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Tällä hetkellä käsillämme olevat 
haasteet vaativat laaja-alaista 

käyttäytymisen ja organisoitumisen 
tapojen perusteiden, ohjaavien arvojen 

ja mielen mallien uudistamista.
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Kokeilut – voidaanko niillä oikeasti 
ratkaista yhteiskunnallisia haasteita?
Kokeilut ovat olleet pinnalla innovaatiomenetelmänä, joka yhdistää startupeja, valtiota 

ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Ne soveltuvat hyvin konteksteihin, 

joissa vaikuttavien muuttujien määrä on tutkittavissa ja hallittavissa, mutta 

raamittavat heikosti laaja-alaista, pitkän aikajänteen yhteiskunnallista muutosta. 

Kokeilujen käsite yleistyi 2010-luvun alussa 
myös suomalaisessa yhteiskunnassa (KOKSU 
2019). Valtiolla niitä on hyödynnetty esimer-
kiksi opetuksen kehittämisen sekä muun-
laisten kysymysten parissa. Kokeilukulttuuri 
Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen 
toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU) 
-hanke kuvaa kokeiluja tavoitteellisiksi, ajallisesti raja-
tuiksi ja valittujen kohderyhmien kanssa toteutetuiksi 
teoiksi, joilla voi olla erilaisia laajuuksia aina teknisis-
tä ratkaisuista laajoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin 
(KOKSU 2018).

Kokeilujen lähtökohtana jatkuva 
vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen 

Kun innostuin innovaatioista useita vuosia sitten, 
syötteenä olivat menestyvät teknologiayritykset, 
jotka hyödynsivät uudenlaisia menetelmiä. Ne eivät 
perustuneetkaan siihen, että pomot vetäytyvät 
kokoushuoneeseen suunnittelemaan keskenään, että 
miten strategiaa toteutetaan. Niiden lähtökohtana 
olikin jatkuva vuorovaikutuksessa tapahtuva oppimi-

nen, jossa ketterillä mene-
telmillä kehitettyjen 

sovelluksien ja 

niillä kerätyn käyttödatan avulla voitiin jatkojalostaa 
ratkaisua.

Vaikka kokeilut ovat olleet pinnalla Suomessa jo 
liki 10 vuotta, ne eivät ole osoittautuneet kokonais-
valtaiseksi menetelmäksi yhteiskunnan laaja-alaiseen 
kehittämiseen. Kun tarkastelemme kokeilujen taus-
talla olevia oletuksia, voimme huomata, miksi ne eivät 
toimi yhteiskunnallisessa laajuudessa. 

Kokeilujen keskeiset rajoitteet

Ensimmäinen näistä liittyy oletukseen siitä, että ko-
keilemalla kehitetyt toimivat ratkaisut voidaan skaa-
lata pienestä aina yhteiskunnalliselle tasolle. Siihen on 
syynsä, miksi kokeilut ja skaalaaminen ovat pinnalla 
teknologiayritysten ja ohjelmistojen kehittämisen 
konteksteissa, joissa ohjelmistoa voidaan kopioida tai 
verkkopalvelua voidaan skaalata pilvipalvelujen avulla 
vastaamaan niiden käyttäjämääriin. Tämän lisäksi 
skaalaamista helpottaa se, että ratkaisu on yksittäisen 
yrityksen tai alustan tuottama.

Skaala-ajattelu pettää kuitenkin inhimillisissä 
konteksteissa, joissa ihmiset eivät käyttäydy rationaa-
lisesti tai joissa skaalattava ratkaisu ei yksinkertaisesti 
kiinnosta. Vaikka tieteen puitteissa on esimerkiksi 
tuotettu vahvaa näyttöä ilmastonmuutoksesta, tämä 
ei ole saanut aikaan riittävää muutosta ihmisten 
käyttäytymisessä ja organisaatioiden toiminnassa. 
Vaikka tuotteen tai palvelun ominaisuuksia viilattai-
siin dataan perustuen kuinka paljon tahansa, se ei tuo 
käyttäjiä ratkaisun äärelle, jos se ei heitä kiinnosta. 

Dataan perustuva kokeileva kehittäminen soveltuu 
hyvin konteksteihin, joissa eksponentiaalinen kasvu 
tapahtuu orgaanisesti, kun tuote tai palvelu herättää 
paljon kiinnostusta ja vastaa hyvin käyttäjien tarpei-
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Markkinat pyrkivät ruokkimaan vaurautta, joka 
perustuu kulutuksen kasvuun ja ihmisten välittömän 
hyvinvoinnin synnyttämiseen. Ulkoisvaikutuksilla, 
kuten ilmastolla, ei ole markkinoilla välitöntä arvoa.

TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2020 7 

YTM, KM, KTM, MBA Mika-
el Seppälä työskentelee yhteis-
kehittämisen ja Living Labien 
projektiasiantuntijana Laurea-
ammattikorkeakoulussa. Työn 
ohella hän edistää kompleksisuus- ja 
systeemiajattelun käytännön sovelluksia vastaperustetussa Sys-
tems Change Finland – Systeeminen muutos Suomi ry:ssä. 

siin. Esimerkiksi ilmastonmuutos vaatii kuitenkin 
sitä, että toimimme eri tavoilla, mutta kuka haluaisi 
vapaaehtoisesti kuluttaa vähemmän tai muuttaa 
hyviksi ja helpoiksi todettuja elämäntapojaan? 

Laaja-alaiset yhteistoiminnan muodot 
vaativat johtajuutta monitoimijaisessa 
ympäristössä

EU:n ilmastoinnovaatioaloite EIT Climate-KICin 
toimitusjohtaja Kirsten Dunlop puhuu siitä, että he 
pyrkivät haastamaan käsitystä innovaatioista, jotka 
perustuvat markkinalogiikkaan. Siinä synnytetään 
tuotteita ja palveluita, jotka markkinat ottavat vas-
taan ja jotka skaalautuvat. Markkinat pyrkivät kuiten-
kin ruokkimaan vaurautta, joka perustuu kulutuksen 
kasvuun ja ihmisten välittömän hyvinvoinnin synnyt-
tämiseen. Ulkoisvaikutuksilla, kuten ilmastolla, ei ole 
markkinoilla välitöntä arvoa. (GOVTRAN 2019.)

Mariana Mazzucaton (2018) missio-orientoi-
tuneiden innovaatioiden käsite pyrkii avaamaan 
valtiollisten toimijoiden ja muiden rahoittajien roolia 
markkinoiden kanssa rinnakkaisten laaja-alaisten 
yhteistoiminnan muotojen kehittämisessä. Maz-
zucaton mukaan kaipaamme yhteiskunnallisten ja 
globaalien haasteiden taklaamiseen samankaltaista 
johtajuutta kuin 1960-luvulla kuulentojen mahdol-
listamiseksi. Tällä kertaa ei kuitenkaan ainoastaan 
valtiojohtoisesti, vaan monitoimijaisessa ympäristös-
sä (Mazzucato 2018).

Siinä, missä kuulennoissa oli kyse siihen vaadit-
tavan teknologian kehittämisestä, niin tällä hetkellä 
käsillämme olevat haasteet vaativat laaja-alaista käyt-
täytymisen ja organisoitumisen tapojen perusteiden, 
ohjaavien arvojen ja mielen mallien uudistamista. 
Kokeilut, jotka kontrolloituina menetelminä tuotta-
vat tietoa tuntemattomasta kontekstista sekä hiovat 
tuotteita ja palveluita kerätyn tiedon perusteella, eivät 
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ole riittävä raami 
yhteiskunnallisessa 
kompleksisuudessa tapahtu-
van muutoksen edistämiseen. 

Kohti laaja-alaista, pitkän aikajänteen 
innovaatioyhteistoimintaa

Kuten Yhdysvaltojen systeemisiin haasteisiin vastaa-
misen edellytyksiä kehittävän The Next System Pro-
jectin Gar Alperovitz (2017) toteaa, pitää valmistautua 
siihen, että yhteiskunnallista, systeemistä muutosta 
tulee tarkastella useamman vuosikymmenen näkö-
kulmasta. 

Kokeilujen rinnalle tarvitaan rinnakkaisia raame-
ja innovaatioiden synnyttämiseen, jotka kykenevät 
edistämään laaja-alaista ja pitkän aikajänteen yhteistoi-
mintaa sekä toimijoiden keskinäistä muuntautumista. 
Mazzucaton missio-orientoituneet innovaatiot, inno-
vaatioekosysteemit ja yhteistoimintaa tukevat rahoi-
tuksen muodot ovat avauksia kohti transformaatiota 
edistävien, yhteiskunnallisesti vaikuttavien ja muun-
tautuvien innovaatiojärjestelmien kehittymistä. 

Kuka haluaisi vapaaehtoisesti kuluttaa 
vähemmän tai muuttaa hyviksi ja 

helpoiksi todettuja elämäntapojaan?
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