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Imagotyöryhmän alkusysäyksenä oli uhkakuva, 
jonka synnytti Aalto-yliopiston organisaatiomuutos.

“Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma on 
opettajankoulutusohjelma, jonka pääaine on 
visuaalinen kulttuurikasvatus”. 



Yliopiston säätiöittäminen tuotti myöskin uuden 
johtamismallin. Yliopistoissa oli ennen 
kolmikantainen hallintomuoto. 

Osastoneuvostoissa päätäntävaltaa oli 
henkilökunnllaa, opiskelijoilla ja ulkopuolisilla 
jäsenillä. Nyt päätökset tekevät dekaanit jotka ovat 
rehtorin valitsemia. 



Imagotyön projekteja

Tavoitteena näkyväksi tekeminen

Visuaalinen ilme
Taidepedagoginen studio
KuvisMovies
Uudet tilat



strategiset haasteet
Mitkä ovat koulutusohjelman visiot?

Keitä me ollaan, mihin me mennään?



systeemisyys



The Fifth Discipline
The Art & Practice of The Learning organization

Peter M. Senge

Sengen kirja The Fifth Discipline on systeemiajattelun 
perusteos vuodelta 1990. Viides sääntö (discipline) 
viittaa systeemiajatteluun (systems thinking), joka on 
tärkein organisaation oppimista edistävä käsite



1. Tämän päivän ongelmat ovat seurausta eilisen “ratkaisuista”

2. Mitä lujempaa työntää, sitä lujemmin systeemi tönäisee takaisin. 

3. Asiat paranevat ennen kun ne huononevat

4. Helpoin tie ulos johtaa usein takaisin sisään

5. Hoito voi olla huonompi kuin sairaus

6. Nopeammin on hitaammin

7. Syy ja seuraus eivät ole lähekkäin paikassa ja ajassa

8. Pienet muutokset voivat tuottaa suuria ratkaisuja - mutta 
suurimman vipuvoiman alueet ovat useimmiten vähiten selvät.

9. Voit pitää ja syödä kakun.

10. Elefantin puolittaminen ei tuota kahta pientä elefanttia.

11. Ei ole syyllisyyttä.
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Systeemiajattelun peruspilarit ovat vahvistava 
palaute (reinforcing feedback), tasapainoittava 
palaute (balancing feedback) sekä viive (delay).

Vahvistava palaute luo kasvua, tasapainottava 
rajoittaa sitä. Vahvistuva systeemi ruokkii kasvuaan 
itsekseen, kuin lumivyöry.



The Fifth Discipline
Oppivan organisaation opit

Tärkein sisältö Sengen kirjassa on neljä oppia 
(discipline), jotka tukevat yhteisön oppimista.



Personal mastery
Henkilökohtainen taituruus on lähtökohta systeemin 
ymmärtämiselle. Taituruudella ei viitata jonkin 
voittamiseen tai huippuunsa viritettyyn 
itsevarmuuteen, vaan paremminkin nöyryyteen ja 
elinikäiseen oppimiseen.

Suurimmaksi taituruuden hidasteeksi Senge ei aseta 
henkilökohtaista vaan rakenteellisen ongelman: 
“voimattomuuden voiman”.



Mental models
Ajatusmallit ohjaavat meitä. Olemme omien 
ajatusmalliemme orjia.

Kun esittää omat yleistyksensä itselleen ja muille, 
voi niitä testata.

Erilaisia ajatusmalleja pitäisi Sengen mukaan oppia 
hyödyntämään, koska näin voidaan saada 
kokonaisvaltaisempi ja laajempi kuva. 





Shared vision
Jaettu visio on tärkeää oppivalle organisaatiolle. 
Visio on yhteinen jos siihen ollaan sitouduttu 
yhdessä, eikä vain itse kukin erillään (206). 
Yhteinen visio rakentuu henkilökohtaisiin visioihin, 
ilman sitä se ei toimi. Yhteinen visio on tietenkin 
vaikea saavuttaa, mutta onnistuessaan se tukee 
henkilökohtaista luovaa jännitettä ja on koko 
organisaatiolle innostavaa. 







Team learning
Kun yksilöt ovat ottaneet yhteisen vision 
osaksi omaa visiotaan, heidän energiansa 
linjautuu samansuuntaiseksi.



Keskustelu on Bohmin mukaan väittelyä, jossa 
yritetään voittaa toinen. Dialogi taasen on yhdessä 
tehtävää toimintaa, jossa etsitään uusia näkökulmia.

Bohm antaa kolme ehtoa dialogin onnistumiselle:

1. Kaikkien osallistujien pitää pidättää omat 
ennakko-oletuksensa.

2. Kaikkien osallistujien pitää pitää toisia kollegoina.

3. Pitää olla “fasilitaattori”, joka pitää dialogia 
pystyssä



Systeemiäly

http://www.systeemialy.tkk.fi/



Systeemiälyllä tarkoitamme älykästä toimintaa, 
joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia 
takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia. 
Systeemiälykäs henkilö huomioi luovasti ja 
tarkoituksenmukaisesti ympäristönsä, itsensä sekä 
vuorovaikutuskokonaisuuden, minkä nämä 
muodostavat. Hän osaa toimia siinä älykkäästi.



Systeemiäly vastaan 
systeemidiktatuuri 
-15 kiteytystä
Lainattu Esa Saarinen, Raimo P. Hämäläinen ja 
Ville-Valtteri Handolin: Systeemiäly vastaan 
systeemidiktatuuri -50 kiteytystä, 2004



2. Systeemiälyn taustaoletukset
Ihmisessä on piileviä voimavaroja ihmisinä ja 
osaajina.

Rakenteet kätkevät nämä voimavarat.

Pieni muutos inhimillisessä ulottuvuudessa voi 
laukaista valtavan muutoksen kokonaissysteemissä.



Team learning
Kun yksilöt ovat ottaneet yhteisen vision 
osaksi omaa visiotaan, heidän energiansa 
linjautuu samansuuntaiseksi.

4. Systeemiälyn viisi ulottuvuutta
Kokonaisuuden näkökulma (systeemiajattelu)

Inhimillisten mahdollisuuksien näkökulma 
(positiivisen psykologia)

Symbolisen merkitysavaruuden tunne-, tulkinta- ja 
uskomuspainotteinen näkökulma

Henkilökohtaisen vastuun  näkökulma

Läpimurtoajattelu



Keskustelu on Bohmin mukaan väittelyä, jossa 
yritetään voittaa toinen. Dialogi taasen on yhdessä 
tehtävää toimintaa, jossa etsitään uusia näkökulmia.

Bohm antaa kolme ehtoa dialogin onnistumiselle:

1. Kaikkien osallistujien pitää pidättää omat 
ennakko-oletuksensa.

2. Kaikkien osallistujien pitää pitää toisia kollegoina.

3. Pitää olla “fasilitaattori”, joka pitää dialogia 
pystyssä

8. Systeemiäly hyödyntää
Ihmisten kykyä tulkita pieni muutos innostavuutena 
ja arvonantona

Ihmisten tunnetason vastenmielisyyttä latistavuutta 
kohtaan

Ihmisten halua kukoistaa arjessaan ja työssään

Ihmisen yhteisöluonnetta ja halua onnistua toisten 
kanssa



9. Systeemiälyn ihmiskuva
Ihmisissä on kätkettyjä voimavaroja, jotka 
nykysysteemi peittää.

Vallitsevat organisatoriset vuorovaikutuskäytännöt 
synnyttävät pelkoa, ahdistusta ja latistumista sen 
sijaan, että synnyttäisivät vapautunutta 
yhteisöluovuutta.



13. Näkyvä systeemi

Näkyvä systeemi on hahmotettavissa objektivoivan 
koneistokielen kautta. 

Organisaatioita kehitetään näkyvän systeemin 
ehdoin, esimerkiksi etsimällä nykysysteemistä 
kustannussäästöjä tai tehostamalla jotakin sen osaa.

Useimmiten myös ihmisten johtaminen ja leadership 
hahmotetaan näkyvän systeemin ehdoin.



14. Haamusysteemi
Syväinhimillinen systeemi näkyvän systeemin takana

Syntyy ihmisen tunne- ja symboliolemuksesta käsin.

Subjektiiviset muuttujat ratkaisevia, haamusysteemi 
ei ole palautettavissa objektiivisiin 
koneistomuuttujiin.

Ohjaa organisaation kohtaloa yhtä paljon tai 
enemmän kuin näkyvä systeemi.



2. Systeemiälyn taustaoletukset
Ihmisessä on piileviä voimavaroja ihmisinä ja 
osaajina.

Rakenteet kätkevät nämä voimavarat.

Pieni muutos inhimillisessä ulottuvuudessa voi 
laukaista valtavan muutoksen kokonaissysteemissä.

20. Systeemiälyn vastavoimat
Systeemidiktatuuri. Organisaation haamusysteemi synnyttää 
pakkokoneiston, joka kahlehtii ihmisten luovuutta, tuottavuutta ja vapautta.  
Ihmiset latistuvat ja vuorovaikutus köyhtyy. 

Pelko on systeemidiktatuurin keskeisin käyttövoima ja ominaismääre. 
Ihmiset tuottavat kelposuoritteita ja näennäisesti systeemi pelaa. Samalla 
pelko ja ahdistus kätkeytyvät.

Koneistoajattelu.  Uskomus, jonka mukaan organisaation käyttäytyminen on 
palautettavissa mekaanisten järjestelmien logiikkaan.  Inhimillistä 
ymmärrystä ja tajua ei viime kädessä tarvita.



4. Systeemiälyn viisi ulottuvuutta
Kokonaisuuden näkökulma (systeemiajattelu)

Inhimillisten mahdollisuuksien näkökulma 
(positiivisen psykologia)

Symbolisen merkitysavaruuden tunne-, tulkinta- ja 
uskomuspainotteinen näkökulma

Henkilökohtaisen vastuun  näkökulma

Läpimurtoajattelu

21. Systeemidiktatuuri
Johtuu rakenteesta 

Diktatuuria ilman diktaattoria

Kahlitsee ihmisiä

Synnyttää toimintoja, jota kukaan ei ole valinnut tai halunnut

Näennäisesti murtumaton valtarakenne, jolle kukaan ei voi mitään

Yliyksilöllinen voimakenttä, jonka sisällä jokainen yksilö muuttuu

Synnyttää salailua ja oman edun tavoittelua

Saa voimansa sen kautta, että kätkeytyy 

Ei paljastu koneistonäkökulmasta



8. Systeemiäly hyödyntää
Ihmisten kykyä tulkita pieni muutos innostavuutena 
ja arvonantona

Ihmisten tunnetason vastenmielisyyttä latistavuutta 
kohtaan

Ihmisten halua kukoistaa arjessaan ja työssään

Ihmisen yhteisöluonnetta ja halua onnistua toisten 
kanssa

22. Pelko
Kaventaa ajattelun mittakaavaa

Korostaa yksilön selviytymistä kokonaisuuden onnistumisen sijasta

Leikkaa tuottavuutta ja innovaatiokykyä

Leikkaa arjen onnellisuutta

Kätkeytyy

Aiheuttaa rooliutumista, eristäytymistä ja salaliittoja

Ruokkii itsepetosta: jokainen kiistää pelon omalla kohdallaan

Saa ihmiset epäilemään toistensa taka-ajatuksia

Ruokkii itseään

Koneistojohtajan näkökulmasta ”tekee vain hyvää” ja synnyttää tervettä 
kilpailua



9. Systeemiälyn ihmiskuva
Ihmisissä on kätkettyjä voimavaroja, jotka 
nykysysteemi peittää.

Vallitsevat organisatoriset vuorovaikutuskäytännöt 
synnyttävät pelkoa, ahdistusta ja latistumista sen 
sijaan, että synnyttäisivät vapautunutta 
yhteisöluovuutta.

23. Peruspelkoja ovat 1/2
En ole ammatillisesti uskottava

Olen menettänyt otteeni

Olen menettänyt asemani 

En suorita tarpeeksi

Olen pehmentynyt

Olen osaamaton

En ole tarpeeksi älykäs

En ole tarpeeksi sanavalmis



13. Näkyvä systeemi

Näkyvä systeemi on hahmotettavissa objektivoivan 
koneistokielen kautta. 

Organisaatioita kehitetään näkyvän systeemin 
ehdoin, esimerkiksi etsimällä nykysysteemistä 
kustannussäästöjä tai tehostamalla jotakin sen osaa.

Useimmiten myös ihmisten johtaminen ja leadership 
hahmotetaan näkyvän systeemin ehdoin.

24. Peruspelkoja ovat 2/2
Paljastun tietämättömäksi.

Minut sivuutetaan.

Parhaat vuoteni ovat takana eikä tulevaisuutta ole.

Minua ei arvosteta.

Minua vastaan on liittouduttu.

Minulle naureskellaan.

Minua pidetään lapsellisena.



14. Haamusysteemi
Syväinhimillinen systeemi näkyvän systeemin takana

Syntyy ihmisen tunne- ja symboliolemuksesta käsin.

Subjektiiviset muuttujat ratkaisevia, haamusysteemi 
ei ole palautettavissa objektiivisiin 
koneistomuuttujiin.

Ohjaa organisaation kohtaloa yhtä paljon tai 
enemmän kuin näkyvä systeemi.

26. Systeemiälykästä mikrokäytöstä on
Hyväksyvyys, epätuomitsevuus

Lämmin asiallisuus

Kiinnostus ja hyväntahtoisuus

Huumori

Kuunteleminen

Kiitos

Vilpittömyys

Kannustavuus

Ystävällisyys



20. Systeemiälyn vastavoimat
Systeemidiktatuuri. Organisaation haamusysteemi synnyttää 
pakkokoneiston, joka kahlehtii ihmisten luovuutta, tuottavuutta ja vapautta.  
Ihmiset latistuvat ja vuorovaikutus köyhtyy. 

Pelko on systeemidiktatuurin keskeisin käyttövoima ja ominaismääre. 
Ihmiset tuottavat kelposuoritteita ja näennäisesti systeemi pelaa. Samalla 
pelko ja ahdistus kätkeytyvät.

Koneistoajattelu.  Uskomus, jonka mukaan organisaation käyttäytyminen on 
palautettavissa mekaanisten järjestelmien logiikkaan.  Inhimillistä 
ymmärrystä ja tajua ei viime kädessä tarvita.

33. Tarvitaan
Mielikuvitusta: hahmottamaan, mitä ei synny mutta 
voisi syntyä.

Systeemistä tajua: ei-syntyvä syntyy ei-syntyvänä 
nykysysteemin takia, mutta systeemi voidaan 
muuttaa.

Systeemi-interventioita, joista käynnistyy lumivyöry.

Systeemiälyä, joka yhdistää mielikuvituksen, 
systeemisen tajun, henkilökohtaisen vastuun ja 
interventioiden oikein ajoitetun toteutuksen.



21. Systeemidiktatuuri
Johtuu rakenteesta 

Diktatuuria ilman diktaattoria

Kahlitsee ihmisiä

Synnyttää toimintoja, jota kukaan ei ole valinnut tai halunnut

Näennäisesti murtumaton valtarakenne, jolle kukaan ei voi mitään

Yliyksilöllinen voimakenttä, jonka sisällä jokainen yksilö muuttuu

Synnyttää salailua ja oman edun tavoittelua

Saa voimansa sen kautta, että kätkeytyy 

Ei paljastu koneistonäkökulmasta

43. Interventiolla lumivyöryihin
Nykyinen systeemi voi olla toimiva, mutta kun katsot EI – X:ään, niin ymmärrät, 
miten monet asiat voisivat olla dramaattisesti paremmin kuin nykysysteemin 
vallitessa.

Pienikin ulkoinen muutos tai sytyke (interventio) voi olla avaus lumivyöryyn. 
Tapa, jolla ryhmä tervehtii toisiaan uuden johtajan aikana voi ilmentää uutta 
kulttuuriamme; halu auttaa toista löytämään ratkaisu kovankin väittelyn keskellä 
voi symboloida uudistunutta henkeämme. 

Kollektiivinen osaaminen nousee uudelle tasolle, kun ihmisten väliset 
pullonkaulat murtuvat.

Pelko kaventaa, vapautuneisuus rikastaa; molemmat ovat yhtä mahdollisia 
missä tahansa kilpailutilanteessa. 



22. Pelko
Kaventaa ajattelun mittakaavaa

Korostaa yksilön selviytymistä kokonaisuuden onnistumisen sijasta

Leikkaa tuottavuutta ja innovaatiokykyä

Leikkaa arjen onnellisuutta

Kätkeytyy

Aiheuttaa rooliutumista, eristäytymistä ja salaliittoja

Ruokkii itsepetosta: jokainen kiistää pelon omalla kohdallaan

Saa ihmiset epäilemään toistensa taka-ajatuksia

Ruokkii itseään

Koneistojohtajan näkökulmasta ”tekee vain hyvää” ja synnyttää tervettä 
kilpailua

50. Askeleet eteenpäin



23. Peruspelkoja ovat 1/2
En ole ammatillisesti uskottava

Olen menettänyt otteeni

Olen menettänyt asemani 

En suorita tarpeeksi

Olen pehmentynyt

Olen osaamaton

En ole tarpeeksi älykäs

En ole tarpeeksi sanavalmis

50. Askeleet eteenpäin

Tiedosta pelkoparametri organisaatiosi 
haamusysteemissä.

Tiedosta organisaatioosi kätkeytyvä 
systeemidiktatuuri.

Tee systeemiälyn käsitteistö osaksi organisaation 
elämää.

Avaa kulttuurin johtaminen, ihmisten johtaminen, 
arvojohtaminen ja innovaatiokyvyn johtaminen tästä 
näkökulmasta.

Avaudu itse.



Huomioita



26. Systeemiälykästä mikrokäytöstä on
Hyväksyvyys, epätuomitsevuus

Lämmin asiallisuus

Kiinnostus ja hyväntahtoisuus

Huumori

Kuunteleminen

Kiitos

Vilpittömyys

Kannustavuus

Ystävällisyys

näkyvyyden
saavuttaminen

viestinnän
rutinoituminen

innostus
imagotyöhön



33. Tarvitaan
Mielikuvitusta: hahmottamaan, mitä ei synny mutta 
voisi syntyä.

Systeemistä tajua: ei-syntyvä syntyy ei-syntyvänä 
nykysysteemin takia, mutta systeemi voidaan 
muuttaa.

Systeemi-interventioita, joista käynnistyy lumivyöry.

Systeemiälyä, joka yhdistää mielikuvituksen, 
systeemisen tajun, henkilökohtaisen vastuun ja 
interventioiden oikein ajoitetun toteutuksen.

Haasteiden systeemiluonne

Interventioiden ja mikrokäyttäytymisen voima

Uusi alku


