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Carbage-can -päätöksenteko
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Teknisrationaalinen
päätöksenteko ja
valvonta hallintana

Monimutkainen
(kesy)

Tuomioihin perustuva 
päätöksenteko ja 
ideologinen hallinta: 
looginen inkrementalismi

Monimutkainen
(kesy)

Poliittinen päätöksenteko 
ja hallinta; kompromissi, 
hallitsevat koalitiot

Kesy ja pirullinen ongelma sekä niiden ratkaisutavat 
mukaillen Zimmermann ym. (2008).

Päätöksenteon maastokartta
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Kombinaatioiden 
kompleksisuus

Dynaaminen 
kompleksisuus

Kokemusten 
kompleksisuus

Hallinnan 
kompleksisuus

http://www.theblindelephant.com/

OECD indicator based
NATIONAL WELL-BEING SYSTEM

Ihmiskeskeinen digitaalinen muodonvaihdos. 
Aleksi Kopponen 2018.



Kolme tapaa toivotun muutoksen synnyttämiseksi

1. Valta

• Hierarkia määrittää roolit ja 
asemavalta luo velvoitteen ja 
oikeuden määrittää, mitä on 
toivottu muutos ja miten se 
saavutetaan

• Sanktiot tärkeitä

• Johdolla on tieto, muilla ei

• Jumaluuden perinne

• Tekemistä taitoja

2. Järki

• Ihmiset järjellä 
ohjautuvia

• Joku tietää 
ratkaisun, 
perustelemalla 
saa muut 
ymmärtämään 
oman etunsa

• Valistuksen 
perinne

3. Oppiminen

• Järjen lisäksi tärkeää on 
ymmärrys; sosio-
kulttuuriset normit, arvot, 
asenteet

• Tähtää sitoutumiseen

• Muutos tapahtuu ihmisen 
muuttuessa

• Omaehtoinen kokemus 
keskeistä
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I used to think the top environmental problems were biodiversity 
loss, eco-system collapse and climate change. I thought with 30 years 
of good science we could address those problems. But I was wrong. 
The top environmental problems are selfishness, greed and apathy… 

and to deal with these we need a spiritual and cultural 
transformation – and we scientists don’t know how to do that.

- Gustave Speth
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Framework for contemplative science, practice & education

13.4.2021 Opetushallitus 6

Global scale
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Systeemin portfolio
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”joukko toisiinsa kytkeytyviä 
interventioita, jotka jatkuvasti 

oppivat toinen toisiltaan”



Policies Practices Resource 
Flows

Relationships
& Connections

Power 
Dynamics

Mental
Models

Structural Change
(explicit)

Relational Change
(semi-explicit)

Transformative Change
(implicit)

Six Conditions of Systems Change
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”The Water of Systems Change: Action Leaning Excercise” 
By John Kania, David Garfunkel and Hayling Price
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