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1. Johdanto 

Kevät 2012 muodostui neljänneksi kerraksi, kun löysin itseni A-salin – aiemmin B-salin – 

oppimisympäristöstä. Ensimmäisen kerran osallistuin luentosarjalle opintojeni kandidaattivaiheessa, 

edellisen kesän kesätyöläiskollegani innostamana. Ensimmäisen luentosarjan kokemukset jatkuivat 

luontevasti seuraavien vuosien luentosarjoina; vahvistuen keskeisesti Luovan ongelmanratkaisun 

seminaariin osallistumisella. Diplomi-insinööriksi valmistuminen ja puolitoista vuotta konsulttina katkaisivat 

keväisen luentosarjaperinteen  - ei vähintään aikataulupaineiden ja asiakastehtävien hoidon vuoksi. A-saliin 

palaaminen tammikuun lopussa 2012, tuotantotalouden päätoimisena jatko-opiskelijana, tuntui 

voimakkaimmin ”uudelta alulta”. 

Luentosarjan yhteydessä, luentokohtaamisten ja aihesisältöjen muodossa, käsitellyt teemat näyttäytyivät 

tällä kertaa huomattavasti henkilökohtaisempina aikaisempiin verrattuina. Tendenssi lienee osin syntynyt 

väitöskirjatyön alkuvaiheeseen liittyneestä raskaan sarjan teorianluvusta; toisaalta omien 

työelämäkokemusten peilaamisesta akateemista sisältöä vasten. Suunnitellessani reflektioesseetä asetin 

itselleni keskeiseksi tavoitteeksi tämän tendenssin heijastumisen esseeseen. Lopullinen käsittelytapa 

määräytyi viimeisellä luennolla esitetystä ajatuksesta minästä istumassa ”kaksi vuotta sitten tässä salissa”.  

Kiteytyksen innostamana kaivoin esiin ensimmäisen, viisi vuotta sitten Filosofia ja systeemiajattelu –

kurssille laatimani pohdintaesseen. Luin esseen huolellisesti läpi, avaavaa ymmärtämistä ehdottomuuden ja 

ankaruuden sijaan tavoitellen. Jälkikäteen ajatellen esseessä näkyy voimakkaasti kandidaattivaiheen 

sähköteekkarin sosiaalistuminen oppimisympäristöönsä - tietynlainen ehdottomuus esimerkiksi totuuden 

käsityksen ja suomalaiskansallisen teollisen menestysmyytin korostamisessa. Samaan aikaan essee 

kuitenkin heijastelee ainakin latenttia kiinnostusta yhteiskuntatieteisiin ja kiistatonta vaikuttumista 

luentoesimerkeistä.  

Ajan kulumisesta ja luentosarjankin muuttumisesta huolimatta aiemmin käsitellyt teemat tuntuivat 

kuitenkin potentiaalisesti rikkailta – näyttäytyen aikaisempaan nähden uudessa valossa. Päädyin lopulta – 

puhtaassa systeemidynamiikan käsitteistössä – hahmottelemaan reflektioesseiden välistä takaisinkytkentää 

uusintaen viiden vuoden takaisten teemojen tarkastelun. Käsittelen seuraavassa kahta keskeistä 

aikaisemmasta esseestäni poimimaani teemaa; systeemiajattelua ja ihmistenvälisyyttä. Esseen viimeisessä 

luvussa nivon teemat yhteisen käsitteen – mahdollisuuksien – alle.  

2. Systeemiajattelusta 

Kevään 2012 luentosarja kiteytti systeemiälyn koostuvan neljästä teemasta. Keskeistä systeemiälylle on 

tulemisen tilassa olevien kokonaisuuksien – ja kokonaisuuksiin kätketyn dynamiikan – ymmärtäminen. 

Dynamiikka mahdollistaa seurausten seuraukset; tarkkaan mitoitetusta ja suunnatusta interventiosta 

huolimatta intervention seuraukset saattavat olla tuntemattomia. Spontaani ja vaistonvarainen Systeemi 

1:n ajattelu – kurssin ryhmäkeskustelussamme yhdistyneenä intuitioon – tarjoaa mahdollisuuden toimia 

maailman kompleksisuudesta huolimatta. Puhtaasti Systeemi 2 –tyypin reagointi rajattoman kompleksiseen 

maailmaan tekisi lopulta älyllisestä toiminnasta mahdotonta. Esimerkiksi normaalien keskustelujen 

käyminen samalla keskustelun tarjoamat mahdollisuudet tunnistaen johtaisi jokaisen puheenvuoron 

huolelliseen analysointiin. Sananvaihto olisi potentiaalisesti älykästä ja tarkoin mitoitettua, mutta kaikkea 

muuta kuin joustavaa. Lopulta systeemiälykkyyden tunnistaminen kutsuu aktoria herkkyyteen suhteessa 

maailmaan; sallien onnekkaat sattumat ja potentiaalisten ihmeiden ilmaantumisen. 



Vuoden 2007 reflektioesseessäni tarkastelin systeemiälyn tematiikkaa varsin sengeläisittäin. Olin 

luentosarjan innoittamana päätynyt hankkimaan Fifth Disciplinen – systeemiälyyn tutustumattomalle kirja 

oli varsin voimakas kokemus. Hahmotin esseessäni systeemiälykkyyttä kollektiivisen älyn tai älyttömyyden 

näkökulmasta; laajalti uutisoitu Aasian pörsseissä leimahtanut massapaniikki avautui rikastavasti 

systeemiälykkyyden käsitteen valossa. Systeemisyyden potentia yksilön henkilökohtaiseen kasvuun – 

irtautumiseen uomasta ja avautumiseen omaa visiota nähden laajempaan mahdollisuuksien 

tunnistamiseeen – alkoi omalla tavallaan orastaa. 

Kolmannen vuoden sähköteekkarin maailma – tulevaisuudenvisio esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden 

päähän – oli kohtuullisen selvä. Opinnot ”purkkiin” ripeästi, mahdollisten kesätöiden kautta urafunneliin 

Fortumille, Helsingin Energialle tai radikaaleimmillaan Fingridille, ja neljänkymmenen vuoden päästä 

eläkkeelle. Jälkikäteen ajatellen kyse oli Esa Saarisen sanastossa de facto uomasta; ympäristön tarjoamasta 

etenemismallista, joka käytännössä johtaa ja tavoittelee tietynlaista lopputulosta. Ajatus lopputuloksen 

henkilökohtaisesta arvosta saati arvon kyseenalaistamisesta ei uoman kannalta ole relevantti; keskeistä on 

pitkän matkan juoksijan tavoin edetä kilometri kerrallaan. 

Jonkinlainen tapahtumaketju – jonka osia kevään 2007 reflektioessee ja systeemiajattelun kurssi kiistatta 

olivat – sai aikaan uoman kyseenalaistamisen. Jälkikäteen hahmotettuna, ihmismielelle tyypillisen 

teleologisuuden tendenssin värittämänä, tapahtumaketju oli looginen. Filosofian ja systeemiajattelun ja 

LOR-seminaarin seurauksena innostuin ajatuksesta opiskella ”jotain muuta” kuin suoraan sähkötekniseen 

tulevaisuudenvisioon uppoavia aineita DI-tutkinnossa. ”Joksikin muuksi” valikoitui työpsykologian ja 

johtamisen sivuaine. Yllättäen sivuaine tuntui huomattavasti kiinnostavammalta ja relevantimmalta kuin 

ajateltu opintojen pääaine; sengeläisenä reinforcing loopina opiskelumotivaatio, arvosanat ja kurssien 

suoritustahti johtivat vahvistavaan myönteisyyden kierteeseen. Lopulta, opiskelukavereiden ja pääaineen 

professoreiden ihmetellessä ”miten sä tollasta opiskelet”, päädyin laatimaan diplomityön työpsykologian 

kannalta relevantista aihepiiristä. Omien opintojeni ja ajattelemieni vahvuuksien suhteen tapahtumaketju 

oli noudattanut älykkyyttä kokonaisuuksissa, jotka ovat tulemisen tilassa.  

Kaikesta teleologisuudesta ja kokonaisuuteen suuntautuneesta älykkäästä toiminnasta huolimatta tilaa oli 

myös onnekkaalla sattumalla. Eräällä, pienehköllä sivuaineen kurssilla vastaanotin tuotantotalouden 

opiskelijoille tarjottavaa vertaisarviointia opponentilta muiden opiskelijoiden ja professorin kuunnellessa. 

Opponentin edetessä kritisoimaan lähdeviitteitä, jotka olivat aakkosjärjestyksen sijaan satunnaisessa 

järjestyksessä, vastasin kritiikkiin osin spontaanin ajattelemattomalla välihuomautuksella: ”Tämä on 

harjoitustyö. Laitetaan ne viitteet järjestykseen sitten väitöskirjassa”. Myöhemmin läsnä olleen professorin 

– nykyisen väitöskirjatyöni valvojan – kanssa jutellessani olemme palanneet tuohon hetkeen. Onnekkailla 

sattumilla oli toisaalta osaa myöhemminkin, ja on varmasti jatkossa. Edelleen onnekkaat sattumat ja 

sattumien kautta hahmottuva marginaalien merkitys olisivat voineet johtaa varsin toisenlaiseenkin 

lopputulokseen.  

Herkkyys suhteessa maailmaan, ”sivupöytien metodiikka”, tuntuu korostuvan voimakkaasti akateemisessa 

työssä. Jatko-opintojeni alkuvaiheessa erilaisten vaikutteiden hakeminen tuntuu olennaisen tärkeältä. 

Vaikutteet voivat emergoitua kirjallisuudesta; toisaalta myös kollegojen työstä tai arkisen elämän 

ihmettelystä. Tapa suhtautua uusiin asioihin avoimesti ja potentiaalisen kiinnostuneesti on olennaisen 

tärkeää. Mikä tahansa asia voi osoittautua huomattavan keskeiseksi – tosin keskeiseksi yllättävällä tavalla. 

Sivupöytien mahdollisuuden aktiivinen tunnistaminen akateemisessa kontekstissa on myös keskeinen 



oppimiskohde; valmistumisen jälkeen yritysmaailmassa oli helppo tottua heuristiikkaan, jonka mukaan 

sadan euron koulutusinvestointi on perusteltu ainoastaan tuottaessaan 200-300 euron välittömän hyödyn.  

Keskeisellä tavalla sivupöytien metodiikka korostui hakeutuessani organisaatioteorian luentosarjalle. 

Lähtökohta oli puhtaan utilitaristinen; väitöskirjaan tarvittavat opinnot on saatava kasaan ja 

organisaatioteoria voi temaattisesta kaukaisuudestaan huolimatta tarjota jonkinlaista kontribuutiota 

omaan tutkimukseeni vaikka mielenkiintoisten tutkijoiden työn esittelyn kautta. Ohuen potentiaalin 

tunnistava käsitys väistyi syrjään jo kurssin alkuvaiheessa – oppisisällön esittelyn sijaan luennoitsijoiden 

tieteenfilosofinen tapa hahmottaa organisaatioteorian viitekehys positivistisen ja konstruktivistisen 

näkökulman dialogisena vastakkainasetteluna kirkasti odottamattoman merkittävästi omaa, kieltämättä 

ohutta tieteenfilosofista maailmankuvaani. Prosessi, jonka myötä toivottavasti pystyn positioimaan omaa 

tutkimustani tieteenfilosofian kehykseen käynnistyi tuolta kurssilta; ikään kuin ”sivutuotteena” sain 

muodostettua alustavaa käsitystä organisaatioteorian soveltamasta terminologiasta ja tutkimusmetodeista. 

Vaikuttaviin persooniin tutustumisen ja innostavien keskustelujen lisäksi sain myös ne opintopisteet, joita 

alun perin lähdin hakemaan. 

Systeemiälykkään maailman essentian tunnistaminen antaa yksilölle mahdollisuuden vaikuttua – ja kokea 

vaikuttavansa. Pienten interventioiden potentiaali suureen muutokseen kannustaa ’pystysyöttöihin’ - 

yllättäviin oman Systeemi 1- käyttäytymisen rikkoviin toimintoihin. Mielenkiintoisella tavalla havaitsin 

Filosofian ja systeemiajattelun kevään kurssin vaikuttavan käyttäytymiseeni tällä tavoin; edelleen johtavan 

mahdollisiin jatkoseurauksiin. Kurssin toisen, Kaksi sekuntia aikaa -luennon jälkeen matkustin kotiin 

bussilla, läpi aivan poikkeuksellisen lumimyrskyn. Tarvottuani kiitettävän matkan tundraksi muuttunutta 

Mannerheimintietä kohtasin kotirapun ovella talonmiehen. Itsekin lumen peittämä mies oli heittänyt 

kolansa syrjään ja harjasi graniittiportaita puhtaaksi lumesta – uuden lumen tuiskuttaessa taivaalta työn 

jälkiä piiloon. Tavanomaisen Systeemi 1 -tervehtimisen sijaan, jotenkin Systeemi 2:n ohjaamana, kiitin 

talonmiestä. Oli mukava tulla kotiin, kun sisäänkäynti on lakaistu lumettomaksi. Teet raskasta, mutta aivan 

äärettömän arvokasta työtä. Talonmies lopetti lakaisemisen, ja jotenkin liikuttuneena vastasi ”no eihän 

tämä, kyllähän tätä..”. Uskon, että tilanteessa emergoitunut, jollain tavoin luonteva tunnustus ja 

keskinäinen arvonanto – ihmistenvälisyys – oli tavalla tai toisella systeemisesti merkittävää. 

 

3. Ihmistenvälisyydestä 

Vuoden 2007 pohdintaesseessäni käsittelin keskeisiltä osin ihmistenvälisyyden teemaa. Teema korostui 

yhtäältä ympäristön ja ihmisten välisessä suhteessa, toisaalta kiteytyksissä subjektien ja objektien 

maailmasta ja ruusun ostamiseen sisältyvästä potentiaalista. Ympäristön potentiaalia vaikuttaa yksilöön 

arvioin helsinkiläisyyteen sosialisoivan raitiovaunukäyttäytymisen avulla. Empiirisesti havainnoin 

dynaamisesti muuttuvan ihmisjoukon sisällä vallitsevaa tiukkaa toimintakoodistoa, jota noudatettiin 

ankarasti toiminnan taustalla olevien syiden katoamisesta huolimatta. Regulatiivisen luonteen lisäksi 

ihmistenvälisyydellä voi kuitenkin olla positiivisia konnotaatioita. Ihmistenvälisyyden merkitys – ja 

myönteisyyttä tavoittelevan toiminnan vahvat seuraukset – konkretisoituivat itselleni vahvasti DI-tutkinnon 

jälkeisessä työssäni konsulttina.  

Vuosina 2009 ja 2010 toimin useissa laajoissa IT-hankkeissa avustavana konsulttina. Yllättävän usein 

asiakasyritysten projektiryhmät muodostuivat vahvoista persoonista; ryhmän sisäinen hierarkia ilmeni 

esimerkiksi yhteisessä päätöksentekoprosessissa. Vahvat jäsenet – yllättävän usein miehet - jyräsivät 

naisjäsenten mielipiteet; vahvojen jäsenten jyrätessä demokratia ja yhteinen mielipiteenvaihto saattoi 



toisinaan jäädä toisarvoiseksi. Omassa toiminnassani – hankkeiden optimaalisen etenemisenkin uhalla – 

pyrin antamaan ääntä myös ”hiljaisemmille” jäsenille. Osin pyrin osoittamaan puheenvuoroja suoraan 

”Olisiko Ritvalla tähän sanottavaa” -tyyppisesti, osin pyysin vuorollaan kaikkien mielipidettä. Useat 

workshop-tilanteet tuntuivat muodostuvan tämän tekniikan johdosta oletusarvoa rikkaammiksi; ”hiljaisilla” 

oli yllättävän usein viisasta annettavaa. Uusien ajatusten johdosta ”hiljaisten” huomiointi tuntui heijastuvan 

myönteisesti projektien onnistumiseen – ja projekteista saatuun palautteeseen. 

Jälkikäteen ajatellen ”hiljaisten huomiointi” – laajemmin ihmistenvälisyys – ilmeni keskeisimmin 

tietynlaisena herkkyytenä emergoituville tilanteille. Asiakasyrityksen kuuntelemisen lisäksi pyrin olemaan 

aidosti kiinnostunut ihmisistä työtehtävineen ja nostamaan hankkeen keskiöön eri osapuolia vaivaavia 

huolia yhdessä ratkaistaviksi. Tyypillisissä intranet-projekteissa emergoituneet intressiristiriidat ratkesivat 

tehokkaimmin kuuntelemalla – LOR-seminaarissakin tarkastellun C. Otto Sharmerin U-teorian mukaisesti. 

Yllättävän usein intressiristiriidat syntyivät yrityksen sisäisten osapuolten ymmärtäessä toisiaan 

puutteellisesti, stereotypioiden valossa. Talousosasto haluaa säästää kaikesta, IT-funktio tehdä itsensä 

korvaamattomaksi pakottamalla muut käyttämään vaikeita tietojärjestelmiä, ja HR-osasto unohtaa 

liiketoiminnan realiteetit. Keskinäistä dialogia ja ymmärryksen syntymistä fasilitoimalla päästiin useimmiten 

pidemmälle, kuin tiukalla asiajohtamisella oltaisiin uskoakseni päästy. 

Vastaavasti ihmistenvälisyyden teema heijastui kokemuksiini tilapäisesti esimiehenä toimimisessa. 

Tavoitteiden selkeä kommunikointi ja kuunteleminen vahvistuivat luentosarjan viimeisellä luennolla 

esitettyjen arvojen ja merkityksen avulla. Yritystason ja työntekijän omien arvojen lisäksi pyrin – 

mahdollisesti osin tietämättäni – selvittämään projektityötä tekevälle kollegalle työn lopullisen 

merkityksen. ”Työpakettien” jakamisen sijaan pyrin usein käyttämään hieman aikaa sen kuvaamiseen, miksi 

kyseinen ohjelmisto on asiakkaalle tärkeä, miksi asiakas haluaa sen ostaa ja miten ohjelmiston on 

laajemmassa kontekstissa tarkoitus toimia. Uskon tämän heijastuneen ainakin jollain tavalla kollegoiden 

työmotivaatioon; työn ainoa arvo ja tarkoitus ei saa olla lisämyynnin generoiminen. 

4. Yhteenveto – mahdollisuuksista 

Pohdintaesseessäni olen kuvannut kahta – vuoden 2007 pohdintaesseestä nostamaani – teemaa, 

aikaisempaan nähden henkilökohtaisemmassa valossa. Uudessa tarkastelussa systeemiälyn teema tuntuu 

yllättäen konvergoituvan mahdollisuuksien käsitteistöön. Mahdollisuudet voivat emergoitua sivupöydissä, 

kokonaisuuden kannalta toissijaisissa seikoissa. Systeemisten vaikutusketjujen myötä sivupöytien tarjoamat 

mahdollisuudet kuitenkin amplifioituvat merkittäviksi, voimallisiksi muutostekijöiksi. Edelleen 

ihmistenvälisyydessä voi hahmottaa samaa mahdollisuuksien teemaa. Esseessä kuvaamani ajatus ”hiljaisten 

huomioinnista” korostaa ihmistenvälisyyden voimaa ja mahdollisuutta merkittävään kontribuutioon; 

esimiestyön ja toiminnan merkityksellistämisen kautta emergoituu mahdollisuus inhimillisesti katsoen 

rikkaampaan ja tuloksekkaampaan työhön. 

Mahdollisuuksien kokoavaa teemaa voi lopulta tarkastella kahdella tavalla. Toisaalta mahdollisuuksia voi 

syntyä asioiden uudella tavalla ajattelun seurauksena; toisaalta mahdollisuudet muodostuvat kutsusta 

tarttua haasteeseen. Molemmissa tavoissa Filosofian ja systeemiajattelun kurssilla esiinnousseet 

oppisisällöt ja ajattelumallit korostuvat merkittävään asemaan. 

Asioiden uudella tavalla ajattelu ja mahdollisuuksien muodostuminen korostuu henkilökohtaisella tasolla 

suhteessani opiskelijaelämään. Saavuin aikoinaan TKK:lle välittömästi lukion jälkeen; jo fuksivuoden myötä 

teekkaritouhut alkoivat tuntua jotenkin yksiulotteisilta ja kaavamaisilta. Teekkarielämään osin 



turhautuneena pyörin hetken aikaa opiskelijapoliittisissa yhteyksissä, joka puolestaan tietynlaisessa 

’pyrkyryydessään’ tuntui oudolta. Valmistuessani neljän vuoden opintojen ja osa-aikaisen työskentelyn 

jälkeen diplomi-insinööriksi arvelin opiskelijatoiminnan jääneen lopullisesti suljetuksi oveksi.  

Muutaman – eri paikoista hankitun – kontaktin myötä löysin kuitenkin tieni osakuntamaailmaan. 

Konventionaalisessa ajattelussa osakuntafuksi saapuu Helsinkiin kaukaa maaseudulta, aloittamaan opintoja 

yliopistossa. Itse olin juuri valmistunut diplomi-insinööri – ja kainuulaisuuden tai oululaisuuden sijaan 

kotoisin Etu-Töölöstä. Päätin, etten anna näiden seikkojen häiritä; päätöstä seurasi aktiivinen 

osakuntakausi, useita huikeita tuttavuuksia ja aamuun asti venyneitä iltoja Bottalla. Heti ensimmäisistä 

pöytäjuhlista löytyi pyrkyryyden tai yksiulotteisen ajattelumallin sijaan monipuolisia, kannaltani 

pohjattoman epätodennäköisiä kontakteja, joita samankaltaisen ajattelumaailman tai yhdenmukaisten 

tavoitteiden sijaan yhdisti rakkaus Pohjois-Suomeen. Opiskelijaelämän vietto valmistuneena vaati 

konventionaalisen kantani uudelleenajattelua, johtaen lopulta lunastettuna mahdollisuutena upeisiin 

seurauksiin. 

Konventionaalisten asioiden uudelleenajattelun lisäksi mahdollisuudet emergoituvat tarttumisesta 

haasteisiin. Ympäristön sanelemien rajoitusten – tai auttamattoman kriittisen ”sisäisen pöpöttäjän” sijaan – 

riittävän vaikeiden asioiden tekeminen ja johdonmukainen toiminta johtavat arjen ylittäviin lopputuloksiin. 

Elän tätä ajatusta todeksi päivittäin väitöskirja- ja tutkijantyössäni, sekä työpäivien ulkopuolella 

remontoidessani uutta kotia Punavuoreen. Väitöskirjaprojektin vasta käynnistyessä ja remonttiprojektin 

vähitellen kääntyessä loppua kohden olen huomannut molemmissa olevan lopulta paljon yhteistä.  

Kummassakin tapauksessa toimiminen kiistattomalla kasvun ja oman epätietoisuuden avulla näyttää 

tuottavan hedelmää, ja aikaansaavan paitsi turhautumisen, myös voimakkaita onnistumisen kokemuksia. 

Edelleen systeemiälykäs, jatkuvasti oikealta tuntuvia interventioita ja syötteitä hakeva toimintatapa tuntuu 

johtavan parempaan tulokseen, kuin inspiraation odottaminen tai täsmälleen oikean intervention 

hakeminen. Jääkiekkosanastossa ainutlaatuisen maalintekopaikan loputtoman odottamisen sijaan keskeistä 

on saada peliä liikkeelle ja riittävästi painetta vastustajan päätyyn. Kun kiekko on pidemmän aikaa 

vastustajan päädyssä – tai tutkija työpisteensä ääressä lukemassa edes joitain artikkeleita – kasvaa 

todennäköisyys maalinteolle tai jonkin arvokkaan löytämiselle. 

Systeemi 1:n ja Systeemi 2:n sanastossa olennaisinta ei ehkä ole Systeemi 2:n älykäs tai Systeemi 1:n 

nopea, vaistonvarainen toiminta. Henkisen kasvun – ja kyvyn saada itsestään ja elämästään enemmän irti – 

avaimena saattaakin olla systeemi 1:n virittäminen hedelmällisempiin tuloksiin johtavaan suuntaan. 

Systeemi 1:n virittäminen – kurssin ryhmäkeskustelun sanoin ”vähän lisää bassoa” – mahdollisuuksiin 

avautuvaksi ja myönteisyyteen, ihmistenväliseen arvonantoon suuntautuvaksi voi olla keskeistä. Näen 

lopulta reflektioesseen – ja tavan lähestyä esseetä viisi vuotta aiemmin kirjoitetun esseen tematiikasta – 

osana tähän kasvuun tähtääviä interventioita. 


