
1

Esa Saarinen
Henkilökohtainen henkinen 
kasvu, soveltava filosofia ja 

systeemiäly – luento 3
Teknillinen korkeakoulu

20.2. 2008

2

Tavoitteet

1. Vahvistaa osallistujan kykyä tarkentaa 
ja suunnata omaa elämänfilosofiaansa 

2. Vahvistaa osallistujan kykyä toteuttaa 
omien arvojensa mukaista elämää

3. Lisätä osallistujan kykyä laaja-alaiseen, 
ennakkoluulottomaan ja luovaan 
ajatteluun
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Elämänfilosofiaa 
vahvistettaessa relevanttia on 

1. Tietoisuusajattelu: tee tietoisesti, mikä muutoin 
tapahtuu vahingossa

2. Sanat, käsitteet, jäsentely: elämää koskevan ajattelun 
kielellinen ja järkeen nojautuva rikastaminen. 
Käsitteisiin, avainsanoihin, kiteytyksiin, näkökulmiin 
ja jäsennyksiin liittyvä rikastavuusajattelu.

3. Uudelleentarkastelu: palaa ydinteemaan tuoreesti ja 
elävästi sillä ajatuksella, että teema voi edelleen  
kasvaa. 

4. Systeemisyys: pieni muutos, joka voi muuttaa kaiken, 
koska se saa elämään jonkin kätkössä olleen yhteyden.

5. Autenttisuus: ajattele todellisia ajatuksia ja tunne 
todellisia tunteita
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Länsimaisessa ajattelussa 
lähtökohtana on usein ollut 
tieto – miksi ei esimerkiksi 

hellyys?

Tai herkkyys
yhdessä innostuminen
Tai kokonaisuuden taju
Tai inhimillinen kukoistus.

Ilmeistä on, että näitä tarvitaan kaikkia. 
- Oman tietämistason kohottaminen; 
- Oman tietämistä koskevan tietämistason kohottaminen
- Herkkyystajuisuuksien kehittäminen

Kriittinen ja filosofisesti syvällinen analyysi tiedollisen asenteen ylivallasta
länsimaisen filosofian historiassa: Richard Rorty: Philosophy and the 
Mirror of Nature, Princeton University Press 1979.

Siinä missä Sokrates nosti (hyvän) elämän elämisen avainhaasteeksi, 
Platon nostaa avainhaasteeksi ideat ja ideoitten ajattelemisen eli
tietämisen. 

Descartesin “systemaattisen epäilyn menetelmä” etsii “ehdottoman
varmaa tietoa”, erotuksena esim. herkkyyksille perustuvaa tuntumaa, joka
on välttämätöntä huippusuorituksen tai hyvän elämän kannalta

Kontrolloivan, hallintaan ja yliotteeseen pyrkivän ajattelun ensisijaisuus



Version vs. Versiok

Laura Morgan Roberts, Jane E. Dutton, Gretchen M. Spreitzer, Emily D. Heaphy
and Robert E. Quinn: ”Composing the Reflected Best-Self Portrait: Building
Pathways for Becoming Extraordinary in Work Organizations”, Academy of 
Management Review, vol. 39, no.4, pp. 712–736, 2005.

”While experts recommend sandwiching negative feedback within positive
feedback (Beer 1997), invariably, the focus of a performance evaluation is on 
identifying weaknesses and combating performance deficits (Buckingham & 
Clifton, 2001). Because performance evaluations tend to narrow attention toward
the negative aspects of human peformance, they tend to provide people with
mere glimpses of their RBS [Reflected Best-Self portrait].” (p. 714)

”Sensemaking involves placing life experiences into a framework in order to help 
people comprehend, understand, and explain experiences in a way that gives
meaning, purpose, and direction to action (Weick, 1995 [Sensemaking in 
Organizations]) ... Surprisingly, there is a dearth of research on what triggers
changes in self-knowledge structures like the RBS, but the dominant intuition is 
that schemas change as a function of some discontinuity in the environment
(Swann, 1985; Walsh, 1995). We suggest that revisions to the RBS occur when
individuals undergo an ’aha’ experience or ’jolt’ – a discrepant or surprising event
that causes people to pause and reflect on their experience (Louis, 1980). ... 
Jolts trigger changes in self-knowledge structures because they disrupt routines
in ways that release emotion (Mandler, 1984) and help people change cognitive
gears (Louis & Sutton, 1991).” (p. 716)

”Ei ole Platonin syytä, että
todellisuus on näkynyt hänen 

ajoistaan idean valossa”
(Heidegger)

Martin Heidegger: Tekniikan kysyminen, suomennos 
teoksessa Heidegger: Tekniikka ja käänne, 2007, s. 
22.. ”Ajattelija on vain vastannut siihen, mikä häntä
puhutteli.”

Whitehead, Process and Reality, 1929, s. 63: 
”Länsimainen filosofia on joukko reunahuomautuksia 
Platonin teoksiin”

Platonista, katso esimerkiksi E.Saarinen: Länsimaisen 
filosofian historia huipulta huipulle, tai 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Platon
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Oivallusten syntymisen
ja elämän käännekohtien 
tilannesidonnaiset tekijät 

voivat olla tärkeämpiä
kuin miksi ne 

abstraktionälässämme ja 
sisältökeskeisyydessämme 

kuvittelemme

Platon-tyyppinen idea-innostus
aisteja ja tuntumallisuuksia vähätellen

Tilanne saa meidät näkemään sävyjä ja yhteyksiä, joiden
(osa)vaikutuksesta ao. sisältö vasta alkaa elää (meille).
Taipumus kuvitella, että sisältö on abstrahoitavissa erilliseksi
platonistiseksi olioksi, joka on yli ajan ja paikan
Kuvitelma, että sisältö kykenee elämään ja hengittämään irrallaan ja
erikseen
ES metodi: pyrkimys tuoda kontekstuaalisia tekijöitä osaksi ajattelun
tapahtumaa ja osaksi oivallusten syntymisen aluskasvillisuutta

Tilannetaju. Vrt esim. Mike Spick: The Ace Facto. Air Combat and the 
Role of Situational Awareness, Airlife, 1988. Kuvaa 1. maailmansodan
lentäjä-ässiä ja heidän “kuudetta aistiaan” s. 63–8.

Vs. yleispätevyys

Juha Sihvolan johdanto Alasdair MacIntyren teokseen Hyveiden jäljillä
(Gaudeamus 2004): “Kun individualisti ajattelee olevansa valintojensa
tulos ja voivansa aina kyseenalaistaa olemassaolonsa yhteisölliset
ulottuvuudet, MacIntyre kehottaa ihmistä kysymään itseltään: millaisiin
kertomuksiin huomaan joutuneeni?” (s. 11)
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Varaudu läpimurron 
alkuhetken mahdolliseen 

epädramaattisuuteen, 
hyväksyen sinapinsiemenen 

logiikka ja oma vastuusi 
pystysyötön vastaanottajana

Kohtaaminen Hintikan kanssa 1973

Kohtaaminen J. Blomstedtin kanssa vuonna 1973

Kohtaaminen Ensio Miettisen kanssa 1988

Kohtaaminen Pentti Kourin kanssa 1989

Kohtaaminen Kirsti Paakkasen kanssa 1990

Kohtaminen Jorma Ollilan kanssa 1992

Kohtaaminen Matti Alahuhdan kanssa 1994

Kohtaaminen Leifin kanssa 1995

Pafos-seminaarin synty 1995

Raimon TKK-avaus 2000

Jälkikäteen paljastuu: tietämättömyys (tiedon puute) olennainen tekijä
niissä onnekkaissa prosesseissa, jotka ovat käynnistyneet. Kyky elää ja
halu elää epävarmuuden kanssa, myös varautuen avauksiin joita ei voi
ennakoida..

Serendipity, onnekas sattuma. Ks. Robert K. Merton & Elinor Barber: The 
Travels and Adventures of Serendipity, Princeton University Press 2004. 
Varsinkin teoksen “Afterword” on valtaisan puhutteleva – Merton kirjoitti
sen 91-vuotiaana.

Avainasemassa herkkyydet

Emergenssi – esiin-ilmaantuva, avautuva, kasvu-ihmeen-omainen
Hereillä potentiaalisille käännekohdille!
Jerome Bruner: Making Stories, 2002: “The bald fact of the matter is that 
one rarely encounters autobiographies, whether written or spontaneously 
told in interview, that are without turning points.” (p. 83)



Itäkeskuksen uimala

Uomaelämä

vrt. ”automaatioelämän sietämätön keveys”

The Beatles Ed Sullivan
Show’ssa 9.2.1964

Riemukas pihan ylitys



Arki Me itse
ihmisinä

Alarekisteri

YlärekisteriOnnellisuus

Inhimillinen 
suuruus

Ihme

LoistavaRiemu

Rakkaudellisuus

Unelma Noste

——
——
——
——
——
——

x
x
x
x
x

Joni Mitchell: Woodstock

Karen O’Brien: Joni Mitchell. Shadows and Light. The 
Definite Biography, Virgin Books 2002. Erityisesti sivut 
108–111.

Osaaminen, lahjat, ylärekisteri – kaikki nämä kolme 
tarvitaan

Prof. Kari S. Tikka ja Tuomari Nurmio



Miksi pidätellä
• avointa kysymystä

• huomiota

• rohkaisua

• tervehdystä

• kiitosta

• anteeksipyyntöä

• anteeksiantoa

• naurua
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Pihtaamisen koston kierre

eli pihtaat parastasi ennakoiden 
toisten tulevia reaktioita ja 

ratkaisuja

Peittää alleen emergenssin



Pihtaamisen koston kierre 

• omat toimet ovat oikeutettuja, 
anteliaita ja reiluja, toisten 
epäoikeutettuja ja kitsaita

• toiset ovat valinneet ne nihkeät 
säännöt, joiden mukaan itsekin 
joudut toimimaan

• perustana ”realismi” siitä mitä
toiset pohjimmiltaan ovat
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Systeemiäly

• kyky lukea tilannetta siihen 
kätkeytyvien mahdollisuuksien 
näkökulmasta 

• gestalt-perusteista ja 
kokonaisuussuuntautunutta älyä
(toiminnallista voimaa)

• mikrokäytöksellistä virittyneisyyttä
paikalliseen tilanteeseen nähden 
(joka hahmottuu systeeminä)
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Systeemissä elämiselle on tunnusomaista 
systeemin näkymättömyys

• Kaikki mitä teet on samanaikaista 
sen kanssa, mitä systeemi jo tekee

• Systeemin psykologinen yliote

• Huomiosi kohdistuu yksittäisiin 
toimijoihin (esim. pomoosi tai 
puolisoosi), teidän yhdessä
muodostamanne systeemin sijasta

• Mitä tahansa tapahtuu, syyllinen 
löytyy tällä menetelmällä
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Systeemiälyn räjähdysvoima
• on olemassa koska ihmiset kätkevät osan 

parhaasta panoksestaan mutta tilanteen 
niin salliessa voisivat yhtä hyvin toimia 
toisin

• on sitä suurempi, mitä enemmän 
nähtävissä oleva tilannerakenne on 
ihmisten välinen konstruktio, jota 
voitaisiin myös muuttaa

• erityisen tähdellinen tilanteissa, joissa 
ihmisten-välisyys on systeemin avaintekijä

Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen: : ”Systems
Intelligence.: A Key Competence in Human Action and 
Organizational Life”, in Raimo P. Hämäläinen and Esa 
Saarinen, eds., Systems Intelligence in Leadership and 
Everyday Life, Systems Analysis Laboratory, Helsinki 
University of Technology, 2007, pp. 39–50.

Raimo P. Hämäläinen and Esa saarinen: ”Systems
Intelligent Leadership”, in Raimo P. Hämäläinen and 
Esa Saarinen, eds., Systems Intelligence in Leadership
and Everyday Life, Systems Analysis Laboratory, 
Helsinki University of Technology, 2007, pp. 3–38.

Eversti Bäckman ja Mannerheimin savuke

Rouva Askola


