaan tai 

kuudetta tai kymmenettä vaan nyt 
tehdäänkin jotain vähän 

toisella tavalla, koska näähän 
ongelmat ei oo mihinkään 

hävinneet. Näähän on siis näitä, siis 
nämä pirulliset ongelmat niin 

nehän ei häviä mihinkään. 
Niitten kanssa pitää vaan elää ja 

sitten yrittää löytää ja luovia.”  
(Raisio 2010) 
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Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? 
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Piirros: Anne-Maria Valkama, kansalaisraadin osallistuja 
 


