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Jaettua suuntaa 
epävarmuudessa toimimiseen

Olemme erittäin hyviä toimimaan ilmiöiden kanssa, joiden suhteen voimme olla varmoja. 
Ilmiöiden parissa, joista emme voi olla varmoja, tarvitsemme lähestymistapoja, jotka 

mahdollistavat transformaatiota, jaetun ymmärryksen luomista ja yhteisöohjautuvuutta.

Emme voi löytää sitä yhtä tehdasta, joka on synnyttänyt 
ilmastonmuutoksen tai sitä valtaväylää, jonka raken-
taminen on johtanut biodiversiteettikatoon. Kun emme 
voi tunnistaa suoria syitä tai vastuullisia tahoja näihin 
haasteisiin, perinteiset johtamisen ja ongelmanratkaisun 
tapamme eivät riitä vastaamaan niihin. Kenties laajan 
epävarmuuden vallitessa haasteiden ymmärtämisessä ja 
niihin vastaamisessa tulisi kiinnittää suoran ymmärtämi-
sen tai suorien ratkaisujen lisäksi huomiota myös sosiaa-
lisesti tuotetun informaation organisoinnin tapoihin. 

Transformaatiossa toimijat muuttuvat  
suhteessa toisiinsa

Eräs merkittävimmistä organisaatioista, joka on ottanut 
kompleksisten haasteiden taklaamisen tavat tekemisensä 
ytimeen, on Euroopan unionin ilmastoaloite EIT Climate-
KIC. Heidän tekemistään ohjaa pyrkimys transformaation 
eli ilmastoaiheiden parissa toimivien tahojen keskinäisen 
organisoitumisen ja muuttumisen edistämisen. Trans-
formaatio viittaa siihen, että ei riitä, että kehitämme 
esimerkiksi vain ilmastomyönteisiä teknologioita, vaan 
samanaikaisesti meidän tulee muuttaa tapoja, joilla toi-
mijat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

EIT Climate-KIC edistää transformaatioita käytännös-
sä Deep Demonstrations -aloitteiden avulla. Niiden tavoit-
teena on osoittaa, että monitoimijainen transformaatio on 
mahdollista. Sen sijaan, että toimijat suunnittelevat muu-

toksen ennakkoon ja toteuttavat sen, transformaatio näh-
dään pikemminkin suuntana, jolla on aikanaan vaikutusta 
toimintaympäristössä oleviin tekijöihin, kuten esimerkiksi 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Aikanaan, koska 
transformaation tavoitteena ei ole suoraan vaikuttaa 
kasvihuonepäästöihin, vaan toimijoiden vuorovaikutuksen 
tapoihin, joiden sivutuotteina päästöt syntyvät.

Jatkuvan uudistumisen avaimet

Transformaation edistämisessä on keskeistä vuorovaiku-
tuksen muotojen uudistaminen, ettei tekeminen jää vain 
kertaluontoiseksi panostukseksi, vaan jatkuvaksi uudis-
tumisen tavaksi. Jaetun ymmärryksen luominen (engl. 
sensemaking) epäselvästä tai muuttuvasta kontekstista 
vaatii yhteisen oppimisen käytänteitä. Niiden toteuttami-
nen kysyy toimijoilta ajan ottamista kiireen keskellä, sillä 
ei riitä, että yksittäinen henkilö, projekti tai organisaatio 
oppii yksin, vaan että haasteen parissa toimivat tahot 
luovat jaettua ymmärrystä.

Kompleksisuustieteistä peräisin oleva itseohjautuvuu-
den käsite kuvaa järjestelmän tai sen toimijoiden kykyä 
luoda kollektiivista järjestystä, jota ei ole sen yksittäisissä 
osissa. Yhteisöohjautuvuuden käsite kuvaa sosiaalisissa 
konteksteissa itseohjautuvuuden luonnetta. Toimijoiden 
ja vuorovaikutuksen uudistamisessa yhteisön jaetun 
ymmärryksen luominen ja siihen perustuva yhteisöohjau-
tuvuus edistävät uudenlaisia informaation organisoitumi-
sen muotoja. Nämä voivat mahdollistaa laaja-alaisten ja 
epävarmuutta sisältäviin kollektiivisiin ilmiöihin vastaa-
misen perinteisiä työtapoja paremmin. 
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Innovaatioportfoliot 
Innovaatioportfoliot ovat EIT Climate-KIC:in 
kompleksisuusjohtamisen käytänteitä painottavan 
toimintamallin ytimessä. Innovaatioportfolioista 
voi lukea lisää Sitran aihetta käsitelleen hankkeen 
sivulta: http://bit.ly/innovaatioportfoliot
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