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Jos (pienen) hyvän jutun voisi 
yhtä hyvin tehdä, miksi sitä ei 

tee?
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Leif/Sibelius 1

1. ”Timpani on semmoinen värähdys taustalla”

2. ”H-hetki, hakeva ajatus”

3. ”Mittarimato”

4. ”Nyt menee ihan tummiin”

5. ”Mutta kuten luonnossa, sitten yhtäkkiä”

6. ”Ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen”

7. ”Challenging the universe”

Tavoite: Älykäs ote 
ympäristöissä, joissa pelkkä

(analyyttinen, objektivoidaan 
tietoon perustuva) älykkyys ei 

riitä, koska tarvitaan 
kokonaista ihmistä
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Ajatus

kyynisyys

…

…

elämänusko

…

…

Sisäinen systeemi

”Good job.”
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Pihtaamisen koston kierre 

”Kolmas osapuoli”

1. Opettaja-oppilas -suhteen kolmas 
osapuoli

2. Parisuhteen kolmas osapuoli 

3. Sodan oma logiikka, joka pakottaa 
osapuolet jatkamaan sotimista

4. ”Riidan eristävä energia”
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Älykäs ote systeemeissä, joissa

1. Jokin kokonaisuus on käynnissä. 
Systeemin aktiivisuus.

2. Systeemi ei kysy minulta, mihin se 
kulkee. Systeemin valta-asema. 

3. Toiset näyttävät kannattavan 
systeemiä. Systeemin joukkovoima.

Ihmiset tulkitsevat toisiaan 
valtavasti enemmän kuin 

huomaavat tekevänsä
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Systeemin kolmen 
ulottuvuutta

1. Tuottavuusulottuvuus. Mitä tuotoksia 
syntyy?  - Esim. syntyy ”ruusun 
ostamattomuuksia”.

2. Versioulottuvuus. Millaisia versioita 
subjektitoimijoista syntyy? - Esim. 
nauramaton versio itsestäsi.

3. Ihmistenvälisyyden ulottuvuus. Millaista 
ihmistenvälisyyttä systeemi siunaa? - Esim. 
hyväksyvää kannustavuutta.

Tarkastelemme systeemeitä
rakenteina, jotka tuottavat 

seurauksia, joiden osat 
määrittyvät suhteessa 

toisiinsa
ja joissa on mukana 

inhimillisiä toimijoita
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1. Jos sisäinen kirjanpito 
ylikirjaa kielteisen, miten 

toimia älykkäästi? 
(Negatiivikerroin) 

2. Voit olla optimistinen, 
hyväntuulinen ja lahjakas, 

mutta silti ylikirjaat 
kielteisen 

1. Jos systeemi on tämä, 
miten pärjään sen 

puitteissa? (Taktinen 
systeemiälykysymys)

2. Jos systeemi näyttää
tältä, miten siitä tehdään 

parempi? (Strateginen 
systeemiälykysymys)
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Entä jos systeemi voisikin olla 
toisenlainen kuin miksi 
useimmat sen olettavat

Systeemi muovaa 
näköisekseen ja tekee 

ihmisistä tavanomaisempia 
kuin mitä todellisuudessa ovat
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Ruusun ostamattomuus

1. Uomaelämä.

2. Vaihtotalous.

3. Historia.

4. Oma valinta, sydämen ääni

Pihtaamisen koston kierteen 
perussisältö on:

On perusteltua unohtaa 

• oman ihmisyytensä ytimet 
toisiin nähden ja itseen 
nähden

• elämän ylärekisterilliset 
mahdollisuudet
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Systeemiälykästä ei ole 

1. Syyttely

2. Vetäytyminen

3. Provosoituminen

4. Negativismi

5. Lyhytnäköisyys

6. Itsekkyys

7. Osaoptimointi

Systeemiälyä edellyttää
1. Omien arvojen mukainen onnistuminen  nykyisessä

valtasysteemissä. (Jonkin isomman kanssa onnistuminen 
itseään kadottamatta.)

2. Emergenttien prosessien taju ja toteutuskyky (Jonkin 
isomman syntymisessä mukana olo aktiivisena 
vaikutustekijänä.) 

Molemmat edellyttävät irrottautumista pihtaamisen koston 
kierteen metasysteemeistä

Molemmat edellyttävät että onnistuu pitämään omasta 
inhimillisestä ydinolemuksestaan ja ydinarvokkuudestaan 
kiinni systeemipaineista ja kiusauksista huolimatta


