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Miksi systeemiajattelua

Kokonaisuuksien hallintaa vai ongelmanratkaisua

• Työhön kohdistuu jatkuvasti ulkoisia ja sisäisiä muutospaineita, 
jotka sekoittavat kokonaiskuvan ja tärkeysjärjestyksen

• Kun katsotaan maailmaa systeemeinä, pystytään hahmottamaan 
irralliset asiat kokonaisuuksina

• Kun tunnetaan niiden yleisiä lainalaisuuksia, voidaan pienelläkin 
liikkeellä saada aikaan suuria muutoksia

• Muuttamalla systeemejä muutetaan maailmaa
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Systeemin ominaisuuksia

1 Systeemi muodostuu joukosta osia, jotka ovat toinen 
toisistaan riippuvia. Tästä seuraa, että jos yhteen systeemin 
osaan vaikutetaan, vaikuttuvat muutkin osat

2 Systeemillä on rajat suhteessa ympäristöönsä. Ympäristö
puolestaan muodostuu toisista systeemeistä

3 Systeemi sisältää osasysteemejä… korkeammantasoiset tai 
laaja-alaisemmat systeemit sulkevat sisäänsä
alemmantasoiset ja kapeampialaiset systeemit

Harri Hyyppä: Avointen järjestelmien teoria…, Oulun yo,1983
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Systeemin tehtävä

• Jokainen systeemi on olemassa jotakin tiettyä
ainutlaatuista tarkoitusta varten, joka on peräisin 
systeemin ulkopuolelta   > PERUSTEHTÄVÄ

• Jos systeemiä käytetään muuhun tarkoitukseen, se 
vioittuu tai ympäristö häiriintyy 
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Yksiselitteinen perustehtävä

• Veitsen tehtävä ja tehtävän toteuttaminen ovat 
selittämättä selviä

• Organisaatiossa kaikkien toimijoiden perustehtävät 
täytyy määritellä tarkkaan ja julkisesti, etteivät 
yksittäisten ihmisten keskenään erilaiset mielikuvat ohjat 
tekemistä eri suuntiin

• Ilman yhteistä mielikuvaa porukka putoaa varsinaisesta 
perustehtävästä, vaikka tekisi sinänsä järkevän oloista 
alan työtä koko ajan
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Perustehtävä ohjaa valintoja

• Yksimielisyyden ylläpitämiseksi perustehtävä
määritellään usein niin yleisellä tasolla, että tuloksena 
on vetelä lause, joka ei ohjaa kenenkään työtä
vaikeissa valintatilanteissa

• Saadaan aikaan jotakin, jota kaikki toivovat mutta 
joka on mahdoton tavallisten kuolevaisten 
toteutettavaksi.

6



Mission impossible?

• Johto antaa tavoitteet ja resurssit

• Perustehtävää toteutetaan vain niissä rajoissa

• Jos toteuttajat toimivat sovitun perustehtävän sijasta 
liikaa omien mielikuviensa ohjaamina, tehtävä paisuu 
ja siitä tulee mahdoton
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Sopimuksia vai   uskomuksia
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RAHA AIKA

PERUSTEHTÄVÄ TOIMINTA-ALUE

OSAAMINEN



Organisaatio systeeminä
Tällaiseksi 
organisaatio 
piirretään

SULJETTU



…ja 
tällaiselta se
näyttää

AVOIN



Mielikuva >< todellisuus



Yksikkö systeemin osana 

SYSTEEMIN YMPÄRISTÖ
= muu organisaatio, 
yhteiskunta

SYSTEEMI
=  yksikkö/osasto

OSASYSTEEMIT  
=  tiimit, ryhmät, projektit, 
työrooli               

SYSTEEMIN ELEMENTIT 
= ihmiset

Osien välinen 

vuorovaikutus
ratkaisee, miten hyvin 

systeemi toteuttaa 

tarkoitustaan

Vaikuttamalla yhteen 

osaan, vaikutetaan koko 

systeemiin



Organisaatio ei pysy 

kasassa, ellei näkymätön

struktuuri ole hyvä ja

kaikkien kunnioittama
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SULJETTU

Tiukat rajat

NÄKYVÄ

Havaintoja

AVOIN

Rajattomuus

NÄKYMÄTÖN

Tulkintoja
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Systeemin ominaisuuksia



Systeemin osille on ominaista

1 Oman erillisyyden varjelu

2 Suoritusmittojen eriytyminen kokonaisuuden 
suorituskyvystä

3 Yksipuolinen tehokkuus, joka on 
merkityksetöntä kokonaisuuden tehokkuuden 
kannalta



Erillisyyden vaara

• Oma systeemi näyttää usein maailman 
keskipisteeltä

• Jos näemme työyhteisömme suljettuna systeeminä, 
joka näyttäytyy riippumattomana ympäristöstään, 
alamme liioitella sisäisiä periaatteita ja tulkitsemme 
väärin ulkopuolelta tulevan palautteen. 



Palkkatyö on rajattu liikkuma-alue

• Ihmisten välistä toimintaa ohjaa monta eri systeemiä yhtä
aikaa: pyrkimykset, sopimukset, arvovalta, ystävyys, 
tunteet …

• Näkymättöminä systeemit menevät sekaisin koko ajan

• Palkkatyö on rajattu liikkuma-alue, jolla ihmiset saavat 
toimia vain yhteisten sopimusten oikeuttamina

• Palkkatyössä työ on organisaatiota ja palkka ihmistä
itseään varten
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Systeemi-imu

• Ihminen samaistuu systeemeihin

• Systeemi saa ihmisen ajattelemaan ja toimimaan 
tietyllä tavalla

• Systeemit synnyttävät asenteita ja uskomuksia

• Uskomukset vievät realiteettitajun
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Minä & systeemi

Omassa organisaatiossa 

• jokainen on systeemin osa ja

• jokainen on systeemin muuttaja

Systeemiajattelija pyrkii tiedostamaan omien 
toimiensa vaikutukset sekä laajasti organisaatiossa 
että pitkälle tulevaisuuteen, vaikkakaan seuraukset 
eivät heti näy
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Johtaja yrittää muuttaa systeemiä
- ei ihmisiä

1 pitää huolta sopimuksista, muista näkyvistä
järjestelmistä ja niiden toimivuudesta

2 tunnistaa haamusysteemien vaikutuksen ihmisten 
toimintaan ja

3 tiedostaa itsensä systeemin ohjaamana                       
toimijana
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Systeemiälykkyys

Vaikka olisi kuinka oikeassa, on viisaampaa 

muuttaa omaa toimintaansa toistaa sitä, mikä

ei ole toiminut ennenkään
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Miksi systeemiajattelu on hyvä juttu?

• Toimintojen hahmottaminen kokonaisuuksina > selkeyttää

suunnittelua 
• Näyttää keitä asia koskee – valta ja vastuut selkiytyvät

• Kehittäminen voi alkaa mistä kohdasta tahansa > pienellä
panoksella suuria muutoksia

• Tuo selkeyttä ja ennakoitavuutta yhteiseen työhön

• Helpottaa valintojen tekemistä
• Auttaa  muuttamaan työkulttuuria  

• Auttaa pitämään ajatukset kirkkaina, kun systeemit 
sekoittuvat

• Estää luisumasta näkymättömien systeemien imuun

• Auttaa hahmottamaan oman ja toisten työn rajat
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Sengeläisiä viisauksia

• Tämän päivän ongelmat aiheutuvat eilisen ratkaisuista

• Syy ja seuraus voivat olla kaukana toisistaan

• Helppo tie ulos johtaa usein takaisin sisään

• Hoito voi olla pahempi kuin tauti

• Nopeammin on hitaammin

• Ongelmien syy ei ole ulkopuolella

• Mitä voimakkaammin pyrit vaikuttamaan systeemiin, sitä
voimakkaammin se vastustaa muutosta

Peter Senge: The Fifth Dicipline, 1990
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Mikä kolahti?

helena.ahonen@mestariluokka.fi


