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Sivupöydän avainsanat

• Alkeellinen

• Kokonaisuutta koskeva

• Herkkyydet ja yhteyskyvyt
kouluopillisen ja tietoviisauden tuolla
puolen



Systeemiäly eli kokonaisuuksissa onnistuminen
J. Törmänen, R.P. Hämäläinen & E. Saarinen, The Learning Organization, vol. 23, 2016

http://systeemialy.aalto.fi/

Kognitiivis-älyllinen painottuu; toiminnan sävy; sisäisen maailman luonne; toisiin painottunut

1. Systeeminen 
havaintokyky

Muodostan monipuolisen kokonaiskuvan 
tilanteista
Pidän sekä yksityiskohdat että 
kokonaiskuvan mielessäni

Näen, mikä tilanteessa on olennaista
Käsitän helposti, mitä on meneillään

2. Aikaansaavuus
Osaan pitää asiat tärkeysjärjestyksessä
Kun asiat eivät suju, tartun toimeen

Valmistaudun tilanteisiin saadakseni asiat sujumaan
Annan helposti periksi, kun kohtaan vaikeita ongelmia

3. Asenne
(neg) Puolustelen virheitäni selityksillä
Näen tulevaisuuden valoisana

(neg) Valitan helposti asioista
(neg) Annan toimintaympäristöni ongelmien latistaa 
minua

4. Sanaton yhteys Lähestyn ihmisiä lämpimän hyväksyvästi
Olen reilu ja hyväntahtoinen kaikkia 
ihmisiä kohtaan

Otan huomioon, miten muut kokevat tilanteen
Annan tilaa muiden mielipiteille

5. Viisas toiminta
Otan mielelläni neuvoja vastaan
Säilytän mielenmalttini 
hallitsemattomissakin tilanteissa

Otan huomioon, että hyvin tulosten saavuttaminen 
voi viedä aikaa
Osoitan viisautta harkinnassani

6. Kekseliäs mieli Leikin mielelläni uusilla ajatuksilla
Etsin uusia lähestymistapoja asioihin

Toimin luovasti
Kokeilen mielelläni uusia asioita

7. Heittäytyvä
osallistuminen

Olen hyvä laukaisemaan jännittyneitä 
tilanteita
Nostan ihmisten parhaat puolet esiin

Luon osaltani yhteistä tunnelmaa
Annan tunnustusta ihmisille heidän suorituksistaan

8. Pohtivuus
Katson asioita monista eri näkökulmista
Ponnistelen aidosti kasvaakseni ihmisenä

Tarkkailen, mikä ohjaa käytöstäni
Ajattelen toimintani seurauksia

http://systeemialy.aalto.fi/




Kaksi ajattelun järjestelmää
J.S.B.T. Evans: Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social 

Cognition, Annu. Rev. Psychol. 2008
D. Kahneman: Ajattelu, nopeasti ja hitaasti,  2011 (suom 2013)

Järjestelmä 1

• Automaattinen, vaivaton ja 
nopea

• Reagoi ärsykkeisiin ja vie 
mukanaan 

• Heijastelee 
esiohjelmointeja sekä 
lajityypillisiä ja opittuja 
syväänjuurtuneita
peruskaavoja

• Kehityshistoriallisesti 
vanha

Järjestelmä 2

• Hidas, ponnisteleva ja 
tahtoriippuvainen

• Rasittaa työmuistia ja 
psyykkistä koneistoa

• Kykenee abstraktioon, 
kyseeenalaistukseen, 
vaihtoehtojen tarkasteluun  
ja hypoteettiseen 
päättelyyn

• Kehityksellisesti nuorempi



Kaksi ajattelun järjestelmää
J.S.B.T. Evans: Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social 

Cognition, Annu. Rev. Psychol. 2008
D. Kahneman: Ajattelu, nopeasti ja hitaasti,  2011 (suom 2013)

Järjestelmä 1
• Automaattinen, vaivaton ja nopea

• Reagoi ärsykkeisiin ja vie mukanaan 

• Heijastelee esiohjelmointeja, 
lajityypillisiä ja opittuja peruskaavoja

• Kehityshistoriallisesti vanha

Todennäköisesti et 
juurikaan haasta 
nykyisiä Järjestelmä-1  
automaatioitasi, vaan 
oletat että ne ovat kiinteä 
osa ”persoonaasi” 

Järjestelmä 2
• Hidas, ponnisteleva ja tahdonalainen

• Rasittaa työmuistia ja psyykkistä koneistoasi

• Kykenee abstraktioon, kyseeenalaistukseen, 
vaihtoehtojen tarkasteluun  ja 
hypoteettiseen päättelyyn

• Kehityksellisesti nuorempi

Todennäköisesti käytät 
nykyisiä Järjestelmä-2  
kyvykkyyksiäsi  
kapeasti, mutta 
mielestäsi täysillä ”älysi 
rajoissa”



Paras valttikorttisi onnistua, selviytyä
ja kukoistaa pidemmän päälle

• on järjestelmäsi 2 uuttaluovassa
kyvykkyydessä (jotta et olisi olosuhteiden
armoilla)

• Mutta jos et ole tarkkana, olet
todellisuudessa Järjestelmäsi 1 armoilla. Se 
ohjaa joka hetki vakuuttuvana sisäisenä
propagandaosastona, puhuen osin tottakin

• Eli lopulta ratkaisevaa on Järjestelmiesi 1 ja 2 
systeemiälykäs yhteistoiminta: kasvusi
ihmisenä



Vincent Vegan filosofia
1. Syytä muita

2. Ärsyynny helposti

3. Älä inspiroidu ihmeteltävästä, vaan selitä pois
pienetkin ihmeet. Jyrkkä ei-lauseke “Mustille
joutsenille”

4. Keskity varjelemaan hallinnan illuusiotasi ja
satunnaisen elämänmuotosi erityisnamuja (“Le 
Big Mac”)

5. Alista Järjestelmä 2 Järjestelmälle 1. Jos 
kritiikkiä esiintyy Järjestelmä 2 perusteisesti, 
lisää Järjestelmä 1 tulivoimaa. 



Sibelius kohtaa hirven



Kartta vai ilmiö?



“Neoclassical growth theory [in 
economics] was conspicuous in having 

no people in it.”

Edmund Phelps, Nobel laureate of economics 
in his Nobel price acceptance speech,

author of Mass Flourishing: How Grassroots 
Innovation Created Jobs, Challenge and 

Change (Princeton 2013)



“Joutomaa”









Ajattelet, siis olet olemassa. 
Mutta onko jokin suurempi

kokonaisuus olemassa? 



Ensimmäinen sinfonia

1. Timpanin värähdys taustalla

2. Ollaan yksin, on sitä ja tätä
pilveä, mutta voi katsoa
horistonttiin

3. Sisällä soi hakeva ajatus

4. Niin kuin mittarimato…

5. Palataan H-hetkeen



6. Siis minun pitää ihan kokonainen
sinfonia kirjoittaa…”

7. Nyt menee ihan tummiin.

8. Mutta … kuten luonnossa, yhtäkkiä!

9. Ihana kasvava imu heittäytymiseen

10.Riikinkukkokohta! Sturm und Drang! 
Challenging the Universe.

11. Tuntuu z-z-z sisimmässä

12.Fantastista alkuvoimaa!



Ylärekisterin ajattelu



Äidin kanssa saunassa


