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Mitä systeemisyys (tässä esityksessä) 
tarkoittaa?

= tapa tarkastella ihmistä ja ympäristöä kokonaisvaltaisena systeeminä, jossa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen, unohtamatta yksilöä

• Huomio ihmissuhteissa sekä järjestelmän osien välisissä että sisäisissä 
vuorovaikutussuhteissa.

• Yhden osion muutos → koko systeemissä tapahtuu muutos

• Työskentelyä suhteiden kanssa ja suhteissa
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Perhe systeemisenä yksikkönä

• Työn kohteena koko perhe (systeemi), ei yksittäisen ”ongelman 
hoitaminen”

• Lapsi, perhe ja arkiympäristö muodostavat oman systeeminsä → ei 
suljettuja systeemejä

• Systeemit ja perhesysteemit lähtökohtaisesti luonteeltaan 
kompleksisia, liikkeessä olevia ja muuttuvia. 
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Perhe ja palvelut liittyvät yhteiseksi systeemiksi

• Emme arvioi tilannetta pelkästään ulkopuolelta, vaan systeemin 
sisällä vaikuttaen omalla toiminnallamme ja puheellamme. 

• Vuorovaikutuksen kautta tapahtuu aina vaikuttamista.

• Kaikella tekemisellä ja sanomisella on vaikutusta → jokainen 
kohtaaminen on merkityksellinen.

• Mitä minä tuon tähän? Mikä vaikutus minun tekemiselläni on?
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Yhdessä enemmän

• Systeemille syntyy uusia ominaisuuksia, joita sen osilla ei ole, sillä 
kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

• Olemme vastavuoroisesti riippuvaisia toisistamme – kehittyäksemme 
tarvitsemme toistemme näkökulmia. Yhdessä tekemällä syntyy uutta.

• Pyritään välttämään kapea-alaista näkökulmaa → pois 
yksinkertaistavasta syy – seuraus –päättelystä
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Tunnusomaista systeemiselle ajattelulle

• Tukea ja kehittymistä, yhteistä oppimista

• Joustava, toimintaansa korjaava, oppiva

• Virheet ovat sallittuja ja niistä opitaan yhdessä
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Miksi systeemistä ajattelua tarvitaan?

• Juurisyyt eivät ole yksilöiden ongelmia vaan löytyvät pikemmin suhteista ja 
vuorovaikutuksesta → tarkastellaan ja ymmärretään laajemmin

• Kompleksisuuteen tarvitaan jäsennystä

• Kontekstin ymmärtämiseen

• Työntekijöillä ei ole vastauksia ja ratkaisuja kaikkiin ongelmiin

• Ratkaisuja etsitään yhdessä, ei tehdä yksin
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Milloin systeemistä ajattelua tarvitaan?

• Ennakointiin ja pulmallisiin tilanteisiin

• Ihmisillä yleensä selkeä käsitys (hypoteesi) siitä, mistä ongelma johtuu ja tämä selitys määrää 
ratkaisuyrityksen, jota yleensä pidetään ”ainoana järkevänä toimintatapana”. 

• Jotta työntekijät ja asiakkaat voisivat toimia jollakin toisella tavalla → ongelmat tulee määritellä 
jollakin toisella tavalla tai löytää niille jokin uusi merkitys 

• Ominaista pyrkimys pois ongelmakeskeisyydestä
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Systeemikeskeinen tapa hahmottaa ongelmaa

• Ongelma nähdään ratkaisuyrityksenä. 

• Esim. lapsen oireet ja käyttäytyminen voidaan nähdä tämän 
pyrkimyksenä ratkaista ongelma. 

• Vuorovaikutuskuvioiden nähdään ylläpitävän ongelmaa ja muutoksen 
nähdään tapahtuvan muuttamalla ratkaisuyritystä. 
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Ongelmaa lähestytään hypoteesien kautta

• Painopiste syihin, mistä on kysymys.

• Esimerkiksi, mikä selittää lapsen käyttäytymistä ja oiretta.

• Keskeisiä käsitteitä: paradoksi ja vastaparadoksi, hypoteesien 
muodostaminen, neutraalisuus, kehämäisyys, uteliaisuus, 
vakiintuneista teorioista irrottautuminen sekä myönteisen 
merkityksen antaminen ratkaisuyritykselle eli esimerkiksi pulmalliselle 
lapsen käyttäytymiselle ja oireelle. 
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Hypoteesit ajattelua 
avartamassa ja 
jäsentämässä



• Systeemiajattelussa keskeistä hypoteesit ja niiden kautta tapahtuva työskentely. 

• Hypoteesi = selitys, oletus, olettamus tai väite jollekin asialle. 

• Hypoteeseja tullaan aina muodostaneeksi, vaikka niitä ei aina tiedostettaisi. Jokaisella on enemmän tai 
vähemmän tietoista ja perusteltua esiymmärrystä ja oletuksia ilmiöiden välisistä yhteyksistä

• Juuttuminen vain yhteen teoriaan tai näkökulmaan voi rajoittaa niiden perheiden määrää, joille 
voimme olla hyödyksi

7.11.2018 12Tiina Civil



• Hyvä tiedostaa: hypoteeseihin voi myös rakastua. Vaarana on, ettemme kuule asiakastamme vaan 
koitamme taivutella heidät näkemään asioita samalla tavalla.

• Liian valmiit/varmat hypoteesit voivat kadottaa kyvyn kuulla uutta. 

• Hypoteesit ja teoriat voidaan nähdä apuvälineinä, jotka voivat aukaista joskus hyödyllisiä 
näkökulmia ja jotka ovat muutokselle myönteisiä. 
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Perustellut ja perhettä kunnioittavat hypoteesit 
työskentelyä ohjaamassa

• Hypoteesit voidaankin nähdä työntekijän toimintaa ohjaavina alustavina 
tulkintavaihtoehtoina tai johtolankoina. 

• Hypoteesit nostavat esille näkökulmia asioiden välisistä mahdollisista palautekehistä 
ja vuorovaikutuksesta

• Toimivat hypoteesit välttävät syyllistämistä tai yhden yksiselitteisen selityksen 
etsimistä.  

• Hypoteesien avulla voidaan tarkastella perhettä vuorovaikutuksellisena 
kokonaisuutena

• Hypoteesien tehtävänä on toimia ajattelun avartajina ja toiveikkuuden lisääjinä 

• Hypoteesit eivät syyllistä perheenjäsentä vaan lisäävät ymmärrystä eri perheen 
jäseniä ja heidän elämäntilannettaan kohtaan.
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Hypoteesit ja niihin liittyvät 
ratkaisuehdotukset
• On toivottavaa, että perheen tilanteen tutkimisessa pidetään esillä useita erilaisia 

tulkintavaihtoehtoja. Ei tarvitse valita yhtä. Yhtä oikeaa hypoteesia ei ole.

• Hypoteesien oikeaan osuvuus tulee esiin vasta kun hypoteesien ohjaamana 
otetaan etenemisaskeleita: osa osuu, osa ei.    

• On tärkeää olla tietoinen omista hypoteeseistaan. 
• tukevatko havainnot ne hypoteesia vai ei? 

• tuntuuko hypoteesimme hyödylliseltä?

• avaako se uusia mahdollisuuksia vai kapeuttaako ajattelua?

• Uusia hypoteeseja on oltava mahdollisuus rakentaa koko työskentelyn ajan ja 
niiden keskeneräinen luonne tulee huomioida
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Mitä yhteinen 
systeeminen 
ajattelu 
onnistuessaan 
mahdollistaa?



Systeemisen ajattelun vaikutuksia

• Kuulemisen tarve

• Asiantuntijuuden uudelleen tarkastelu

• Muuttaa puhetta ja kielen käyttöä → auttaa pääsemään dialogiin

• Välttää syyllistämästä

• Läpinäkyvyys

• Rakentaa suhdetta ja rakentuu suhteeseen
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Hyödyt lapsille ja perheille

• Kuulluksi tulemista

• Toimijuus näkyväksi

• Osallisuus toteutuu → ei jää näennäiseksi

• Työskentely tulee läpinäkyväksi

• Apu ja tuki kohdentuvat oikein

• Tuovat toiveikkuutta
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Hyödyt työntekijöille

• Jäsentävät ajattelua 

• Auttavat hahmottamaan ongelmaa ja ongelmallista tilannetta

• Auttavat pysähtymään

• Tuovat esille uteliaisuuden ja kiinnostuksen

• Antavat ymmärrystä

• Huolehtivat siitä, ettemme tulkitse tai oleta asioita

• Auttavat pääsemään ongelman juurille ja sitä kautta oikeiden 
ratkaisuehdotuksen löytämiseen
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Hyödyt organisaatiolle

Ydinkysymysten äärelle pääseminen mahdollistaa

• työskentely kohdentuu oikein 

• toivottu vaikutus lapsen ja perheen tilanteen helpottamiseksi 

• palvelujen ja toimenpiteiden kokonaisuus jäsentyy

estää päällekkäisen työn tekemisen
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