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How the course has impacted my thinking?
- models
- conceptual approaches
- practical insights.
Aiemmat tietoni sosioteknisistä järjestelmistä perustuivat 1970-luvun lopun DI-opintoihini ja
2008-2009 Helsingin yliopistossa suorittamaani aikuiskasvatuksen ja työn kehittämisen
maisteriohjelmaan (ATMO).

ATMO:ssa STS:ää käsiteltiin yhtenä mahdollisena työn kehittämisen muotona muiden joukossa.
Tristin ja Bamforthin löydökset olivat tuttuja, mutta selkeää muistijälkeä STS:n eri suuntauksista ei
ollut jäänyt.

Ensimmäisenä – keskellä kesää, loman alussa - avasin Eijnattenin (2004b) Chaordic systems
thinking –julkaisun ja juutuin neljännelle sivulle. Julkaisu oli avonaisena kamarin pöydällä, kunnes
vaimoni nosti muovitaskussa olevan nipun sohvapöydän hyllylle. Käsitteellinen kuormitus oli niin
suuri, että palasin aiheeseen vasta elokuun lopussa hankkiakseni loput julkaisut. Varsinainen
lukeminen jäi sitten viime viikonloppuun, jonka vuoksi kypsymisaika oli liian lyhyt.

Eilisen iltaluennon ja päivän workshopin tulos on särkevät silmät (lievä stressi?), mutta useat
käsitteet ja niiden mahdollinen merkitys omassa työssäni alkaa aueta. Vertailu variable based
approachin, systeeminäkökulman ja kompleksisuusnäkökulman (CST) välillä kirkastuu:
tasapainotilaa hakeva systeeminäkökulma vaikuttaa jo nyt CST:hen verrattuna mekanistiselta
laatikkoleikiltä. Uskon kaordiseen, epälineaariseen maailmankuvaan perustuvaan ilmiöiden
tarkasteluun. Jos ymmärsin oikein, Eijnatten määritteli CST:n olevan metaforan ja mallin
välimaastossa. Tällaisena CST on käyttökelpoinen jopa ”kenttäkeskusteluissa”.

Oleellista oli myös keskustelu kasvun rajoista ja pohdinta uuden ja vanhan tiedon ja uuden ja
vanhan toiminnan akseleilla - samaan tapaan, kuin kehittävän työntutkimuksen gradussani:
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”Uuden toimintamallin suunnittelu tapahtuu sarjana ajatuskokeita tai ennakoivia simulointeja
(mitä, jos…). Niiden raaka-aineiksi tarvitaan esimerkkejä vaihtoehtoisista tavoista, ehdotusten
vertailua, heikkouksien, aukkojen ja vahvuuksien tunnistamista ja yhdistelyä. Välineenä käytetään
oleellisia laadullisia ulottuvuuksia ja periaatteita.” (Huhtanen 2010, 32-33).

UUDEN TIEDON ETSINTÄ

ISÄNNÖITSIJÄN TOIMINNAN KOHDE MUUTTUU
RAPORTOINNISTA
”MAAILMAN PELASTAMISEKSI”. TOIMIJUUS KOHTI
”RATKAISEVAA JOUKKOA*”, SUUNNAN ANTAA
VASTUULLISEN TOIMINNAN ETIIKKA. RATKAISUJEN YHTEISKEHITTELY.
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ISÄNNÖITSIJÄ BUDJETOI
ENERGIALAITOKSEN
LASKUJEN POHJALTA,
VERTAA
KIINTEISTÖHUOLLON
ANTAMIIN
MITTARILUKEMIIN.

PÄTEVÖITYNYT LAATII
ENERGIATODISTUKSEN,
ISÄNNÖITSIJÄ BUDJETOI
EHDOTETUT
TOIMENPITEET JA
RAHOITUKSEN, HANKKII
PROJEKTIN JA VERTAA
KULUTUKSET/KK.
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TUNNETUN TIEDON HYVÄKSIKÄYTTÖ

Kuva 2. Energiatehokkuuden kehittäminen oppimistyylien nelikentässä. *Ratkaiseva joukko
on Suomen Isännöintiliiton käyttämä iskulause ja sopii oppimisteemaan hyvin. (Huhtanen
2010, 25).
Holoni tuntuu käyttökelpoiselta ideologisessa tai arvokeskustelussa, mutta se tuntuu vaikealta
työvälineeltä keskusteluissa ”asiakas”organisaatioiden kanssa – olen kuitenkin kiinteistö- ja
rakentamisalan holonin osa.
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Sustainability kääntyy kestävyydeksi. Katoavuuden (”everything is eventually dissolving”) käsite
tuntuu kestävyydestä puhuttaessa hieman ongelmalliselta. Taisimme CST:n yhteydessä puhua myös
rajallisuudesta (esim. limits to growth), mikä on huomattavasti käyttökelpoisempi ”konsulttikäsite”.

Omalla toimialueellani (elinkaari, energia ja ympäristö koulutusaluenimen ”käyttö ja ylläpito” alla)
operoin sekä työyhteisöjen hyvinvoinnin että ei-inhimillisen maailmanpiirin kestävyyden haasteiden
keskellä. Kestävyyden käsitteen määrittelyyn ei kiinteistö- ja rakentamisalalla ole panostettu kovin
näkyvästi. Itse aikoinaan jäljittelin maailmanlaajuisten toimijoiden sloganeita (kuten ”the network is
the computer”) toteamalla ”talo on tietoverkon kytkentäkotelo”, jolla pyrin ennakoimaan
virtualisoituvan ja mobilisoituvan työn toimitiloille tai ei-toimitiloille asettamia haasteita. Tässä
kontekstissa esimerkiksi toimitilan ”kestävyys” voisi olla määriteltävissä sen joustavuus- ja
muuntautumisominaisuuksina ja elinkaarikustannuksina.
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