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Opinnäytetyössä tutkitaanpääosin autoetnografisenmenetelmän avulla Presemo-nimisen

tietokoneavusteisen yleisövuorovaikutuksen hallintajärjestelmän kehittämiseen johta-

nutta innovaatioprosessia ja valotetaan siihen johtanutta tutkimuskirjallisuutta. Tutki-

musote on fragmentaaris-monivalottava (tarinallinen) ja elämäkerrallinen. Tällä pyritään

aiheen ihmiskeskeiseen, kokonaisvaltaisempaankäsittelyyn samalla tuoden esiinPresemo-

ohjelman takana olevia käsitteellisiä ja filosofisia avainkokonaisuuksia. Tavoitteena on

ymmärtää omakohtaisesti hahmottaen tekijän työskentelyä erilaisissa oppiympäristöissä

(erityisesti systeemiajattelu, sovellettu kybernetiikka, organisaatioteoria) ja innovaatio-

ympäristöissä, jotka ovat olleet relevantteja Presemo-ohjelman syntymaisemana, joten

työhön on koottu aineistoksi olennaisia näytteitä tekijän ajattelusta ja toiminnasta noin

viidentoista vuoden ajalta. Työ avaa erilaisilla näkökulmavalotuksilla prosessin taustalla

olevia pyrkimyksiä ja oppikokonaisuuksia käsittelemällä ihmiskeskeistä systeemiajatte-

lunäkökulmaa, johtajuutta ja organisaatiotutkimusta, kybernetiikkaa, tilan filosofiaa,

suunniteltujen tapahtumien erityispiirteitä ja ohjelmistokehityksen haasteita tapahtu-

maympäristössä. Työn tuloksena muodostuu hahmotus, miten erilaiset innovaatioym-

päristöt ovat täydentäneet toisiaan ja vaikuttaneet prosessiin kulkuun ja lopputulokseen

toisiaan rikastavalla tavalla.

Avainsanat: systeemiajattelu, kehkeytyvät innovaatioprosessit, yrittäjyys, ohjelmistokehi-

tys, autoetnografia, ihmiskeskeinen vuorovaikutusdynamiikka, tapahtumaympäristöt



AALTO-UNIVERSITY

School of Science

Abstract of master’s thesis

Author: Petri Lievonen

Title of thesis: Interactive Applications in Event Environments and the Implicit Rela-

tional Knowing: Autoethnographic Perspectives on a Systemic Innovation Process

Master’s programme: Industrial Engineering andManagement

Thesis supervisor and advisor: Esa Saarinen, professor

Major: Strategy and Venturing, SCI3050

Date: 24.11.2017 Number of pages: 82 + 33 Language: Finnish

Abstract:

This work uses the autoethnographic method to study the innovation process that has

led to the development of Presemo, which is a live audience interaction management

system. The research approach is narrative and biographical, to highlight the human-

centric features of subject at hand. The aim is to understand the efforts of the author in

various innovation environments, so the study contains material samples of the author’s

thinking and activity from the last fifteen years. The study uses different perspectives

to understand the pursuits by pondering on the human-centered systemic thinking

perspective, leadership and organization research, cybernetics, some specific features of

planned events, and the challenges of software development for the event environments.

The study results in a newappreciationof theways the different innovation environments

have complemented each other and have influenced the process and the outcome in

mutually enriching ways.
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Johdanto

P
ohjois-karjalan saloilla,Rautavaaran jaNurmeksen väliseltä tieltä, lähtee tie koh-

ti pohjoista. Jonkin matkan päästä kapeampi tie haarautuu syvemmälle korpeen.

Useamman kilometrin kuluttua saavutaan alueille, joilla isäni äiti syntyi ja eli. Peltoja

metsissä ei ollut, vaan elettiin metsätöillä ja pyrittiin pärjäämään sillä vähällä mitä oli.

Lehmiä pidettiin metsälaitumilla. Mummo oli kova kulkemaan metsissä ja vesistöillä.

Omavaraisuus oli elintärkeää.

Nyt lähes sata vuotta myöhemmin kokoan omakohtaista autoetnografista opinnäy-

tetyötä teknologian ihmiskeskeisestä kehittämisestä. Luonnonhistoriallisessa mittakaa-

vassa tuo aikajänne on lähes mitättömän pieni. Menneisyys tuntuu toisinaan kaukaisel-

ta, toisinaan muutosten voi käsittää tapahtuneen vasta vähän aikaa sitten. Teknologian

mullistamassa maailmassa monet ihmiselämän peruspiirteet ovat säilyneet, näin uskon.

Työ, ihmissuhteet, yhteys luontoon.

Myös seuraavat vuosikymmenet tuovat monenlaisia mullistuksia. Teknologia kehit-

tyy vyöryen, ja ihmisyksilöllä on vain pieniä vaikutusmahdollisuuksia. Itse ajattelen, että

on hyvä keskittyä lähipiiriin, siihen mikä säilyy, mutta toisaalta ymmärrän että on myös

tärkeää osallistua keskusteluihin ja vaalia virkeää ajattelua, jotta tuleviinkin haasteisiin

voidaan vastata.

Autoetnografia on laadullisen tutkimuksen muoto, jossa kirjoittaja pohtii omakoh-

taisia kokemuksiaan kytkien niitä laajempiin kulttuurisiin, poliittisiin ja sosiaalisiinmer-

kityksiin (Adams et al. 2014). Tutkimusote on usein tarinallinen ja elämäkerrallinen.

Tällä pyritään aiheen ihmiskeskeiseen, kokonaisvaltaisempaan käsittelyyn. Erikoistame-

netelmässä on, että tutkimusaineisto on henkilökohtaista, joten tulosten yleistys ja ar-

viointi siirtyykin osin lukijan vastuulle. Lukijan omalla kokemuspohjalla on merkittävä

vaikutus tulkintoihin.Menetelmää ei siis voi luonnehtia yleispäteväksi, usein edes suosi-

teltavaksi, keinoksi tuottaa tieteellistä tietoa.Autoetnografinen ote lisää kuitenkin omal-

ta osaltaan ideoiden monimuotoisuutta ja ymmärrystä
1
, ja siten sillä on ihmiselämää ri-

kastavia vaikutuksia. Sanat ovat arvokkaita.

Tutkimusta voi lukea moninaisin tavoin. Yksi mahdollinen lukutapa on tulkita osia

siitä perinteisenä teknisenä opinnäytetyönä, jossa esitellään erään oppilaitos- ja strate-

giatyöhön toteuttamani ohjelmiston vaatimusten määrittelyä ja sen toteutukseen liit-

tyviä yksityiskohtia. Ohjelmisto on Presemo-osallistumissovellus, josta on hyviä käyt-

1
Adams, Ellis ja Jones (2014) määrittelevät autoetnografian tärkeimmäksi tavoitteeksi tietoisen vai-

vannäön ”olemassa olevan tiedon ja tutkimuksen laajentamiseksi, tunnustaen että tieto on samalla sekä

tilanneriippuvaista että kiistanalaista”. He kehottavat: (1) Edistä tietoa ja ymmärrystä (make contributions
to knowledge), (2) Anna arvoa henkilökohtaiselle ja kokemukselliselle (value the personal and experiential),
(3) Osoita tarinoiden ja tarinankerronnan voimaa, taitoa ja vastuullisuutta (demonstrate the power, craft,
and responsibilities of stories and storytelling) ja (4) Osoita tutkimuskäytännöissä ja kuvauksissa sosiaalisesti

vastuullista asennetta (take a relationally responsible approach to research practice and representation).
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viii johdanto

tökokemuksia eri yliopistoista ja yritysmaailmasta. Empaattista suunnittelufilosofiaa ja

sen kehkeytymiseen liittyviä tekijöitä on kuvattu työssä osin yllättävistäkin suunnista.

Kokoamalla erilaisia näkökulmia samoihin kansiin, toivon tehtävän näkyväksi, että vai-

kuttimet voivat olla monenlaisia. Toisaalta autoetnografisen otteen vuoksi tutkimusta

voi lukeamyös omapäisen eksentrikon persoonallisuuden kehittymisenä kohti tarinalli-

sempaa vaihetta (McAdams 2015). Kappaleiksi on koottu muutama valittu kirjoitelma

lähes kahden vuosikymmenen ajalta, ikäänkuin tieteilijä-taiteilijan portfoliona opinto-

jen ajalta. Joku saattaisi nähdä tutkimuksessa myös aikalaisnäkökulman yhteiskunnal-

lisen hyvinvoinnin kehittymiseen, sillä olen saanut toteuttaa erinäisiä projektejani mel-

ko vapaasti ja riippumattomasti. Elämme mielenkiintoista aikaa esimerkiksi vapaa-ajan

mahdollisuuksien ja työvälineiden edullisuuden, usein jopa ilmaisuuden,myötä (Eghbal

2016). Olen näistä mahdollisuuksista toki kiitollinen.

Tuotantotalouden opinnot ovat tarjonneet hyvän ponnikkeen tällaiseen teknolo-

giayrittäjyyteen (Lang 2002). Opiskelujeni eräässä vaiheessa olin vaikuttunut mm. in-

novaatiotutkimuksesta (Christensen 2003), arvoverkkoteorioista (Normann ja Rafael

1993, Normann ja Rafael 1998, Stabell ja Fjeldstad 1998) ja kehkeytyvistä strategiois-

ta (Mintzberg ja Waters 1985). Vaikka myöhemmät ponnistelut suunnitellusti suun-

tautuivat kohti innovaatioverkostoja, huomaan nyt, miten kestävät toimintastrategiat

ovat muotoutuneet käytännön paineiden myötä, arkisenkin pärjäämisen suuntaamana

(Chia ja Holt 2006). Kuten Chia ja Holt myöhemmän teoksensa (2008) otsikossa julis-

tavat: Suunnittelematon strategia: Epäsuoran lähestymisen hiljainen tehokkuus (ks. myös

Blundel 2010).

Oma strategiani tieteellisen, ymmärtävän työn ongelmaan (ks. Tegmark 2017) on

viedä se ääripäihinsä: äärimmäiseen data-ajatteluun, jossa kaikki käsitetään mitattavina

luonnon prosesseina, ja äärimmäiseen subjektiivisuuteen, jossa enimmäkseen henkilö-

kohtaisilla kokemusmaailmoilla on merkitystä. Inspiraatioksi voi ajatella Ensio Mietti-

sen toiveen ”Insinöörin tulee hallita objektien maailman logiikka ja subjektien maail-

man logiikka ja käsittää, että nämä ovat erilaiset” (Miettinen ja Saarinen 1990, Saarinen

2008). Toinen inspiraation lähde on C. P. SnownKaksi kulttuuria ja tieteellinen vallan-
kumous (1959), ja miksei myös Karl Popperin kolme maailmaa (1978). Autoetnografia

edustaa tällä akselilla pyrkimystä valottaa subjektien maailman logiikkaa, nyt omakoh-

taisesti peilaten.

Subjektiivisesta näkökulmasta työ jää kuitenkin väistämättä vaillinaiseksi tutkimus-

eettisistä syistä. Autoetnografinenmetodi ”käyttää tutkijan henkilökohtaisia kokemuk-

sia kuvaamaan ja arvioimaan kulttuurisia uskomuksia ja käytänteitä. Se tunnistaa ja kun-

nioittaa tutkijan suhteita muihin . . . Näyttää ’ihmiset pähkäilemässä mitä tehdä, miten

elää ja miten mieltää ponnisteluidensa merkityksen’. . . . Sosiaalinen elämä on sotkuista,

epävarmaa ja tunteikasta” (Adams et al. 2014). On olennaista, että etnografisesta tutki-

muksesta saa käsitystä yhteisöistä, joissa olen ollut osana,mutta tähän työhön voin valita

vainmuutamia näytteitä. Tärkeimpiä yhteisöjä, kuten perhettä ja lähipiiriä, en voi sivuta

tässä lainkaan. Vetoan siihen, että tämä työ on koottu diplomi-insinöörin opinnäytteek-

si, eikä osaksi vakavampaa tutkimusagendaa. Tämä on eräänlainen väliraportti tehdystä

työstä.

Perimmäinen tutkimusongelma on: kuinka voisin hahmottaa omaa työskentelyäni
erilaisissa innovaatioympäristöissä, lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta?Toive on, että
kokoamalla näytteitä ajattelustani ja toiminnastani, niistä koostuisi omakohtainen tari-

na, joka voisi tuoda lisävalotusta myös yleisemminkin innovaatioprosesseihin, tai mik-
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sei myös yrittäjyyteen. On varmasti olemassa viiteryhmiä, joihin minun voidaan ajatella

kuuluvan, vaikka en itse näitä osaa – enkä haluakaan – määritellä.

Olen jakanut työn seuraaviin lukuihin:

• Luvussa 1 kartoitan kätkössä olevan suhdetiedon laajaa aluetta systeemiajattelun

ja organisaatiotutkimuksen näkökulmasta.

• Luvussa2 tarkastelenmallinnustaipumusta luonnonjärjestelmien, joitamyösmie-

li ja yritykset tavallaan ovat, ontologisena ja episteemisenä peruspiirteenä.Näyttee-

nä kirjoitelma ”Keho mallinnusjärjestelmänä”.

• Luvussa 3 valaisen työn henkilökohtaisia merkityksiä. Näytteenä essee ”Tila”.

• Luvussa4 tarkastelen omasta näkökulmastani vuorovaikutteisten sovellusten ke-

hittämistä tapahtumien tarpeisiin.

• Luvussa 5 esittelen Presemo-osallistumissovelluksen toteutuksen.

• Luvussa 6 kirjaan yhteenvetona pohdintojani ja oppeja edellisiin lukuihin viita-

ten.

Työn liitteeksi olen arkistoinut laajan kirjallisuusluettelon vuosilta 2007–2008. Se voi

toimiamyös jatkotutkimustenvirikkeenä ja valottaahyvinkiinnostuksenkohteitani tuol-

ta ajalta.
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Luku 1

Kätkössä oleva suhdetieto ja

systeemiajattelu: alueen kartoitus

V
aikka opintojenimyötä olenkin tutustunutmoniin strategisen johtamisen käytän-

töihin, käsitän varsinaisen johtajuuden (Bass 1990) kuitenkin useimmiten trans-

formationaalisesta (Burns 1978) tai karismaattisesta (Conger & Kanungo 1987, Gard-

ner & Avolio 1998) näkökulmasta. Huippujohtajien (Pettigrew 1992) toiminnassa on

merkillisiä alueita:miten johtajat onnistuvat ympäristöissä joissa ajallisuus (Ancona et al.

2001), ihmistenvälisyys (Cooper 2005, Stacey 2007), tunteet (Barsade &Gibson 2007),

nykyhetkisyys (Schatzki 2006), muutos (Tsoukas & Chia 2002, van de Ven & Poole

2005) ja ympäröivät yhteydet (Johns 2006, Pettigrew 1987), ovat kaikki tärkeitä, ja on

pakko toimia ja tehdäpäätöksiä ilman varmaa tietoa?Osaltaan tätä on ymmärretty asian-

tuntijaosaamisena (Dreyfus & Dreyfus 2005), intuitiona (Dane & Pratt 2007), käytän-

töihin hajautuneena osaamisena (Orlikowski 2002) tai arjessa selviytymisenä (Chia &

Holt 2006).

Otan tällä kertaa majakkamääreeksi kätkössä olevan suhdetiedon (“implicit relatio-

nal knowing”). Se on kehityspsykologien ja terapeuttien (mm. Beebe 2007, Beebe et al.

2000, 2003, Beebe & Lachmann 2003, Benjamin 2002, Boston Change Process Study

Group 2002, 2005, Lyons-Ruth 1998, 1999, Stern 2000, 2004, Stolorow 1997, 2002,

2005, Stolorow et al. 2002) oman toimintansa tarpeisiin kehittämä kahvakäsite, jolla

voidaan saada otetta ihmisten väliseen (ja erilaisten liikkeessä olevien kokonaisuuksien

väliseen) useimmiten piilossa olevaan taitoon ja ymmärrykseen.

Tämä sanasto kuvaa hyvin systeemiälyn piirteitä (Hämäläinen & Saarinen 2007), ja

esitän työhypoteesin, voidaanko huippujohtajilla tulkita olevan tällaista kätkettyä ym-

märrystä, jolla he menestyvät monimutkaisissa ympäristöissään ja saavat ne menesty-

mään.
2

1.1 Johtajuus

Avolio, Walumbwa ja Weber (2009) käsittelevät johtajuustutkimuksen monia muoto-

ja katsausartikkelissaan ”Johtajuus: nykyiset teoriat, tutkimus ja tulevaisuuden suun-

nat”. He käsittelevät autenttista johtajuutta (esim. Avolio, Bass, Fredrickson, Gardner,

Luthans) ja sen kehittämistä, kognitiotieteen näkökulmaa (esim. Brown, Lord, Mum-

2
Tämä luku pohjautuumuutamiin aikaisemmin julkaisemattomiin kirjoitelmiini vuosilta 2007–2010.

1
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ford), uudentyyppistä johtajuutta (esim. Avolio, Bass, Burns, Bryman), kompleksisuus-

johtajuutta (esim. Hazy, Lichtenstein, Marion, Uhl-Bien) ja johtajuutta, joka on jaet-

tua, kollektiivista tai hajautettua (esim. Carson, Conger, Day, Pearce). Myös johtaja–

jäsen -vaihdannan teoriaa (esim. Day, Cogliser, Gerstner, Graen, Ilies, Schriesheim, Uhl-

Bien), seuraajuutta (esim. Howell, Meindl, Shamir, Schyns) ja johtajuuden korvikkeita

(esim. Howell, Jermier, Keller, Kerr) tarkastellaan. Lisäksi he nostavat esiin johtajan pal-

velijana (esim. Greenleaf, Russell, Spears, Stone), hengellisyyden ja johtajuuden (esim.

Dent, Fry), monikulttuurisen johtajuuden (esim. Gelfand, Hofstede, House, Kirkman,

Leung) ja tekniikan mahdollistaman e-johtajuuden (esim. Ahuja, Avolio, Bader, Balt-

hazard, Barelka, Bell, Cascio, Galvin, Hambley, Kahai, Kozlowski, Malhotra, Shurygai-

lo, Weissband, Xiao, Zaccaro, Zigurs).

Avolio et al. (2009) päättävät katsauksensa toteamalla, että johtajuudesta on muo-

dostumassa kokonaisvaltaisempi käsitys, kun jatkossa huomioonotetaanmyösmm. joh-

tajuuden myönteisempiä muotoja ja seuraajat nähdään johtajuuden dynaamisen järjes-

telmän olennaisena osana: ”Johtajuus nähdään organisaatioissa kompleksina ja emer-

genttinä dynamiikkana.” (s. 442)

Kyky toimia osana kokonaisuuksia jotka ovat käynnissä, samalla muovautuen itse ja

muokaten kokonaisuuksia, vaatii johtajuudellista suhdetietoa. On kyse mikrorakenteis-

tumisesta, jossa toimija voi olla tiedostamatta, tietoinen taimetatiedostava, reflektiivinen
(Schooler 2002) toiminnan myötä muotoutuvista pienemmistä tai suuremmista käyn-

nissä olevista rakenteista, toimien kuitenkin menestyksellisesti.

Tämä kyky toimia osana kokonaisuuksia jotka ovat käynnissä, samalla muovautuen

itse ja muokaten kokonaisuuksia, voidaan ymmärtää myös systeemiälyksi (Hämäläinen

&Saarinen 2007), jostaminulla on käytännön kokemusta toimiessani tutkimusryhmän

jäsenenä juuri vuoden 2007 paikkeilla. Systeemiäly on eräänlainen kognitiivinen tyyli

(Kozhevnikov 2007), mutta on emotionaalisen ja toiminnallisen painotuksensa vuoksi

laajempi käsite (ks. esim. Baltes & Staudinger 2000, Sternberg &Kaufman 1998, Stern-

berg 2007). Systeemiälyn tutkimuksessa on mukana on myös elämänfilosofisia (esim.

Comte-Sponville 1995) ja maailmankuvallisia (Kolko-Rivera 2004) aineksia.

Systeeminkäsite viittaa erittäin runsaaseen ja kirjavaanperinteeseen (Midgley 2003a),

josta Peter Sengen The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organiza-
tion (1990a, 1990b) on yksi tunnetuimpia ilmentymiä. Viime vuosina systeemisanasto

on löytänyt tiensä myös ihmistieteisiin (Fogel et al. 2008) kuten työryhmien ja -tiimien

tutkimukseen (Kozlowski & Ilgen 2006) alojen tutkijoiden itsensä toimesta, ehkä toi-

sin kuin kymmeniä vuosia sitten yleisen järjestelmäteorian (Boulding 1956) huumassa.

Toki nykyisessäkin tieteen, liike-elämän ja ”new agen” kompleksisuusretoriikassa on on-

gelmansa (Thrift 1999).

Erona tavanomaiseen ulkopuolelta tarkastelevaan systeemiajatteluun systeemiälyn

tulee näkyä inhimillisille herkkyyksille virittyneenä toimintana: systeemiälylle on tyypil-

listä sekä pragmaattisten seurausten (Goodman 2005) että henkilökohtaisen kokemuk-

sellisuuden (Dreyfus &Wrathall 2006) huomioon ottaminen systeemisissä tarkasteluis-

sa, jolloin esimerkiksimetaforallinen ajattelu (Giora 2007,Núñez et al. 2006, Özçalişkan

2007 ja niiden viitteet) on erottamaton osa toimintaa.Organisaatiotutkimuksen teorian

ja metodin vuoropuhelussa (VanMaanen et al. 2007) on toki aina ollut myös metaforil-

la osansa (Tsoukas 1991, Weick 1989, 1995, 2006), ja näin lienee myös ammatinharjoit-

tajilla (Patriotta 2003, Schwandt 2005). Artikkelissaan ”Yksilön intuitiosta tulkinnan

ja yhteisen koostamisen kautta organisaation vakiintumiin” Crossan et al. (1999) listaa
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tärkeinä portaina yksilölliset kokemukset,mielikuvat jametaforat, joista kielen, kognitii-
visten karttojen ja keskustelun/dialogin avulla voidaan päästä jaettuun ymmärrykseen,

keskinäiseen sopeutumiseen ja vuorovaikutteisiin rakenteisiin. Toisaalta nämä vakiintu-

vat sitten rutiineihin, diagnostisiin järjestelmiin, erilaisiin sääntöihin ja menettelyihin.

1.2 Rakenteet

On selvää, että systeemiälyn tarkoittama liikkeellä olevien kokonaisuuksien aistiminen

ja niihin vaikuttaminen on haastava tutkimusaihe. Farjoun (2010) tarkastelee organi-

saatiotutkimuksen katsausartikkelissaan stabiilisuuden ja muutoksen kaksitahoisuutta

erittäin moniin viitteisiin tukeutuen.

Suomalaisittain meillä on Heiskalan (2000) uusstrukturalistinen teoria, jossa tapa
toimii välittäjänä toiminnan ja rakenteiden välillä. Myös suosiota kasvattava kulttuuri-

sen performanssin teoria (Alexander 2004), Banduran sosiaalinen kognitiivinen teoria

(Bandura 2001, ss. 14–15 ) tai esimerkiksi Fordin (1996) ”yksilön [tavanomaisuutta vas-

tustava] luova toiminta useilla areenoilla”, pyrkivät käsittelemään toimijuuden ja raken-

teiden välistä vuorovaikutusta. Makrotason ilmiöistä on kyse myös kulttuurirakenteen

vaikutuksessaminuuteen ja kognitioon (Markus&Kitayama 1991,Nisbett et al. 2001),

ainakin siinä mitassa miten vähän toimijalla on mahdollisuutta vaikuttaa annetun kult-

tuurin muodostumiseen. Kokonaisuuksien havaitsemisen kannalta teollisuus-, työ- ja

organisaatiopsykologian alueella läheisiä käsitteitä ovat (Hodgkinson 2003, s. 4) skee-

mat, kognitiiviset kartat ja mentaalimallit, tai uusimmassa psykologian kirjallisuudessa

esitellyt asioiden (Martin 2007), tapahtumien (Zacks et al. 2007), tuntemusten (Dijker-

man et al. 2007), kokemusperäisten ennakointien (Schackter et al. 2007) tai kategorioi-

den (Markman 2003) representaatiotmielessä, tai jopa emootioiden neurologia (Barrett

et al. 2007, LaBar&Cabeza 2006), myönteisten tuntemusten tarkkaavaisuutta laajenta-

va vaikutus (Fredrickson 1998, Rowe et al. 2007), päättely (Kruglanski &Orehek 2007)

tai syyseurausten taju (Penn & Povinelli 2007).

Yhteiskuntateoriassa Pierre Bourdieun tai Anthony Giddensin ajattelu, kuten habi-
tus, rakenteistuminen eli strukturaatio, tai institutionalisoituminen (ks. Archer 1982, Bar-
ley & Tolbert 1997, Emirbayer & Mische 1998, Sewell 1992), joissa toiminta muodos-

taa merkitys-, valta- ja oikeutusrakenteita, jotka jälleen rajoittavat tai mahdollistavat toi-

mijoita (joille voi toki kehittyä alakohtainen tuntuma, ”pelisilmä”, ks. Sallaz & Zaviska

2007, ss. 23–25), ovat laajalti tunnettuja, mutta käsittelevät tyypillisesti varsin makrota-

son ilmiöitä. Näillä voidaan silti yrittää valottaa myös yksittäisten toimijoiden kätketyn

suhdetiedon haasteita.

Johtajuus- ja organisaatiotutkimuksen näkökulmasta tällaisia instituutioita eli va-

kiintumia voidaan ymmärtää – tavanvaraisiin vakiintumiin (Gronow 2008) perustuen

– ainakin säätelevinä (regulatiivisina), arvottavina (normatiivisina) jamerkitys-tajunnal-
lisina (kulttuuris-kognitiivisina).W. Richard Scott (2008) vertailee niitä organisaatioso-

siologian teoksessaan moninaisin kriteerein, kuten noudattamisen perusteen, järjestyk-

sen perusteen, toimintaperiaatteen, järkeilytyylin, ilmaisimien, tuntemusten ja oikeu-

tusten perustan avulla. Vakiintumia käsitellään osastojen, järjestöjen (organisaatioiden),

järjestökantojen, järjestäytyneiden alojen, yhteiskuntien ja jopa kokomaailman (”world-

system”) tasolla, joten tutkimuksen kannalta tällainen on toki mahdollista mutta samal-

la ylitsepursuavaa luettavaa. Instituutioiden muotoja, kuten vakiintuneita merkkijärjes-
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telmiä, suhdeverkostoja, rutiineja ja ihmisten luomuksia (artefakteja) käsitellessä on sel-

vää, että kätkettyyn suhdetietoon liittyvien vakiintumien, kuten arvottavien jamerkitys-

tajunnallisten vakiintumien, kuvaaminen on vaikeampaa kuin näkyvämpien säätelevien

vakiintumien. Sääteleviä vakiintumia Scott näkee säännöissä, laeissa, hallinto- ja valta-

järjestelmissä, protokollissa, standardinmukaisissa toimintamenettelyissä, ja valtuutet-

tujen määrittelyiden mukaisissa esineissä, tuotoksissa, ja kohteissa. Arvottavien vakiin-

tumien muotoja ovat vaikeammin representoitavat arvot, odotukset, toimialueet, arvo-

valtajärjestelmät, työnkuvat, roolit, kuuliaisuus, ja sovinnaistapojen mukaiset kohteet.

Merkitys-tajunnallisten vakiintumien joukkoon Scott nimeää luokitteluiden, tyypitte-

lyiden ja skeemojen lisäksi konstruktioita kuten ”rakenteellinen yhtäläisyys”, minuudet,

kulttuuriset käsikirjoitukset ja symboliarvon omaavat kohteet.

AnthonyGiddens (1984), jonka voidaan yhteiskuntateoreetikkona käsittää tutkivan

erityisen monimutkaisia systeemejä, tekee puolestaan eron jäsentelevän tajunnan ja käy-
tännön tajunnan välillä. Edellinen kuvaa tietoisuutta, jolla on keskusteleva muoto: mitä

toimijat osaavat sanoa, tai osaavat pukea kielelliseksi ilmaisuksi, sosiaalisista olosuhteis-

ta, sisältäen erityisesti heidän oman toimintansa olosuhteet. Käytännön tajunta puoles-

taan tarkoittaa toimijoiden tietoa (uskomuksia) sosiaalisesta tilanteesta, sisältäen erityi-

sesti oman toiminnan reunaehdot, mutta jota eivät osaa ilmaista diskursiivisesti –mutta

joka siis ilmenee käytännössä. Tutkiskelemalla ”käytännön tajunnan olosuhteita jamuo-

toa” ”merkityskehysten tulkinnallisen hahmotuksen” avullaGiddens uskoo tutkijan ky-

kenevän ”osoittamaan tietäväisyyden rajat” ja sitä kautta ”määrittelemään vakiintuneita

järjestyksiä”.Giddens tarvitsee nämä käsitteet, koska pyrkii käsittelemään johdonmukai-

sesti ihmissuhteiden rakenteistumista yli ajan ja tilan, rakenteen kahtalaisuuden vuoksi:

”rakenne käytöksen välineenä ja tuotoksena itseään käyttävästi ja itseensä palautuvasti”.

Tällaiset pohdinnat ovat olennaisia kätketyn suhdetiedon, ja sille perustuvan johtajuu-

den, ymmärtämiseksi.

Giddens (1984) toteaa, että ihmistenmuodostamien kokonaisuuksien rakenteellisia

piirteitä ei ole olemassa toiminnan ulkopuolella vaan ne osoittautuvat ajallisesti toimin-

nan tuottamisen ja toisintamisen myötä – ”rakenne on olemassa vain muistijälkinä, ih-

misen tietäväisyyden elimellisessä perustassa, ja toteutettuna toimintana”. Giddensille

systeemi on ihmissuhteidenmuodostama hahmo (“patterning”) ajassa ja tilassa, ymmär-

rettynä toistettuina käytänteinä, ja että systeemin koostuneisuus voidaan käsittää toi-

mijoiden tai yhteisöjen vastavuoroisuutena myös läsnäoloa laajemmassa ajassa ja tilassa.

Samalla hän korostaa, että ihmisten muodostamien kokonaisuuksien järjestelmällisyys

(“systemness”) tulisi käsittää laajasti vaihtelevaksi ja ne ovat harvoin samalla tavalla sisäi-

sesti yhtenäisiä kuin jotkin fyysiset ja biologiset kokonaisuudet. Giddens sivuaa toimin-

taa ja kuvauksiamyös teknisemmin: hänmainitsee esimerkiksi homeostaattiset silmukat

(”kausaaliset tekijät joilla on palautuva vaikutus järjestelmän ylläpitoon, jossa palaute tu-

lee suurelta osin aikomattomien seurausten kautta”) ja toisaalla itsekohtaisen säätelyn

(”syyperäiset kierrot joilla on takaisinkytketty vaikutus järjestelmän toisintumiseen, ja

joissa kyseiseen takaisinkytkentään vaikuttaa huomattavasti toimijoiden käyttämä tieto

järjestelmän toisintumisen mekanismeista”).

Kaiken systeemipuheen joukossa Giddens (1984) kehottaa kunnioittamaan toimi-

joiden tietäväisyyttä, millä hän tarkoittaa kaikkeamitä toimijat tietävät (uskovat) heidän

ja muiden toiminnan tilanteesta, käytettynä kyseisen toiminnan tuottamisessa ja toista-

misessa, sisältäen hiljaisen kuten myös diskursiivisesti saatavilla olevan tiedon. Hän ko-

rostaa esimerkiksi toiminnan itsekohtaista tarkkailua, jossa toiminta ei ole sarja erillisiä
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tekoja koostuen aikomusten yhdistelmästä, vaan ”jatkuva prosessi”, ja toiminnan järkei-

lyä, eli osaavien toimijoiden kykyä ”pitää tuntuma” tekemisensä perusteista toimiessaan,

siten että kysyttäessä he pystyvät perustelemaan toimintansa. Giddensmäärittelee strate-
gisen käytöksen analyysin ”sosiaaliseksi analyysiksi, joka jättää toistaiseksi tarkastelematta

instituutiot sosiaalisesti uusinnettuina, keskittyen siihen miten toimijat omakohtaisesti

tarkkailevat tekemisiään; kuinka toimijat käyttävät sääntöjä ja voimavaroja vuorovaiku-

tuksen rakentamisessa”.

Valikoivasti lukien voidaan Giddensin ymmärtää yllä korostavan toimijoiden suhde-
tiedon ja tuntuman ylläpitoa jatkuvissa prosesseissa, mikä toisaalta johtaa hahmomaisten

rakenteiden syntyyn, ja toisaalta edellyttää niiden tuntemista ja käyttämistä toiminnan

apuna. Tällaisen tutkimusasenteen kuvaaminen nykyaikaisissa, tehokasta toimintaa ja

yksittäisiä päätöksiä korostavissa viitekehyksissä tuntuu vaikealta, ellei jopa mahdotto-

malta.

1.3 Virtaukset

Liikettä ja muutosta on kuvattu esimerkiksi sanakääntein kontingenssi (sattumus), emer-
genssi (ilmaantuminen, synty), uutuus, luovuus, ajallisuus, toiminta, muutos, variaatio,
ponnistelu, läpikulku. Näin Nicholas Rescher (1996, 2009) kuvailee prosessifilosofiaa ja
nimeää ajattelijoita kuten Herakleitos (noin 535–475 eaa), Platon (428/427–348/347

eaa), Aristoteles (384–322 eaa), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1717), Georg Wil-

helmFriedrichHegel (1770–1831), Charles Sanders Peirce (1839–1914),William James

(1842–1910), Henri Bergson (1859–1941), John Dewey (1859–1952), Alfred North

Whitehead (1861–1947) ja Wilmon H. Sheldon (1875–1981). Tällaista liikkeentäyt-

teistä käsitystä maailmasta ei voi tiivistää vain muutamaan sanaan, mutta sanaluokista

keskeisessä roolissa olisivat substantiivien tai adjektiivien sijaan verbit – prosessifiloso-

fisesta näkökulmasta mikä tahansa luonnollinen olemassaolo, olkoonkin sitten vaikka-

pa representaation kaltainen käsiterakennelma mielessä, on parhaiten ymmärrettävissä

vuorovaikutteisina, muuttuvina virtauksina kuin esineenkaltaisina asioina.

Virtausajattelua edustavat omalla tavallaan myös Andrew Pickeringin (2010) ”toi-

senlaiseen tulevaisuuteen” lukemansa kyberneetikotWilliamGreyWalter (1910–1977),

WilliamRossAshby (1903–1972),GregoryBateson (1904–1980),RonaldDavidLaing

(1927–1989), Stafford Beer (1926–2002) ja Gordon Pask (1928–1996). Prosessifiloso-

finen näkökulma tulee ilmi heidän projekteistaan, joissa liike ja elävä suhdetieto on ol-

lut olennaisessa roolissa representaatioiden sijaan. Heidän projektiensa kirjo on valta-

va, koskettaen aiheita kuten ”psykiatria, insinööritaito, johtaminen, politiikka, musiik-

ki, arkkitehtuuri, koulutus, tantrinen jooga, beat-sukupolvi ja 60-luvun vastakulttuuri”

(Pickering 2010).

Kyberneetikoiden kautta avautuukin suuri verkosto: Heylighen (2004) listaa Picke-

ringin käsittelemien lisäksi kyberneetikkoja ja systeemiteoreetikkoja kuten Henri Atlan

(1931–), Kenneth E. Boulding (1910–1993), Donald T. Campbell (1916–1996), Peter

Checkland (1930–), Jay Forrester (1918–2016), George Klir (1932–2016), Niklas Luh-

mann (1927–1998), Humberto Maturana (1928–), Warren McCulloch (1899–1969),

JamesGrierMiller (1916–2002), EdgarMorin (1921–),HowardT.Odum(1924–2002),

Howard H. Pattee (1926–), William T. Powers (1926–2013), Ilya Prigogine (1917–

2003), Robert Rosen (1934–1998), Claude Shannon (1916–2001), Herbert A. Simon
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(1916–2001), Francisco Varela (1946–2001), Ludwig von Bertalanffy (1901–1972),

Ernst von Glasersfeld (1917–2010), Heinz von Foerster (1911–2002), John von Neu-

mann (1903–1957), Paul Watzlawick (1921–2007) ja Norbert Wiener (1894–1964).

Systeemisen ajattelun monimuotoisuutta esittelevät myös valtava aatehistoriallinen

käsitekartta ”muutamia systeemisen ajattelun virtauksia” (IIGSS 2001) ja systeemiajat-

telun neliosainen artikkelikokoelma (Midgley 2003a).

Monille näistä ajattelijoista on tyypillistä laaja tuotanto: esimerkiksi Pickeringin

(2010) mainitseman arkkitehtuurin teoreetikon Christopher Alexanderin (1936–) ne-

liosainen teos ”Järjestyksen luonto” (2002–2005) käsittää kuvineen yhteensä lähes 2500

sivua. Virtaavuutta ja suhdetietoa on vaikeaa – tai mahdotonta nykyisin ajattelun väli-

nein – kuvata täsmällisesti, joten ilmiökenttää pyritään usein lähestymään päällekkäisil-

lä, puutteellisilla, osin ristiriitaisillakin näkökulmavalotuksilla, ja siltikin suurin osa oi-

valluksista jää omakohtaisten kokemusten varaan. Lähestymistavalla pyritäännäkemään

todellisuus rutinoitumisesta huolimatta, jolla Giddens (1984) tarkoittaa ”arkielämän ta-

pahtumien valtaosan tavanvaraista, itsestäänselvää luonnetta. Tuttujen käytöstyylien ja

-muotojen vallitsevuutta, joka tukee ja jota tukee ontologisen turvallisuuden tunne.”

Ontologinen turvallisuus tarkoittaa varmuutta tai luottamusta että luonnolliset ja seu-

ralliset ympäristöt ovat sellaisia kuin miltä ne vaikuttavat, mukaanlukien olemassaolon

perusmääreet minuus ja sosiaalinen identiteetti.

Tällaisia kätkettyyn suhdetietoon ja systeemisyyteen liittyviä hahmomaisia rakentei-

ta ja virtauksia on vaikea tarkastella empiirisesti ja jäsentää niistä tiiviitä viitekehyksiä,

mutta vielä vaikeampaa on keskustella niistä, sillä tällaiset aiheet koskettavat inhimilli-

sen toiminnanperuspiirteitä ja löydökset saattavat uhata ontologista turvallisuutta, vaik-

ka olisivat myönteisiäkin. Ymmärrystä vaikeuttaa myös vakiintumien itseään ylläpitävä

luonne, jolloin etäännyttävänä representaationa esitetty pieni löydös ”ei sovi muottiin”,

vaan ympäristöstä pitäisi kertaheitolla tehdä täysin toisenlainen, jotta asia voitaisiin ym-

märtää kokonaisuutena ja kokemuksellisesti.

Pickering (2010) pyrkii vastaamaan tällaisiin viestinnällisiin haasteisiin käyttämällä

kyberneetikkojen moninaisia projekteja ontologisina teattereina, joiden avulla voi saada
käytännössä tuntumanmahdollisesti vieraaseen ajatteluun, ilman että tarvitsee ensin si-

säistää suurta määrää erilaisia asiantuntijoiden kehittelemiä representaatioita. Tällaisina

ontologisina teattereina toimivat erilaiset sähkömekaaniset laitteet (Walterin kilpikon-

nat, Ashbyn homeostaatit ja ainaisesti keskeneräinen DAMS), Batesonin piirrokset, so-

siaaliset kokeilut (Laing, Beer) ja teatteriesitykset (Pask).

Ontologisina teattereina voivat toimia myös luentotilanteet ja seminaarit. Esimer-

kiksi Saarinen (2008) kuvailee julkaisussaan ”Filosofiaa johtajille: asian harjoittajan poh-

dintoja” käytäntöjään ajattelun liikkeenmahdollistamiseksi. Teksti on itsekin liikkeessä:

viitaten 170 lähteeseen hän kirjoittaa kattavamman käsityksen ja toimivan tyylin etsin-

nästä; johtajuuden filosofiasta elämänfilosofiana, elävänä toimena ja esittävänä taiteena;

ja olennaisen etsinnästä. Hän toteaa johtajuuden tärkeiksi haasteiksi itsensä johtamisen,
kokonaisuuksien ymmärtämisen ja toiminnan monimutkaisissa ympäristöissä. Lopuksi
Saarinen viittaa systeemisanastoonmahdollisenapedagogisena välineenä, joka kiinnittää

huomion todellisuuden virtaavuuteen: ”meidän kaikkien on toimittava, sillä todellisuus

ei odota, systeemi on liikkeessä”. Saarisen innoittaman Systeemiäly-tutkimushankkeen

opiskelijaseminaarit ovat nekin pyrkineet kannustamaan luovaan ajatteluun ja toimin-

taan eivätkä niinkään representaatioihin (ks. esimerkiksi Saarinen ja Hämäläinen 2010

ja sen lähteet).
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Systeemin käsitteessä on nimittäin olennaista sen käynnissä olevuus ja tuottavuus:

systeemi tuottaa jotain, kuten vaikkapa parisuhdesysteemi (Fincham et al. 2007) saattaa

tuottaa anteeksiantoja tai ruusunostamattomuuksia, tai luentosysteemi ajattelun liiket-

tä (Saarinen& Slotte 2003). Rohkaisevia organisaatiotutkimuksia ovat Isabellan (1990)

tutkimus johtajien ”muutoksen auki kääriytymisen myötä kehittyvistä tulkinnoista”,

Shotterin (2006) ”prosessin ymmärtäminen sisältä käsin”, organisaatioestetiikan viime-

aikaiset tutkimukset (Ewenstein &Whyte 2007, Taylor & Hansen 2005, Weckeman et

al. 2007), tai lukuisat tunteiden ja johtamisen tutkimukset (Ashkanasy & Daus 2002,

George 2000, Mayer et al. 2004, Rubin et al. 2005), joista erinomainen katsausartikkeli

on Barsade ja Gibson (2007).

1.4 Mahdolliset tutkimuskäytännöt

Tärkeydestään huolimatta (tai ehkä juuri sen takia) johtajuudesta on vaikea saada tietoa,

sillä johtajuus on olennaisesti performatiivista, kun taas tutkimus perustuu olennaisesti

representaatioihin. Tämä performatiivisuuden ja representaatioiden välinen ero on kes-

keisessä roolissa tieteen ja teknologian tutkija AndrewPickeringin (2010) teoksessa ”Ky-

berneettiset aivot: Luonnostelmia toisenlaisesta tulevaisuudesta”. Pickeringin kantava

ajatus on, että ontologisella suhtautumisella onmerkitystä – käsityksellä siitä, millainen

todellisuus on, on merkittäviä vaikutuksia toimintaamme – ja hän on huolissaan mo-

dernin maailmankuvan representationalistisesta, rajaavasta luonteesta. Epistemologiset

kysymykset – pohdinnat siitä, mitä voidaan tietää ja hallita – vaivaavat moderniamieltä.

Viitaten Martin Heideggerin (1889–1976) filosofiaan ja käyttäen moninaisia brittiläis-

ten kyberneetikkojen projekteja esimerkkeinä, hän suhteuttaa modernin (kehystävän ja

tiedettävissä olevan) ontologian ensi tuntumalta kummalliseen ei-moderniin ontologi-

aan, jossa maailma paljastuu ”toimijuuden tanssissa”, mutta jossa todellisuus tulee aina

jäämään myös tiedon ulkopuolelle.

Yksi mahdollinen tutkimusasenne on ihmistieteellinen konstruktionistinen lähes-

tymistapa, jonka mukaan Heiskalan (2000, s. 197) sanoin ”yhteiskunnallisen todelli-

suuden olemassaolo on riippuvainen inhimillisissä käytännöissä syntyvistä kulttuuri-

sista konstruktioista. Tämän lähestymistavan mukaan me tuotamme yhteiskunnallisen

todellisuuden, jossa elämme, ja vain sellaiset yhteiskunnalliset erottelut ja instituutiot,

jotka tuotetaan yhteiskunnallisissa käytännöissä yhä uudelleen, voivat säilyä. Vastaavas-

ti yhteiskunnallinen todellisuus muuttuu siten, että käytännöt lakkaavat vahvistamasta

joitain konstruktioita, alkavat vahvistaa joitain uusia konstruktioita tai alkavat vahvis-

taa entisiä konstruktioita joko muuntuneissa muodoissa tai muuntuneissa konteksteis-

sa.”Heiskala jatkaa, että yhteiskunta koostuukokonaisuudessaanmerkityksen artikuloi-

tumisen prosessista, joka on jatkuvassa liikkeessä ja sisältää eritasoisesti artikuloituneita

merkkejä (s. 198).

Itse olen hahmottanut viimeaikaisten käytäntö- ja kielikäänteiden keskeisiä oivalluk-

sia johtajuustutkimukselle toisaalta käsitteen praxis (Jarzabkowski et al. 2007) kautta,
jossa käsitellään inhimillisen toiminnan jatkuvaa vuota, toistuvia käytäntöjä ja näitä hyö-

dyntäviä ja muokkaavia toimijoita, ja toisaalta käsitteen semiosis (Kockelman 2007, Se-

beok&Danesi 2000, Queiroz&Merrell 2006) kautta, jossa tulkitaan ja luodaanmerki-

tyksiä ja konstruktioita, esimerkiksi johtajien toimesta erilaisin sanakääntein ja tuotok-

sin. Semiosista onorganisaatiotutkimuksessa käsiteltymm.organisaatiokulttuurin (Bar-
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ley 1983), johtajuusmuotien (Abrahamson 1996), kommunikaatiokäytäntöjen (Orli-

kowski & Yates 1994), institutionalisoitumisen (Phillips et al. 2004), ja strategiapuheen

(Barry & Elmes 1997) alueella menestyksekkäästi, tosin ei aina nimenomaisesti semio-

sikseen viitaten. Semioosin eli merkitysprosessin käsitteellä on pitkä historia (ks. esim.

Deely 2003). Sen perusajatus on, että jokin alkaa edustaa muutakin kuin itseään. Se-

mioosi saattaa olla keskeisessä asemassa ajallemme tyypillisten dualismien kuten subjek-

ti/objekti (Deely 2001) ja luonto/kulttuuri (Posner 1997), silloittamiseksi,mutta useim-

miten jätän semioosin ja praxisen vain tieteenfilosofisiksi taustaoletuksiksi rationalismin

ja empirismin noustessa etualalle.

Kätketyn suhdetiedon tutkimukselle saattavat olla olennaisia Heiskalan (2000) esit-

telemät toimijuuden perustasot, jotka ovat ”[a] tavanvarainen tekijyys, [b] sellainen ta-

vanvarainen tekijyys, johon liittyy tietoinen reflektio uskomuksina, [c] tälle rakentuva

projektinvarainen tulevaisuuden suunnittelu, joka tekee rationaalisen valintakäyttäyty-

misen mahdolliseksi, sekä [d] viimeisenä ja kaikkein vaativimpana luova toiminta, joka
kehittää uusia ratkaisuja tavanvaraisen tekemisen, uskomukset ja projekit kriisiin saat-

tavissa tilanteissa” (ss. 198–199, kursivointi lisätty). Heiskalan edustaman näkemyksen

mukaan ”me elämme tulkinnoissa. Se ei kuitenkaan tee meistä vapaita, koska semioosin

äärettömän monimutkaisuuden vuoksi tulkinnat tekevät meistä sen, mitä me olemme.

Vain pieni osa tulkinnoista on tietoisen toimintamme tulosta, suurin osa nojautuu teki-

jyyteemme.Heideggerilaisesti tämä voidaan ilmaista sanomalla, että samalla kunme pu-

humme kieltä, kieli puhuu meidät.” (s. 206) Samalla tässä on systeemiälykkään, myön-

teisen toiminnan mahdollisuus.

Tyypillisesti organisaatioelämän ilmiöiden tutkimiseen käytetään laadullisia mene-

telmiä, vaikka käytännönläheinen tutkija soveltaa toki tutkimusaiheesta ja yleisöstä riip-

puen useita menetelmiä tarpeen mukaan (Barge 2001, Bryman 2007, Midgley 2003b,

Morgan 2007, Onwuegbuzie & Leech 2007, Tashakkori & Creswell 2007). Organisaa-

tiotutkimuksessa sisällönanalyysiä käytetään paljon (Duriau et al. 2007), mm. ”manage-

riaalisen kognition” (Walsh 1995) tutkimisessa. Esimerkiksi haastattelukohtaamisia on

tutkittu narratiiveina (Franzosi 1998), keskusteluna (Goodwin &Heritage 1990), vuo-

rovaikutuksena (Maynard & Peräkylä 2003), selostuksina (Orbuch 1997), kehollisena

toimintana tilanteessa (Goodwin 2000), kielenkäyttönä (Pennebaker et al. 2003) ja jo-

pa mekanistisena vuoropuheluna (Pickering & Garrod 2004). Haastattelut eivät ole ai-

noastaan tutkijan etu: omista kokemuksistaan kertomisella on tärkeä osa aikuisen kehi-

tyksessä (Pasupathi 2001) ja terveydessä (Pennebaker&Seagal 1999).Aineistoa on koot-

tumyösmuistikirjoilla (Bolger et al. 2003). Keskustelusta keskustelua eli metadiskurssia

on tutkittu kommunikaatioteorian piirissä (Craig 1999a), jossa viimeaikaiset pragma-

tistisesti motivoituneet kommunikaatioteorian perinteitä jäsentävät viitekehykset ovat

saavuttaneet suosiota (Craig 1999, Craig 2007, Craig & Muller 2007). Näitä kommu-

nikaatioteorian perinteitä ovat kaunopuheinen eli retorinen, merkitysopillinen eli se-

mioottinen, elämyksellinen eli fenomenologinen, informaatio-ohjauksellinen eli kyber-

neettinen, sosiaalipsykologinen (yksilöiden vuorovaikutus), sosiokulttuurinen (yhteis-

kuntajärjestyksen tuottaminen ja toisintaminen), kriittinen (tapahtumaketju, jossa kaik-

ki oletukset voidaan haastaa) ja käytännöllinen eli pragmaattinen (moniarvoisen yhtei-

sön käytännön yhteistoiminta) kommunikaatioteorian perinne.

Laadullisiin tutkimuksiin olennaisesti kuuluvassa hermeneuttisessa analyysissä teks-
tille esitetään erilaisia tulkintaehdotuksia, ja tulkintoja muokataan niiden saaman tuen

mukaan.Tätä jatketaan kunnes tulkinta konvergoituu riittävästi. Tutkimuskysymykset-
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kin saavat lopullisen muotonsa vasta tutkimuksen edistyessä, ja tutkimusraportti esitte-

lee sitten tulokset johdonmukaisena kertomuksena.Tulkitseva tutkimusote onniinhen-

kilökohtainen, että toisinaan osa tutkimusraportista käytetään tutkijan itsensä taustojen

esittelyyn, jotta lukija voisi suhteuttaa paremmin tulkintojen perusteet. Tässä tutkimuk-

sessa kovin syvällisiin hermeneuttisiin kehiin ei kuitenkaan lähdetä.

Myös simulaatioita on käytetty johtajuus- ja organisaatiotutkimuksessa jonkin ver-

ran (Harrison et al. 2007). Davis et al. (2007) luettelevat katsausartikkelissaan perintei-

siä menetelmiä, kuten systeemidynamiikka, NK adaptiiviset maisemat, geneettiset algo-

ritmit, soluautomaatit ja stokastiset prosessit. Asetan kuitenkin simulaatioille – erityi-

sesti simulaatioille joilla on pyrkimys käsitellä johtajuudelliseen suhdetietoon liittyvää

virtausten ontologiaa – suuria menetelmällisiä vaatimuksia. Jotta ne eivät olisi vain esi-

neellistäviä ja objektivoivia, olisi niillä pystyttävä edes hiukan sivuamaan vaikkapa elä-

mää ja subjekteja. Elämän piirteitä ovat mm. dynaaminen tasapaino, järjestyneisyys, ai-

neenvaihdunta, kasvu, mukautuvuus, reagointi ja lisääntyminen (Wikipedia 2010). Ta-

junnan piirteitä ovat puolestaan mm. omakohtaisuus, tuntuminen, kokonaisuus, sisäl-

lön suuntautuneisuus, huomion keskittyminen, tunnelmallisuus, kattava hyvä/huono -

ulottuvuus, hahmorakenne ja tuttuus (Searle 2000). Simulaatiomenetelmillä saattaa olla

käyttökelpoisia piirteitä kuten vuorovaikutuksellinen dynamiikka, adaptiivisuus, opti-

maalisuus, lokaalisuus ja stokastisuus (satunnaisuus jakaumineen). Näillä pystytään ku-

vailemaan joitakin yleisiä elämän piirteitä, mutta subjektiivisuuden käsittely saattaa olla

vaikeampaa. Menetelmät ovat useimmiten myös niin teknisiä omine asiantuntijakäsit-

teistöineen, että yksittäiset menetelmät eivät välttämättä sovellu yleisiksi suhdetiedon

välittäjiksi, vaan keskustelu takertuu yksityiskohtiin.

Yhdistämällä laskennallisia ja laadullisia menetelmiä voidaan ilmiöstä saada katta-

vampi ja kokemuksellisempi käsitys.

1.5 Suuntia eteenpäin

Modernisaation keskeisimmiksi piirteiksi voidaan lukea mm. taloudellistuminen, byro-

kratisaatio, demokratisaatio,maallistuminen, yksilöllistyminen ja rauhanomaistuminen

(Joas 2008).Nämä asettavat yhä suurempia paineita johtajuudelle: kaupankäynti ja vuo-

rovaikutus tihentyy, organisaatiot ja niiden vaikutusvalta kasvaa, päätöksiin osallistuu

useampia sidosryhmiä, elämänfilosofiset käsityksetmuuttuvat,monimuotoisuus lisään-

tyy ja erilaisia näkökulmia sovitetaan neuvotellen. Johtajuus on yhä tärkeämpää, ja lisä-

tietoa kaivataan aina.

Kätkettyä suhdetietoa tutkimalla onmahdollista kontribuoida viime vuosien nouse-

vaan suuntaukseen, myönteiseen organisaatio-oppiin (tai -oppineisuuteen, Positive Or-

ganizational Scholarship, ks. Cameron et al. 2003 ja Roberts 2006). Tällä on yhteys vii-

me vuosikymmenten aikana kypsyneeseen positiivisen psykologian liikehdintään (Selig-

man & Csikszentmihalyi 2000), joka kumpua tyytymättömyydestä tarkastella vain on-

gelmia, ja pyrkii tuomaan tarkasteluunmyös ilmiöitä taustatekijöineen jotka onnistuvat

loistavasti. Näin saatetaan osaltaan vaikuttaa myös tutkimuksen ja käytännön vuoropu-

heluun, josta viime vuosinaonkirjoitettuosin kärkeviäkin kritiikkejä (Bennis&O’Toole

2005,Ghoshal 2005) ja esitetty ehdotuksia (Reason&Bradbury 2001,Rynes et al. 2001,

van de Ven & Johnson 2006). Ihmistieteiden teoriat vaikuttavat sosiaaliseen todellisuu-

teen (Ferraro et al. 2005) ohjaamalla uusien instituutioiden, käytäntöjen, arvojen ja nor-
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mienmuotoutumista, sekä luomalla uutta sanastoa, jonka avulla toimijat tulkitsevat ko-

kemuksiaan. Siksi on tärkeää että teoriat mahdollistavat osaltaan myös merkityksellisen

elämän (Ryan & Deci 2001), ja tukevat ihmisen hyvinvoinnille olennaiseksi todettujen

(Ryan&Deci 2000) autonomiaa, ihmistenvälisyyttä ja osaamista tukevien ympäristöjen

muodostumista. Tutkimusten tuloksista saattaa hyvinkin nousta heuristiikkoja (Todd

&Gigerenzer 2000) joita johtajat voivat soveltaa omassa toiminnassaan.

Tutkin tässä kartoituksessa prosessifilosofista näkökulmaa johtajuudelliseen suhde-

tietoon, joka on performatiivista tietoa suhteista, joka on suhteissa. Prosessifilosofinen

näkökulma pyrkii valottamaan tällaisen performatiivisen tajunnan luonnetta, joka ei pe-

rustu ainoastaan representaatioihin. Pohdinnoissa yhdistyvät prosessuaalisuus, relatio-

naalisuus ja systeemisyys – eli virtaavuus, vuorovaikutuksellisuus ja koostuneisuus – toi-

vottavasti luontevalla tavalla. Prosessuaalisen tietäjän ja prosessuaalisen tiedettävän vä-

linen episteeminen leikkaus (Pattee 2001) tarvitsee ontologisia teattereita esittäessään

johtajuudellisen suhdetiedon performatiivisena tietona hahmomaisista suhteista, joka

on suhteissa.

Pickering (2010) korostaa useaan otteeseen, että ontologialla on merkitystä. Se saat-

taa olla esimerkiksi esineellistävä tai elävöittävä. Myös subjektit saattavat puuttua ob-

jektien maailmasta, jos niille ei löydy vastineita moderneista representaatioista. Intui-

tioiden välittäminen on vaikeaa. Kuinka johtajuudellista suhdetietoa voitaisiin kuvailla

virtaavuuden näkökulmasta? Performatiivisuuden pääroolia painottaakseen Pickering

muistuttaa kyberneetikko Anthony Stafford Beerin (1926–2002) jaottelusta, jossa yk-

sinkertaisten ja monimutkaisten systeemien lisäksi on huomioitava erityisen monimut-

kaisten systeemien (”exceedingly complex systems”) todellisuus. Tällaiset, nimenomaan

tietämyksen saavuttamattomissa olevat systeemit ovat representaatioiden hallitsematto-

missa,mutta silti niiden kanssa voi toimia performatiivisesti – kuten erityisenmonimut-

kaisten systeemien (joita ihmiset ja organisaatiot epäilemättä ovat)menestyksellinen joh-

tajuus osoittaa.

Kätkettynä olevan suhdetiedon tutkimus liittyy performatiivisuuden ja representaa-

tioiden väliseen suhteeseen. Kartoitusta ovat kuitenkin vieneet eteenpäin monenlaiset

kysymykset: Miten johtajuudellinen suhdetieto voitaisiin käsittää? Mitä prosessifiloso-

finen näkökulma voisi kertoa johtajuudellisesta suhdetiedosta? Millainen ontologinen

teatteri voisi toimia prosessifilosofisen näkökulman välittäjänä?Millä tavoin tämä onto-

loginen teatteri voisi valottaa johtajuudellista suhdetietoa?

Tämä tutkimus jatkaa suhdetiedon käsittelyä näkökulmavalotuksin, jossa prosessu-

aalisuus, relationaalisuus ja systeemisyys – eli virtaavuus, vuorovaikutuksellisuus ja koos-

tuneisuus – yhdistyvät toivottavasti uutta ymmärrystä luovalla tavalla.
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Luku 2

Kybernetiikan alkeet: keho

mallinnusjärjestelmänä

Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien teoria, neokybernetiikka (Hyöty-

niemi 2006, 2008), yhdistää systeemi-, kompleksisuus-, signaalinkäsittely-

ja kenttäteorioiden piirteitä samaan teoriakehykseen.
3
Tässä teoriakehykses-

sä voidaan tarkastella ympäristössään dynaamisessa tasapainossa ilmeneviä

järjestelmien hahmoja, jotka teorian mukaan osoittautuvat ympäristöjensä

vapausasteiden kuvauksiksi eli malleiksi. Tällaisten idealisoitujen jännitteis-

ten järjestelmien mallinnustaipumus saattaa osoittautua hyödylliseksi käsit-

teeksi muillakin tutkimusaloilla. Ihmisen kehollisuuteen liittyvät eri näkö-

kulmat – biologiset, ekologiset, fenomenologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset

piirteet – voivat saada lisävalotusta idealisoitujen jännitteisten järjestelmien

mallinnustaipumuksista.

Kehollisuus kokonaisuuksien kantajana nykyhetkien yli

K
aikki, mikä tapahtuu, tapahtuu jossakin nykyhetkessä

4
, jossa on vieläpä tyypillises-

ti joitakin ihmisiä jossakin tilanteessa. Tällaisissa tilanteissa voidaan nykyhetken yli

hahmottaa monenlaisia kokonaisuuksia tai keskuksia: toisaalta osallistuvat ihmiset ovat

kokonaisuuksia, heidän edustamansa ajattelun perinteet ovat kokonaisuuksia, tilanne

itse on kokonaisuus.
5
Kokonaisuuksille on tyypillistä jonkinlainen ajallinen kestävyys,

vaikka ne ovatkin liikkeessä ja yhteisesti säädeltyjä. Jos kokonaisuudet eivät kestäisi, ei

niitä voisi hahmottaakaan. Samaan aikaan eri kokonaisuuksien kestävyydellä on kuiten-

kin erilaisia seurauksia muille kokonaisuuksille. Jos kestävyys on kokonaisuuksille hyve,

ja kokonaisuuksien kestävyydellä on erilaisia seurauksia, ja kokonaisuuksia on ilmeisen

monenlaisia, on keskeistä valita mitä kokonaisuuksia kehittää mihinkin suuntaan mis-

säkin nykyhetkessä tai tulevassa nykyhetkessä.

Ihmisen kehollisuus on yksi tällainen kokonaisuus jonka avulla voidaan tarkastel-

3
Tämä luku liitteineen on aikaisemmin julkaisematon esseeni Kybernetiikan alkeiden kurssille AS-

74.4192 vuodelta 2008.

4
Tällainen nykyhetkisyyden korostaminen muistuttaa prosessifilosofiaa:

http://plato.stanford.edu/entries/process-philosophy/

5
Kun määritellään, että tällainen kokonaisuus on jotakin, on myös jotakin, jota kyseinen kokonaisuus

ei ole.

25
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la monia tilanteiden nykyhetkisyyteen liittyviä piirteitä. Mark L. Johnson mainitsee ly-

hyesti kirjassaanThe Meaning of The Body: Aesthetics of Human Understanding (2007,
ss. 274–278) viisi keskeistä kehollisuuden tasoa

6
, joita tarvitaan kehollisen kokonaisuu-

den hahmottamiseksi
7
: kehollisuuden (1) biologiset, (2) ekologiset, (3) fenomenologiset,

(4) sosiaaliset ja (5) kulttuuriset piirteet. Näitä voidaan käsitellä lyhyesti idealisoitujen

jännitteisten järjestelmien teoriakehyksen, neokybernetiikan (Hyötyniemi 2006, 2008),

valossa.

Pragmatistinen teorianmuodostus

Kehollisuus on tärkeä elementti pragmatistisessa filosofian perinteessä. Pragmatismin

keskeiset periaatteet, kuten luonnollisten syiden olettaminen (naturalismi), tietoisuus
luonnollisena ilmiönä (antikartesiolaisuus), kokemuksen ensisijaisuus (empirismi), teo-
rioiden arvo välineinä (instrumentalismi), uskomusten mutta myös epäilyn perustelta-

vuus (antiskeptismi), ”lopullisen totuuden” saavuttamattomuus (fallibilismi), ja ”ennen
kaikkea käytännön painottaminen esimerkiksi totuuden ja merkityksen arvosteluperus-

teina”
8
ovat oivia ohjeita myös teorianmuodostukseen. Pragmatistifilosofit ovat pyrki-

neet luonnollistamaan olevaisuuden (ontologian, mitä on olemassa), tietoteorian (episte-
mologian, miten voidaan tietää) ja arvoteorian (aksiologian, mikä on tärkeää tai hyvää)

keskeisiä kysymyksiä ankkuroimalla nemoniarvoisen yhteisön käytännön yhteistoimin-

taan keskustelun ja itsetutkiskelun kautta. Esimerkiksi pragmatistisessa viestintäteorias-

sa (Craig 2007, s. 136) keskeisiä käsitteitä ovat yhteisö,moniarvoisuus, keskinäinen riip-
puvuus, edut, seuraukset, tutkiskelu, keskustelu, osallistuminen ja yhteistyö. Eroista huo-
limatta on jotenkin onnistuttava toimimaan yhdessä, ihmisten erilaisia näkökulmia on

kuunneltava, ja asioiden todellinenmerkitys piilee siinä,mitä niistä voidaan käsittää käy-

tännössä seuraavan.

Teorianmuodostuksessa pragmatistit eivät halua menettää asiaankuuluvuutta ja re-

levanssia täsmällisyyden varjolla. Esimerkiksi organisaatioteoriassa Nayak (2008, s. 173)

viittaa todellisuuden tulemisen (becoming) vaikean teoretisoinninkulkeutuvuuteen, liik-
keeseen ja luovuuteen

9
. Nayak mainitsee nykyteoreetikoiden Chia, Cooper, Shotter,

Tsoukas ja Weick (esim. Shotter 2006, Weick 2006) lisäksi Herakleitoksen, Bergsonin

ja Jamesin. Eräs vastaavuus tällaisesta teoretisoinnista voisi olla Christopher Alexande-

rin
10
esittämät kaksi tyypillistä tapausta kokeesta, jossa koehenkilöiden on annettumuo-

dostaa pöydällä olevista paperiliuskoista haluamansa kokonaisuus (kuva 2.1). Koehen-

kilöiden muodostamat kokonaisuudet noudattivat tyypillisesti joko jotain sääntöä, ku-

ten binäärikoodia, tai kokonaisuudet oli koostettu hahmotuksellisesti esimerkiksi sym-

metrioita, samankaltaisuuksia, vinoumia, kerroksellisuuksia, rytmejä, tyhjää tilaa jamui-

ta piirteitä silmällä pitäen kokonaisuuden ehdoilla
11
. Koehenkilöt myös oppivat hah-

6
Mark L. Johnson on kirjoittanut asiasta aikaisemmin George Lakoffin kanssa kirjassa “Philosophy in

the Flesh” (1999)

7
“Meaning and mind are embodied at the very least at the following levels, without which there could

not be a human body in its fullest manifestation.” (Johnson 2007, s. 275)

8
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pragmatismi [2008-04-20]

9
“mobility, movement, and creativity”

10
Christopher Alexander (1936–) on arkkitehti, matemaatikko ja kirjailija, joka tunnetaan mm. kaava-

kielten (pattern languages, design patterns) kehittäjänä.
11
Mielenkiintoisesti Alexander (2002, 2004, 2005, 2009) on myöhemmin artikuloinut elämäntuntuis-
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(a) Peräkkäinen, digitaalinen: Yksittäiset

kaistaleet on luettu vasemmalta oikealle.

(b) Kuvallinen, kokonaisvaltainen: Kaista-

leet on nähty kokonaisuuksina tai gestaltei-

na.

Kuva 2.1: Kaksi tyypillistä tapausta tutkimuksesta, jossa koehenkilöt ovat

saaneet järjestää kaistaleet kokonaisuudeksi haluamallaan tavalla (Alexander

2009, s. 4, alkup. 1964).

motuksellisemman tavan tarkastella ongelmaa harjoittelunmyötä. Idealisoitujen jännit-

teisten järjestelmien teoriakehyksessä tällainen kokonaisuuksia hahmottava teoretisointi

muistuttaa harvakoodautumista, jossa ilmiökentänolennaisia piirteitä yritetään ymmär-

tää rajallisella määrällä samaan aikaan käytettäviä käsitteitä, mutta kuitenkin käytännöl-

lisiin tarpeisiin kattavasti, minkä seurauksena erilaiset jännitteet ajautuvat kokonaisuu-

tena tasapainoon (kuva 2.2). Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien teoriakehys onkin

mielenkiintoisella tavalla samansuuntainen – tosin muodollisesti paljon perusteellisem-

pi – kuin vuosisata sitten kenttäteorioista vaikutteita saaneenGestalt-psykologian piiris-
sä kannatetut ajatukset.

12

ten ilmiöiden mielestään 15 keskeistä rakennepiirrettä: (1) kiinnepisteet, vahvat keskukset (Strong Centers),
(2) elävät mittakaavat, kerrokset (Levels of Scale), (3) rajapinnat, reuna-alueet (Thick Boundaries), (4)
vuorottelu, muunnelmat (Alternating Repetition), (5) ponnekkaat alueet (Positive Space), (6) kiehtovat
muodot (Good Shape), (7) paikoittainen sopusuhtaisuus (Local Symmetries), (8) syvät kytkeytymät ja

moniselitteisyys (Deep Interlock and Ambiguity), (9) eroavaisuudet, eronteot (Contrast), (10) vietto, kalte-
vuudet, suunnat (Gradients), (11) rosoisuus (Roughness), (12) kaiut (Echoes), (13) tyhjä tila (The Void), (14)
yksinkertaisuus ja sisäinen rauha (Simplicity and Inner Calm) ja (15) ei-erillisyys (Non-Separateness). (suo-
mennokset minun, ks. myös http://www.sal.tkk.fi/Opinnot/Mat-2.1197/K2008/luento5.pdf#page=11)

12
R. J. Rummel (1975, kappaleet 3–6) esitteleemuutamia psykologisten ja sosiaalisten ilmiöiden kenttä-

teorioita ja antaa suuren arvon Gestalt-teorioille – Christian von Ehrenfels (1859–1932), MaxWertheimer

(1880–1943), Wolfkang Köhler (1887–1967), Kurt Koffka (1886–1941) – ja kenttäteorioita sosiaalip-

sykologisiin ilmiöihin soveltaneelle Kurt Lewinille (1890–1947), mm. sosiaalipsykologian alan, toimin-

tatutkimuksen muodon, valenssin käsitteen, ja voimakenttäanalyysin kehittäjälle, joka korosti erityisesti

hetkellisen tilanteen vaikutusta henkilön käyttäytymiseen. 1900-luvun alun Gestalt-tutkijat toivat esiin

väittämän, että on olemassa “wholes with real properties beyond what is contributed by the parts compo-

sing them”, ja että “in such wholes, the parts will be interdependent and take on significance by virtue of

their role in the whole” (Rummel 1975, ch. 3) ja että meissä on taipumus kohti Prägnanz, joka käsittää
“the disposition tominimize the mental energy level by transforming sensations into the simplest andmost

regular arrangement in a total sensual field” (Rummel 1975, ch. 3). Lewinin teorian puolestaan Rum-

mel kiteyttää: “In summary, what is Lewin’s field theory? First, it is an emphasis on a person’s subjective

perspective. Second, it incorporates the whole that is subjectively relevant to a person and that organizes

behavior, goals, needs desires, intentions, tensions, forces, and cognitive processes into one system. Third,

the elements composing this whole are interdependent and stand in dynamic mutual relationship. Fourth,
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Kuva 2.2: 500 käsinkirjoitetun numeron (0–9) kuvaa harvakoodattuna ko-

konaisuutena. 16×16pikselin kokoiset kuvat on esitetty 256-ulotteisina vek-

toreina u, joihin 35-ulotteinen järjestelmä on sopeutettu (x̄ = q E{x̄ūT} ū).

Tasapainossa tuloksena on 35 piirreulottuvuutta φi, joista vain harvat ovat

samaan aikaan aktiivisia kunkin 500 kuvan tapauksessa.

Kuvat 1–35: 35 piirreulottuvuutta.

Kuvat 36–45: 10 kuhunkin luokkaan (1,...,9,0) kuuluvien 50 kuvan virittä-

mät tasapainotilat x̄. Sarakkeiden raidallisuus paljastaa, että vain muutama

piirre (sarakkeet) on säännöllisesti aktiivinen kunkin numeron 50 kuvan (ri-

vit) virittämänä, joten järjestelmä on herkistynyt kuvien numeroluokille tie-

tämättä vektoreiden esittävän numeroiden kuvia.

Kuva 46: tasapainotilojen odotusarvot koottuna yhteen 10×35 matriisiin.

Kuva 47: sarakkeet järjesteltynä uudelleen, jolloin diagonaali paljastaa vain

muutaman piirteen (sarakkeet) olevan erittäin aktiivinen kunkin numero-

luokan (rivit, 1,...,9,0) kohdalla.

Kuvat 48–50: yksi 500 kuvasta, sen harvakoodaus koko kuvadataan sopeu-

tuneella järjestelmällä ja pelkistys (> 0.4).

Kuvat on toteutettu R-ohjelmistolla käyttäen hyvin yksinkertaista ja täy-

sin hajautetuilla paikallisilla diffuusiomekanismeilla toteutettavissa olevaa

neokyberneettistä harvakoodausalgoritmia (sparse coding) ja myös corpcor-
pakettia.
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(a) Järjestelmän kuvaus ulkopuolelta objek-

tiivisesti: aistittu ympäristö kuvautuu ha-

vainnoiksi systeemin tiloina.

(b) Toisaalta järjestelmä kokee ympäristön-

sä vain havaitsemiensa piirteiden φ kaut-

ta, ja siten ympäristö vaikuttaa järjestelmän

näkökulmasta hyvinkin rajalliselta.

Kuva 2.3: Kaksi näkökulmaa idealisoituihin jännitteisiin järjestelmiin.

Pragmatistisessa teorianmuodostuksessa on samankaltaisia piirteitä idealisoitujen jän-

nitteisten järjestelmien ominaisuuksien kanssa. Esimerkiksi moniosaaja Charles Sanders

Peirceen (1839–1914) viittaavat pragmatistit tyypillisesti korostavat yllättymistä (surpri-
se), joka aiheutuu jonkinniskoittelevan tosiasian (facts) kohtaamisesta,mikä vasta oikeas-

taan paljastaa todelliset kehollistuneet uskomuksemme (beliefs tai habits) ja saa meidät

epäilemään (doubt) niitä. Pitäydymme uskomuksissamme, käännymme auktoriteettien

puoleen, tai parhaassa tapauksessa tutkiskelemme (inquiry) asianlaitaa. Ajattelu on sit-
ten itseäänkorjaava vuorovaikutteinen prosessi, jonka tavoitteena on uusien toiminnan

(ja siten myös ajattelun) tapojen muodostuminen – jännitteisen järjestelmän dynaami-

sen tasapainon ylläpitäminen. Tässä mielessä ”sekä tosiasioilla että arvoilla on kognitii-

vinen sisältö: tieto on jotain mitä meidän tulisi uskoa, arvot taas ovat hypoteeseja siitä,

mitkä teot ovat hyviä”
13
. Nämä riippuvat luonnollisesti kunkin kokonaisuuden raken-

teeseen toimivina ratkaisuina kiteytyneistä menneistä kokemuksista ja ajateltavissa ole-

vista tulevista jännitteistä.

the key to the dynamic nature of this subjective whole is the idea of tension (energy) systems created by

needs and discharged by achieving associated goals. Fifth, the dynamic psychological construct is that

of inner-personal forces, which result from the intensity of personal needs and the valence of associated

goals. Sixth, blocked goals can lead to increase in tension and a variety of behavioral and psychological

consequences. And finally, inner-personal conflict is the result of opposing psychological forces.” On syytä

palata alkuperäislähteisiin tai uusimpiin käsikirjoihin jos asia kiinnostaa enemmän.

Rummel esittelee (1975, kappaleet 3–6) mielestään kenttäteoreettisia kehitelmiä myös ajattelijoilta

nimeltä Edward C. Tolman (1886–1959), Junius F. Brown (1902–1970), Karl Mannheim (1893–1947),

Walter Coutu, J. Milton Yinger (1916–), Harold Mey, QuincyWright (1890–1970), ja Andrew Ushenko

(1900–1956).

13
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pragmatismi#Etiikka [2008-04-20]
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Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien teoriakehys

Teoriakehyksen kaksi luonnehdintaa on esitetty kuvassa 2.3. Toisaalta (a) potentiaali-

sesti äärimmäisen monimutkaisen luonnollisen ympäristön toteutumat u kuvautuvat

järjestelmän idealisoiduiksi tasapainotiloiksi x̄ järjestelmän historiallisesti kokemien ym-

päristön toteutumien u(t) muokkaamien järjestelmän piirteiden φ kautta. Toisaalta (b)

järjestelmä kokee ympäristönsä vain havaitsemiensa piirteiden φ kautta, ja siten ympä-

ristö vaikuttaa järjestelmän näkökulmasta hyvinkin rajalliselta.

Järjestelmä ei välttämättä ole upotettu ympäristöönsä, vaan järjestelmä on pikem-

minkin ilmenevä (emergentti) kokonaisuus, joka muodostuu paikallisten ja hajautettu-

jen mekanismien äärimmäisen rinnakkaisesta toiminnasta ympäristössään. Keskeinen

mekanismi on kytkeytyminen kohti suurinta vaihtelua
14
: järjestelmänmuodostavan po-

pulaation oletetaan hakevan ympäristöstään herätettä
15
, jolloin muodollisesti nähdään

että sopeutuvan tasapainonsa säilyttäessään järjestelmästä muodostuu ympäristönsä va-

pausasteiden kuvaus.
16
Idealisoidulla jännitteisellä järjestelmällä on siten taipumusmal-

lintaa ympäristönsä yhteisvaihteluita. Mallinnus on toisaalta yleistävää (suuri joukko

toteutumia kuvautuu rajalliselle määrälle piirteitä), toisaalta erottelevaa (järjestelmä so-

peutuu kuvaamaan toteutumien eri piirteitä). Tällaisellamallinnustaipumuksella on sy-

vällisiä seurauksia: esimerkiksi ihmis- ja yhteiskuntatieteissä on käytetty monimuuttu-

jamenetelmiä, kuten faktorianalyysia, jo vuosikymmenten ajan merkittävien tutkimus-

ten menetelminä.
17
Nyt paljastuukin, että teoreettisessa, idealisoidussa tilanteessa, neo-

kyberneettisesti sopeutuva jännitteinen järjestelmä, kuten vaikkapa osa ihmisen keskus-

hermostoa, rakentaa samanlaisia monimuuttujamalleja (tai jopa robustimpia harvakoo-

dautumisen tapauksessa) hajautetusti lokaalein mekanismein, ja että tämä saattaa olla
läpitunkeva strategia kaikkialla luonnossa (Hyötyniemi 2006, 2008).

Biologi Jacob von Uexküll (1864–1944) esitti eliöiden pystyvän havaitsemaan ja si-

ten ylipäänsä viittaamaan vain lajikohtaisen aistiympäristönsä (Umwelt) ilmiöihin – esi-

merkiksi ihmisellä ja muurahaisella ei ole ruumiinrakenteensa vuoksi juuri mitään yh-

teistä aistimuksellista viitepistettä maailmassa.
18
Idealisoidussa tapauksessa voidaankin

14
Vertaa hermosolujen toiminnan empiirisesti havaittuun Hebbin lakiin: “What fires together, wires

together.” Donald O. Hebbinmerkityksestä psykologiassa, ks. Posner &Rothbart (2007), jossa kirjoittajat

aavistelevat myös keskushermoston alerting, orienting, ja executing -verkostojen olevan yhä tärkeämpiä

tutkimuksen kohteita tulevaisuudessa.

15
Populaation muodostavat agentit hakevat emergiaa (emergenttiä informaatiota), eli pyrkivät maksi-

moimaan kunkin herätteen uj ja vasteen xi matemaattisen tulon pidemmällä aikavälillä.

16
Riippuen populaation mekanismeista tämä kuvaus voi olla ympäristön suurimpien yhteisvaihte-

lusuuntien muodostaman aliavaruuden virittävä pääkomponenttimalli, tai uudenlainen harvakoodau-

tunut malli, jossa pääkomponenttimalli on kiertynyt siten että jo pieni osa mallista kattaa suuren osan

ympäristön kunkin hetken yhteisvaihtelunmuodostamista vapausasteista.Dynaamisen tasapainonsa säilyt-

täessään tällainen kokonaisuus muodostaa parhaan mahdollisen (joko neliöllisessä tai robustissa mielessä)

mallipohjaisen säädön moniulotteisen ympäristönsä suhteen. Esimerkiksi jos populaatio ”hakeutuu herät-

teisiin mutta välttelee toisiaan” kokonaisuus minimoi funktion J = 1
2 xTE{xxT} x − xTE{xuT} u jolloin

järjestelmä joustaa ympäristönsä virittämänä hetkellisestimahdollisimman vähän, ja pidemmällä aikavälillä

järjestelmä joustaa keskimäärinmahdollisimman vähän, kun ympäristön vaihdellessa järjestelmän jäykkyys

kasvaa emergenttinä seurauksena populaation emergiahakuisuudesta.

17
Ks. vaikkapa Thurstone (1934) “The Vectors of Mind”, tai Charles E. Osgoodin tuhansittain viita-

tut semanttisen differentiaalin tutkimukset, joissa evaluation, potency, ja activity osoittautuivat yleisesti
keskeisiksi merkitysulottuvuuksiksi.

18
Erilaisten mittasuhteiden sekä aisti- ja liike-elimistön lisäksi ihmisellä toki on valtavasti enemmän

hermosoluja kuin muurahaisella, jolla on noin 10 000–100 000 hermosolua. Ihmisen keskushermostossa
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ajatella, että suuri osa järjestelmän piirteistä on evolutiivisesti sopeutunut mallintamaan

järjestelmän kestävyyden kannalta olennaisia ilmiöitä ympäristössään
19
, jolloin havain-

not rajoittuvat ainakin osittain näiden varsin kiinteiden rakenteellisten piirteiden muo-

dostamaan aliavaruuteen. VonUexküll nimitti eliön ja ympäristön toiminnallisessa kier-

rossa syntyvän Umweltin koostuvan Merkweltistä ja Wirkweltistä, joista edellinen kä-

sittää ”havaittavan maailman” ja jälkimmäinen ”vaikutettavan maailman”.
20
Edelleen

von Uexküll nimitti eliön sisäisten mallien kokonaisuutta Innenweltiksi, ja erityisesti ih-
misten – jotka lienevät ainoita tuntemiamme olioita jotka voivat tulla tietoisiksi käyt-

tämistään malleista eivätkä vain niiden kohteista (ks. semioottinen tiedostavuus, Deely
2004) – välille rakentuvia yhteisiä symbolisia universumejaMitweltiksi. Arvostettu kie-
litieteilijä Thomas A. Sebeok (1920–2001) kehitti mm. von Uexküllin ajatuksia eteen-

päin merkkiopin (semiotiikan) piirissä osuvasti erityisenmallinnusjärjestelmien teorian
(modeling systems theory, ks. Sebeok &Danesi 2000 ja kulttuuritieteiden osalta Danesi

2007) suuntaan, jonka on tarkoitus osaltaan rakentaa siltaa luonnontieteiden ja kult-

tuuritieteiden välille.
21
Piirteillä, joita hän kutsui muodoiksi (forms), on joitakin yleisiä

rakenteellisia ominaisuuksia.
22
Sebeokmääritteli tyypillisimmiksi yksittäisiksi merkeiksi

signaalit, oireet, ikonit, indeksit, symbolit ja nimet, joita kaikkia voidaan laajentaa yhdis-

telemällä (composite modeling, tekstit), jatkamalla (cohesive modeling, koodit), ja vertaa-
malla (connective modeling, analogiat ja metaforat)

23
viittamaan yhä monimutkaisem-

hermosoluja on noin sata miljardia (100 000 000 000) joiden välillä on noin 5 000-kertainen määrä yhteyk-

siä (500 triljoonaa synapsia), joten mallinnuskapasiteettia on valtavasti. Idealisoitujen jännitteisten järjes-

telmien viitekehyksessä piirteiden oletetaan koodautuvan synapsien painoihin ja tasapainotilojen näkyvän

hermosolujen aktiivisuudessa. (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons)

19
Usein näkee viitattavan havaintojen valenssiin (+, 0, –), jolloin ympäristön jotain piirrettä pidetään

myönteisenä, merkityksettömänä tai vältettävänä.

20
Onmuistettava, että idealisoitujen jännitteisten järjestelmienmallinnustaipumus ei ole vain passiivista

havaitsemista, vaan esimerkiksi lihasjännityksen, optisen vuon, arvioitujen nopeuksien ja ennakointien

tapauksessa toiminta voi olla hyvinkin dynaamista ja maailmaan vaikuttavaa. Esimerkiksi harvakoodaavan

jännitteisen järjestelmän ”ympäristön” jäykkyys tasoittuumerkittävissä suunnissa järjestelmän sopeutuessa,

kun järjestelmän kokonaisuuden muodostavan populaation osat rohmuavat kukin osakseen vaihtelua

ympäristöstään. Samoin keskushermostollisten eliöiden ollessa kyseessä on muistettava että suuri osa

tuovista ja vievistä hermopäätteistä ovat ”eliön sisällä” eikä idealisoidun jännitteisen järjestelmän”ympäristö”

ole siten välttämättä sama kuin ihmiskeskeinen kuvaus olettaisi.

21
Sebeok kehitteli teoriaansa luonnon merkkiopin (biosemiotiikan) näkökulmasta ajatellen sen kos-

kevan mm. kasvien merkkioppia (phylosemiotiikka), eläinten merkkioppia (zoosemiotiikka) ja ihmisten

merkkioppia (anthroposemiotiikka).
22
Piirteiden yhteisiä rakenteellisia ominaisuuksia ovat: (1) ne ovat sopeutuneet tai ne on tehty joidenkin

esineiden, tapahtumien, tuntemusten, tekojen, tilanteiden, ajatusten, tai muiden merkityksellisten, tarkoi-

tuksellisten, tai muuten tärkeiksi havaittujen asioiden esittämiseen (representation), (2) piirteitä voidaan
yhdistellä ja niiden välillä säilyy monenlaisia samankaltaisuuksia (dimensionality), (3) piirteitä voidaan
laajentaa niiden käytön myötä karttuneilla sivumerkityksillä (konnotaatioilla) ja sovituilla symboleilla (ex-
tensionality), (4) piirteistä koostuvien eri mallinnusjärjestelmien, kuten vaikkapa eleiden ja puhutun kielen,

välillä on yhteyksiä (interconnectedness), (5) piirteet eroavat jossain suhteessa muista piirteistä, jolloin ne

ovat havaittavissa mutta myös vaihtoehtoisia joidenkin piirteiden kanssa (paradigmaticity), (6) piirteitä ei
voi yhdistää miten tahansa, esimerkiksi ajallisesti (syntagmaticity), (7) jokaisella piirteellä on denotatiivisia
(alkuperäisiä merkityksiä), konnotatiivisia (järjestelmien kesken jaettuja sivumerkityksiä) ja annotatiivi-

sia merkityksiä (järjestelmän omia sivumerkityksiä) (signification), (8) piirteet ovat jonkinlaisia jollakin
hetkellä (synchronicity) ja (9) kaikki piirteet muuttuvat ajan myötä (diachronicity).

23
Latentti semanttinen analyysi, jonka tyyppisiä menetelmiä myös hakukone Google käyttää, ja muut

lineaariavaruuksiin perustuvat tekstiaineistoja ja niiden merkityksiä käsittelevät menetelmät, tarjoavat

mielenkiintoisiamahdollisuuksia tekstien, koodien ja analogioiden tutkimiseen. Idealisoitujen jännitteisten

järjestelmien teoriakehys perustuu olennaisesti lineaarialgebraan, joka tarjoaa yksinkertaisuudessaan yhä
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piin referentteihin, mutta että viime kädessä ne kaikki ovat alun perin lähtöisin kunkin

eliölajin sensorimotorisesta kokemusmaailmasta. Sebeok kutsui tällaista vaistonvaraista

mallintamista osmoosiksi, ja vastaavaa tietoista jäljittelyämimesikseksi.

Kehomallinnusjärjestelmänä: biologiset, ekologiset, fenome-

nologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet

Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien taipumusmallintaa ympäristönsä vapausasteita

vaikuttaa lukuisilla tavoilla lupaavalta.

Biologinen näkökulma

Kehollisuuden biologiset piirteet ovat aina läsnä – kehomme mukana kulkee lähes ko-

ko biologian ja lääketieteen tutkimuskohde ja enemmänkin. Toisinaanmeidän ei tarvit-

se kiinnittää biologiseen kehoomme huomiota, mutta tämä on kehon itsensä mahdol-

listama vapaus.
24
Kokonaisuutena keho on varsin monisyisten tasapainottavien proses-

sien sopeutuma ja olosuhteidensamalli.
25
Jos viime vuosisata oli fysiikan vuosisata, tämä

vuosisata tulee näkemään biologiset mallit ja sovellukset yhä tärkeämpinä.

Ekologinen näkökulma

Kehoa ei ole olemassa ilman jatkuvaa vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, jokamäärit-

telee mikä on totta. Ekologiset piirteet ottavat huomioon organismi–ympäristö -järjestel-
män kokonaisuuden: esimerkiksi ympäristö esittää tarjoumia (affordances, Gibson), jot-
ka ovat olemassa vain organismin ja ympäristön suhteena, kuten vaikkapa tuolin istutta-

vuus. Monet tuotokset ovat laajemmassa tarkastelussa ihmisen ja ympäristön yhteisesti

tuottamia: erilaiset työkalut ja merkkijärjestelmät mahdollistavat kokonaisuuden keh-

keytymisen, vaikka vallitsevan ajatuserheen, keskitysvinouman, näkökulmasta toiminta

näyttäisi hyvinkin paikalliselta (ks. esim. Skagestad 1993 tai Hakkarainen 2006).
26

vain uusia yllätyksiä (ks. esim. Bryan & Leise 2006).

24
Aistien perusolemus on olla huomaamattomia – emme alituiseen näe näkemistämme, kuule kuulemis-

tamme,maista maistamistamme ja niin edelleen, vaan voimme jättäämuuttumattomat piirteet huomiotta.

25
Princetonin matematiikan professori HermanWeyl totesi aikoinaan, että olemme epäsymmetrisiä

painovoimakentän suuntaisesti ja aineenvaihdunta (metabolia) ajaa meitä silminemme ja suinemme myös

horisontaalisesti epäsymmetriaan, mutta sivuttain olemme symmetrisia minkään erityisen jännitteen puut-

tuessa.

26
Agenttipohjaiset simulaatiot pyrkivät mallintamaan paikallisten ja hajautettujen mekanismien avulla

kokonaisuuden toimintaa. Esimerkiksi Cederman (2005) toteaa: “Whereas some models are limited to

the generation of behavioral patterns, others feature a much more profound ‘rewiring’ of social reality,

including the context and constitution of the main actors. Based on these principles, four levels of en-

dogenization can be identified in ascending order of ontological depth. According to this scheme, social

forms can be modeled as 1. Emergent interaction patterns constituting structures of behavioral choices

of microlevel agents, usually in space. 2. Emergent property configurations constituting arrangements of

agents’ microlevel properties, such as their culture or attitudes. 3. Emergent networks constituting dyna-

mic configurations of relations that modify agents’ ability or inclination to interact with other actors. 4.

Emergent actors constituting both individual and collective agency, including actors’ outer boundaries

and their internal organization.”
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Fenomenologinen näkökulma

Kokemuksellisuus on erottamaton osa ihmisen kehollisuutta. Jokaisesta yksilöstä tun-

tuu joltakin olla oma itsensä, ja kokea maailma omasta näkökulmastaan. Tämä fenome-

nologinennäkemys saattaa jäädähuomiotta, jos emmeymmärrä antaa arvoa järjestelmän

subjektiiviselle näkemykselle.
27
Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien teoriakehykses-

sä on mahdollista ajatella järjestelmällä kokonaisuutena olevan myös koettu tila, jonka

kautta se havaitsee ympäristönsä (kuva 3b).
28
Filosofi John R. Searle kannattaa biologi-

seksi naturalismiksi kutsumaansa ajattelutapaa, jonka mukaan tajunnan piirteet, kuten

omakohtaisuus (subjectivity), kokonaisuus (whole field), tuntuminen (quality) ja suun-
tautuminen (intentionality) on tärkeää pitää ensimmäisen persoonan ontologiana, vaik-

ka tajunta onkin täysin luonnollinen ilmiö. Jos pelkistäisimme mielen, tietoisuuden ja

tajunnan vain tavanomaiseen tieteelliseen kolmannen persoonan ontologiaan, mikä on

aivan mahdollista, menettäisimme teoriassamme ensimmäisen persoonan tuntumisen,
ja siten sen ilmiökentän, minkä vuoksi käytämme tajunnan käsitettä ylipäänsä.

Sosiaalinen näkökulma

Johnson (2007, ss. 274–279) toteaa, ettei ihmisen ympäristö ole vain fyysinen tai bio-

loginen: ympäristö koostuu myös ihmistenvälisistä suhteista ja kokemusten yhteenso-

vittamisista. Ilman sosiaalista ympäristöä ei ihmistäkään yksilönä olisi – ei olisi kieltä,

mieltä, tai minuutta sellaisina kuin ne tunnemme. Sosiaalinen ympäristö koostuu toi-

saalta ihmisistä populaationa, toisaalta tilanteita mallintavista yksilöistä. Kehityspsyko-

logian tutkimus on paljastanut yllättäviä piirteitä jo vauvaikäisten mallinnustaipumuk-

sista (esim. Fogel & Garwey 2008): olemme vaikuttavalla tavalla suuntautuneet ympä-

ristöömme pienestä pitäen.
29
Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien teoriakehyksen

perusteella Hyötyniemi (2008, luento 9) ehdottaa, että esimerkiksi minuus kehkeytyy

tarpeeksi kehittyneen järjestelmän kyetessä hahmottamaan itsensä ympäristössään. Sa-

mansuuntaisiin kuvauksiin päädytään havainnoimalla kasvavia lapsia –Daniel N. Stern

selostaa kuuluisassa kirjassaan “The Interpersonal World of The Infant” (1985) miten

tutkimusten mukaan lapsen minuus alkaa kehittyä noin kahden kuukauden ikäisenä

(emergent self) ja vahvistuu seuraavien kuukausien aikana ydinminäksi (core self), jol-
loin lapsella on kyky säädellä itseään (self-agency), kokonaisuuden tuntu (self-coherence),
tunnemaailma (self-affectivity) ja menneisyys (self-history). Yksilöllinen minuus (subjecti-
ve self) kehittyy noin 7–15 kuukauden iässä, ja ilmenee esimerkiksi yhteisenä huomion

kiinnittymisenä (joint attention), aikomusten jakamisena (sharing of intentions) ja tun-
netilojen jakamisena (sharing of affective states). Kielellinen minuus (verbal self) kehit-
tyymyöhemmin. Idealisoitujen jännitteisten järjestelmienmallinnustaipumus voi antaa

27
Fenomenologi Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) korosti kiinnostavasti idealisoitujen jännitteis-

ten järjestelmien mukaisesti mm. kehon tavoitetta ottaa mahdollisimman tiukka ote (maximum grip)
ympäristöstään (Dreyfus 2007).

28
Idealisoitujen jännitteisten järjestelmien yksinkertaistavalla ympäristökuvalla – ne aistivat ympäristön

rajallisena havaintojensa kautta – saattaa olla selitysvoimaa sille, miksi rutinoitunut ihminen käsittää

maailman varsin yksinkertaisena ja ”luonnollisena” ja pystyy tekemään (usein virheellisiä) negaatioita

jonkin kuvitteellisen perusjoukon suhteen luokitellessaan asioita, vaikka maailma on eittämättä valtavan

monisyinen ja liikkeessä oleva.

29
Fogel ja Garwey (2008) korostavat lapsen ja vanhemman elävän viestinnän (alive communication)

piirteinä yhteissäätelyä (coregulation), muuntelevaa toistoa (ordinary variability), ja kokeiluja (innovation).
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vihjeitä tällaisten esiverbaalisten kykyjen toiminnasta – vaikka piirteitä ei ole nimetty, ne

vaikuttavat. Spontaani implisiittinen oppiminen on tärkeä mekanismi läpi aikuisuuden

palauteoppimisen rinnalla.

Kulttuurinen näkökulma

Kulttuuriset merkitykset, kuten erilaiset pukeutumiseen, syömiseen, asumiseen ja liik-

kumiseen liittyvät koodistot ovat osa kehollisuutta. Johnson (2007, ss. 274– 279) tote-

aakin: ”Ympäristömme eivät ole ainoastaan fysikaalisia ja sosiaalisia. Ne koostuvat myös

kulttuurituotteista, käytännöistä, instituutioista, rituaaleista ja vuorovaikutustavoista

jotka ylevöittävät ja muovaavat jokaista yksittäistä kehoa ja jokaista yksittäistä kehollista

toimintaa. Nämä kulttuuriset ulottuvuudet käsittävät sukupuolen, rodun, (sosioeko-

nomisen) luokan, esteettiset arvot, ja monenlaiset tavat kantaa kehoaan ja liikkua.”
30
Fi-

losofi Ernst Cassirer kuvasi (1944, s. 25) teoksessaanAn Essay onMan: An Introduction
to a Philosophy of Human Culture (lainattu teoksessa Sebeok &Danesi 2000, s. 188, ks.

tämän esseen liite):

No longer in a merely physical universe, man lives in a symbolic universe.

Language, myth, art, and religion are parts of this universe. They are varied

threadswhichweave the symbolic net, the tangledweb of human experience

. . .No longer canman confront reality immediately; he cannot see it, as itwe-

re, face to face. Physical reality seems to recede in proportion as man’s sym-

bolic activity advances. Instead of dealing with the things themselves man

is in a sense constantly conversing with himself. He has so enveloped him-

self in linguistic forms, in artistic images, in mythical symbols or religious

rites that he cannot see or know anything except by the interposition of this

artificial medium.

Ehkäpä idealisoitujen jännitteisten järjestelmien mallinnustaipumusten avulla voimme

vielä joskus saada ymmärrystä myös eri tasoisesti artikuloituneista merkitysprosesseis-

ta (semiosis): tiedostamattomista, tietoisista ja yhteiskunnan konstitutiivisista artikulaa-

tioista (Heiskala 2003)
31
. Yksi Suomen eturivin yhteiskuntateoreetikoista, Risto Heis-

kala, arvelee semiosista voitavan tutkia toistuvien projektien, kehysten ja koodienmuodos-

sa
32
, joista projektit ovat tulevaisuuteen suuntautuneita mielen liikkeitä, kehykset vuo-

rovaikutuksessa ilmeneviä yhteisiä käsityksiä tilanteesta
33
, ja koodit toistuvia merkkijär-

jestelmiä. Heiskala kutsuu teoriaansa osuvasti neostrukturalismiksi, ja kuvaa sen mene-

vän jossain suhteessa pidemmälle kuin fenomenologinen sosiologia ja toimintateoria.

30
“Our environments are not only physical and social. They are constituted also by cultural artifacts,

practices, institutions, rituals, and modes of interaction that transcend and shape any particular body and

any particular bodily action. These cultural dimensions include gender, race, class (socioeconomic status),

aesthetic values, and various modes of bodily posture and movement.”

31
“This section analyses the articulation of meaning in terms of three levels distinguishable in the flow

of social semiosis on the basis of differences in the nature of articulation.” “. . .prereflective, reflective, and

constitutive levels in the articulation ofmeaning. In each case, the articulation ofmeaning has to do . . .with

the intentional acts of the mind.” (Heiskala 2003, p. 266)

32
“Based on these considerations, the three-level model can be understood as one which palely reflects

the diversity of concrete cultural semiosis.” (Heiskala 2003, p. 263)

33
“. . . frames are interpreted as contextual principles that create the space of possibilities which makes

the actualization of projects possible. At the same time, they [frames] contextualize the use of codes.”

(Heiskala 2003, p. 259)



35

Kognitiiviset vääristymät: käytännön esimerkkejä kehollisuu-

den fenomenologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä

Lopuksi kevyemmin pohdittavaksi idealisoitujen jännitteisten järjestelmien mallinnus-

taipumusten näkökulmasta kehollisuuden fenomenologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia

piirteitä ilmentäviä ajatusesimerkkejä. Robert L. Leahy, joka on ollut International As-

sociation for Cognitive Psychotherapy -järjestön johdossa, luettelee muutamia yleisim-

pia toistuvia kognitiivisia vääristymiä (cognitive distortions) kirjassaanCognitive Therapy
Techniques: A Practitioner’s Guide (2003, pp. 32, 292–305). Kognitiivinen psykote-

rapia on yksi menestyneimmistä näyttöperusteisista psykoterapiahoidoista. Oletuksena

on, että ihmisen ajatukset, käyttäytyminen ja tunteet liittyvät monella tavoin yhteen, ja

tilanteet ja tapahtumat käynnistävät erilaisia tavanvaraisia automaattisia ajattelumalleja.

Joskus nämä ajattelumallit saattavat olla haitallisia henkilön toimintakyvyn kannalta, ja

silloin voidaan puhua kognitiivisista vääristymistä, joita voidaanniin halutessaan korjata

esimerkiksi pohtimalla asiaa tarkemmin ja harjoittelemalla toisin. Idealisoitujen jännit-

teisten järjestelmien mallinnustaipumusten näkökulmasta voisi ehdottaa, että kognitii-

viset vääristymät ovat usein rajallisten mallinnustaipumustemme tulosta. Ajatusmaail-

man moniulotteisuus, joustavuus, jatkumo- ja jakauma-ajattelu, useammat mittaukset,

lähempi kytkeytyminen, ja ylipäänsä semioottinen tiedostavuus (Deely 2004)mallien käy-

tön suhteen – että tietää käyttävänsä malleja, ja että jokainen sana tai tuntemus aina mi-

nuudesta, omistamisesta tai riippuvuudesta lähtien on todellakin käytännön tarpeisiin

kehkeytynyt kuvaus tai malli eikä varsinaisesti ”itse asia” – voivat auttaa asiaa.

Yleisimpiä kognitiivisia vääristymiä (Robert L. Leahy, 2003):

Nimiöinti.Määritellään itse ja muut kaikenkattavasti kielteisillä taipumuksilla. Esi-

merkiksi: ”Olen epämieluisa” tai ”Hän on mätä”.

Kaksiasteinen ajattelu. Suhtaudutaan tapahtumiin, tai ihmisiin, kaikki-tai-ei-mitään

asenteella. Esimerkiksi: ”Tulen kaikkien hylkäämäksi” tai ”Se oli ajanhukkaa”.

Kielteinen suodin. Keskitytään lähes yksinomaan kielteisiin puoliin ja huomataan

harvoin myönteistä. Esimerkiksi: ”Katsopa kaikkia näitä ihmisiä jotka eivät pidä minus-

ta.”

Myönteisen vähättely. Väitetään että omat tai muiden myönteiset saavutukset ovat

vähäpätöisiä. Esimerkiksi: ”Sitähän vaimojen kuuluukin tehdä – joten sitä ei lasketa kun

hän onmukavaminulle” tai ”Ne saavutukset olivat helppoja, joten niillä ei olemerkitys-

tä.”

”Pitäisi”. Tulkitaan tapahtumat sen valossa miten asioiden pitäisi olla, sen sijaan et-

tä yksinkertaisesti keskityttäisiin siihen, mikä on. Esimerkiksi: ”Minulla pitäisi mennä

hyvin. Jos en menesty, niin olen epäonnistuja.”

Ennustaminen. Ennustetaan tulevaisuus – että asiat tulevat menemään huonommin

tai että edessä on vaara. Esimerkiksi: ”Reputan sen tentin” tai ”En saa sitä työtä”.

Katastrofointi.Uskotaan että se mitä on tapahtunut tai mitä tulee tapahtumaan on

niin kauheaa ja sietämätöntä ettei tule kestämään sitä. Esimerkiksi: ”Olisi hirveää jos epä-

onnistuisin.”

Ajatusten lukeminen.Oletetaan tietävän mitä ihmiset ajattelevat ilman että on riit-

tävää näyttöä heidän ajatuksistaan. Esimerkiksi: ”Hän pitää minua luuserina.”

Yleistäminen.Nähdään kaikenkattava kielteinen kaava yhden tapauksen perusteella.



36 luku 2. kybernetiikan alkeet: keho mallinnusjärjestelmänä

Esimerkiksi: ”Näin minulle yleensä tapahtuu. Taidan epäonnistua monissa asioissa.”

Henkilökohtaistaminen.Syydetään suhteettomanpaljonkielteisten tapahtumienvas-

tuusta itselle eikä nähdä että tietyt tapahtumat ovat myös toisten aiheuttamia. Esimer-

kiksi: ”Liittoni päättyi koska minä epäonnistuin.”

Syyttäminen.Keskitytään toiseen ihmiseen kielteisten tuntemusten lähteenä ja kiel-

täydytään ottamasta vastuuta itsensä muuttamisesta. Esimerkiksi: ”Häntä on syytettävä

siitä mitä tunnen nyt” tai ”Vanhempani aiheuttivat kaikki ongelmani.”

Epäreilu vertailu. Tulkitaan tapahtumat todellisuudenvastaisten arvosteluperustei-

den mukaan keskittymällä enimmäkseen muihin joilla menee paremmin kuin itsellä ja

sitten tuomitsemalla itsensä alempiarvoiseksi heihin verrattuna. Esimerkiksi: ”Hän on

menestyvämpi kuin minä” tai ”Muut pärjäsivät minua paremmin tentissä.”

Katumussuuntautuneisuus. Keskitytään ajatukseen että olisi voinut tehdä jotain pa-
remmin joskus aikaisemmin, sen sijaan että keskityttäisiin siihenmitä voisi tehdä nyt pa-

remmin. Esimerkiksi: ”Minulla voisi olla parempi työ jos olisin yrittänyt” tai ”Minun ei

olisi pitänyt sanoa niin.”

Entä jos? Kysytään sarja kysymyksiä ”entä jos” jotakin tapahtuu, eikä olla koskaan

tyytyväisiä yhteenkään vastaukseen. Esimerkiksi: ”Joo, mutta entä jos hermostun?” tai

”Entä jos en saakaan henkeä?”

Tunnevaltainen järkeily.Annetaan tuntemusten viedä tulkintojaan todellisuudesta.

Esimerkiksi: ”Tunnen olevani allapäin; niinpä avioliitossani ei ole kaikki ok.”

Kyvyttömyys vahvistaa vääräksi.Hylätään kaikki näyttö tai perustelut jotka voisivat

kiistää kielteiset ajatukset. Esimerkiksi: kun sinulla on ajatus ”Olen epämiellyttävä”, hyl-

käät epäolennaisena kaiken näytön siitä että ihmiset pitävät sinusta. Niinpä ajatustasi ei

voi kumota. Toinen esimerkki: ”Se ei ole asian ydin. On syvempiä ongelmia. On muita

tekijöitä.”

Keskittyminen arvosteluun. Nähdään itsensä, muut ja tapahtumat mustavalkoisi-

na arvostelmina (hyvä–huono tai parempi–huonompi) sen sijaan että yksinkertaisesti

kuvattaisiin, hyväksyttäisiin tai ymmärrettäisiin. Tarkastellaan alinomaan itseä ja mui-

ta mielivaltaisiin arvosteluperusteisiin nähden ja huomataan itsen tai muiden jäävän va-

jaaksi. Keskitytään muiden arviointeihin itsestä ja myös omiin arviointeihin itsestä. Esi-

merkiksi: ”Enmenestynyt hyvin lukiossa” tai ”Jos aloitan tenniksen pelaamisen, en pär-

jää siinä” tai ”Katso kuinka menestynyt hän on. Minä en ole menestynyt.”
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Käännös kirjasta Sebeok jaDanesi (2000, ss. 187–189), ”Merkityksenmuo-

dot:Mallinnusjärjestelmien teoria ja semioottinen analyysi”, kohdasta 5.4,

“Päätelmät”

Kuten Peirce (I: 538) vakuutti: ”Jokainen ajatus on merkki
34
”. Mutta, kuten hän myös

kirjoitti, ”ajattelu ei ainoastaan ole osa orgaanista maailmaa, vaan se kehittyy siellä” (V:

551). Tämä toteamus kiteyttää, miksi mallinnus
35
on ominaista paitsi ihmisen maail-

massa, myös koko orgaanisessa maailmassa, missä se todellakin kehittyy. Jokaisen eläi-

menUmwelt36 ja Innenwelt37, kuten myös näiden väliset yhteydet, ovat lajille luonteen-

omaisen biologian luomia ja ylläpitämiä. Malli
38
on semioottinen

39
luomus, jolla on la-

jikohtaisia biologisia ominaisuuksia sen hyödyntämiseksi.

Tämä pätee mehiläisiin (Peirce V: 551), kuten myös paljon suuremmassa mittakaa-

vassa Isaac Newtonin ja Albert Einsteinin suurenmoisiin universumin malleihin. Eins-

tein rakensi mallinsa sanattomista merkeistä, työskennellen pitkään ja ahkerasti muun-

taakseen luomuksensa sanoiksi, jotta hän voisi viestiä
40
siitä muille. ”Sanoilla tai kielel-

34
sign: something that stands for something else (singularized form)

35
modeling: the innate ability to produce forms to represent objects, events, feelings, actions, situa-

tions, and ideas perceived to have some meaning, purpose, or useful function

36
umwelt: domain that a species is capable of modeling (the external world of experience to which a

species has access)

37
innenwelt: the world of internal experiences of a species

38
model: form that has been imagined or made externally (through some physical medium) to stand

for an object, event, feeling etc.

39
semiotic: capacity of a species to produce and comprehend the specific types of models it requires

for processing and codifying perceptual input in its own way

40
communicate: capacity to participate with other organisms in the reception and processing of

specific kinds of signals



41

lä
41
, kuten ne on kirjoitettu tai puhuttu

42
”, Einstein kirjoitti Hadamardille (1945: 142–

143) lähettämässään kirjeessä, ”ei näytä olevan mitään roolia ajattelumekanismeissani.

Psyykkiset kokonaisuudet, jotka näyttävät toimivan ajattelun elementteinä, ovat erään-

laisia merkkejä ja enemmän tai vähemmän selkeitä kuvia
43
, joita voidaan ’vapaaehtoises-

ti’ luoda uudelleen ja yhdistellä”.

Kuten olemme kuvanneet tässä kirjassa, suhteellisen yksinkertaiset, sanattomat mal-

lit, joita eläimet tuottavat, ovat luonnollisia muotoja
44
, joiden on sovittava ”todellisuu-

teen” riittävästi turvatakseen lajin jäsenten eloonjääminen ja ”järkevyys” ekolokerossaan.

Ihmisillä mallinnusvaisto on niin läpitunkeva ja voimakas, että se usein kehittyy todella-

kin erittäinhienostuneeksi joidenkin yksilöiden aikuiselämässä, kutenEinsteinin lausun-

to vahvistaa, tai kuten se, mitä tiedämme Mozartin tai Picasson kyvystä mallintaa mut-

kikkaita kuulo- tai visuaalisia tarkoitteita
45
mielessään ennakoidakseen niiden sovitta-

mista paperille tai kankaalle. Kieli, metamuodot
46
, meta-symbolit

47
, sikäli kun tiedäm-

me, ovat ainutlaatuisia antroposemioosille
48
. Nemahdollistavat ihmisen kuvata

49
paitsi

välitöntä todellisuutta, myös kehittää rajoittamattoman määrän mahdollisia maailmo-

ja. Ihmisissä oleva mallinnuskapasiteetti on johtanut siihen, mitä Bonner (1980: 186)

kutsuu ”todeksi kulttuuriksi”
50
, mikä vaatii ”kielen kaikkien vivahteiden kuvausjärjes-

telmää”, toisin kuin ”ei-ihmiskulttuuri”. Juuri tällä tasolla, joka on määritelty tertiää-

riseksi
51
, sanattomat ja suulliset merkkien kokoelmat sulautuvat kaikkein luovimpaan

mallintamisjärjestelmään
52
, jonka Luonto on tähän mennessä tuottanut.

Tämän kirjan päätavoite on ollut osoittaa, että sa
53
:a voidaan käyttää synteettisenä

kehyksenä suhteuttamaan löydöksiä, jotka muuten vaikuttaisivat olevan vertailukelvot-

tomia ja epäyhtenäisiä havaintoja semioottisista ilmiöistä. sa:n esittämä kehys pakot-

taa meidät näkemään itsemme kumppaneina kaikkien muiden elämänmuotojen kans-

sa asioiden luonnollisessa järjestyksessä, vaikkakinmeidän erityinenmallinnustyylimme

on johtanut siihen, että elämme ensisijaisesti nimenomaan niiden symbolisten
54
muo-

41
language: verbal semiosis and representation

42
spoken language: expressed language

43
image: mental outline of something (a shape, a sound, etc.), mental impression of locations, move-

ments, shapes, etc.

44
form: a mental image, or an external representation of something

45
referent: an object, event, feeling, idea, etc. that is represented by a form

46
metaform: concept ([thinking=seeing]) that results from the linkage of an abstract notion ([thin-

king]) with a concrete source domain ([seeing])

47
meta-symbol: symbol derived from the fact that an abstract concept has been associated with source

domains that are descriptive of a certain concrete concept

48
anthroposemiosis: the study of semiosis, modeling, and representation in humans

49
represent: process of ascribing a form to some referent, an object, event, feeling, idea, etc.

50
culture: the system of daily living that is held together by a signifying order (signs {something that

stands for something else; form that has been created to stand for a singular referent or referential domain},

texts {something put together to represent complex, non-unitary, referents; composite modeling}, codes

{system of signifying elements which can be deployed to represent types of phenomena in specific ways;

cohesive modeling}, connective forms {form which results from the linkage of different types of referents

or referential domains})

51
tertiary modeling system: modeling system that undergirds highly abstract, symbol-based

modeling

52
modeling system: theory which posits the presence of species-specific modeling systems that allow

a species to produce the forms it needs for understanding the world in its own way

53
systems analysis: the study of modeling systems across species

54
symbol: singularized form that stands arbitrarily or conventionally for its referent
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tojen välityksellä, jotka mallinnuksemme sallii meidän tuottaa. Cassirer (1944: 25) on

ilmaissut tämän kauniisti seuraavilla sanoilla:

Ei enää vain fyysisessämaailmankaikkeudessa, ihminen elää symbolisessauni-

versumissa. Kieli, myytit
55
, taide ja uskonto ovat osa tätä kaikkea. Ne ovat

muuntuvia säikeitä jotka kutovat symbolisen vyyhdin, ihmiskokemuksen

ryteikön . . .Emme enää kykene kohtaamaan todellisuutta välittömästi; em-

me voi nähdä sitä, kuten se oli, kasvotusten. Fyysinen todellisuus näyttää

etääntyvän samassa suhteessa kuin ihmisen symbolinen toiminta edistyy. Sen

sijaan, että käsittelisimme itse asioita, keskustelemme tavallaan alituiseen it-

semme kanssa. Olemme niin verhoutuneet kielellisiin muotoihin, taiteelli-

siin kuviin, myyttisiin symboleihin tai uskonnollisiin rituaaleihin, että em-

me voi nähdä tai tuntea mitään muuten kuin tämän keinotekoisen
56
väliai-

neen värittämänä.

Lopuksi toteamme, että ihmisolennot ovat aina osoittaneet kyvykkyyttä selviytyä ”rytei-

köstä”
57
, kuten Cassirer sitä kutsui. Kussakin yksilössä on jatkuvasti rinnan sekä yksilö-

perusteista että kulttuuripohjaista mallintamista. Todellakin, kulttuuri ei voi tukahdut-

taa yksittäisen ihmisen tarvetta uusillemerkityksenmuodoille ja niiden tavoittelulle. Ky-

ky luoda merkkejä yhä uudelleen edustamaanmuuttuvia todellisuuksia, uusia ideoita ja

uusia ajattelutapoja, on antroposemioosin ydin. Tämä synnynnäinen luovuustaipumus

on syy,miksi kulttuurisiamerkkejämuokataan jatkuvasti vastaamaanuusia vaatimuksia,

uusia ideoita, uusia löytöjä ja uusia haasteita.

Ihmisenmallinnus koskettaa usein sellaisia asioita, joita ei voida nähdä.Ainutlaatuis-

ta lajien keskuudessa, yhdistävämallinnus
58
mahdollistaa ihmisen kurkistamaan, niin sa-

notusti, tätä kätkössä olevaa maailmaa. Runoilija ja tutkija samoin käyttävät samankal-

taisia mallintamisjärjestelmiä päätelläkseen asioiden ounasteltuja sisäisiä yhteyksiä. Kun

heidän mallinsa hyväksytään tosiasiana, ne astuvat ihmiselämään, ottavat itsenäisen kä-

sitteellisen
59
olemassaolon tosielämässä, ja siten voivat kieliä keinoista joilla saada aikaan

muutoksia maailmassa.

Kuten totesimme kirjan esipuheessa, mallintaminen määrittelee ihmisen kognitiivi-

sen ja sosiaalisen elämän kaikkia puolia. Ajatusleikeistä ja pienoismalleista maailman-

kaikkeuden tieteellisiin teorioihin, ovat mallit niin tavallisia, että emme tuskin koskaan

huomaa niiden merkitystä ja niiden raison d’être:tä lajillemme. Mallinrakennus on to-

della hämmästyttävä evoluution saavutus, jota ilman olisi käytännössä mahdotonta toi-

mittaa arkipäiväisiä rutiineja ja kirjata tietoa. Toistamme, ettämallinnusvaiston läsnäolo

ihmislajissa on ihmisen henkiselle ja sosiaaliselle elämälle,mitä fyysiset vaistot ovat biolo-

giselle elämälle. Kuten Thomas Szasz (1920–), suuri amerikkalainen psykiatri sopivasti

ilmaisi, ”eläinkunnassa sääntö on syödä tai tulla syödyksi; ihmisten valtakunnassa, mää-

rittele tai tule määritellyksi”.

55
myth: any story or narrative that aims to explain the origin of something

56
artificial: a model produced artificially, i.e. intentionally, by a human being

57
“tangled web”

58
connective modeling: form which results from the linkage of different types of referents or refe-

rential domains; primary connective modeling: modeling abstract referents with concrete source domains;

secondary connective modeling: process of establishing linkages among already-forged metaforms; tertiary

connective modeling: linkages among metaforms and concrete concepts from which meta-symbols can be

extracted

59
concept: mental form
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Luovan ongelmanratkaisun seminaari:

tila

[ a manifestation, form, or arrangement of being; a particular form or mani-
festation of an underlying substance; a particular functioning arrangement or
condition; a state of being; state of affairs; condition of mind or temperament;
a condition or stage in the physical being of something; any of various condi-
tions characterized by definite quantities (as of energy, angular momentum,
or magnetic moment) in which an atomic system may exist; a limited extent
in one, two, or three dimensions; an extent set apart or available; a boundless
three-dimensional extent in which objects and events occur and have relative
position and direction; physical space independent of what occupies it — called
also absolute space ]

Tila on avaruus— toiminnan näyttämö.

Tila on tilanne— hetki, jossa voi piillä myös muutoksen potentiaali.

Moodi

Tila, atk-kielessä ”mode”, on ikäänkuin vaihde, joita ihmiselläkin voi olla useita. Näiden

sävellajienhavainnoiminenvoi olla antoisaa:milloinolen play-moodissa, taimilloinnau-

hoitan rec-moodissamuiden havaintoja kognitiiviselle nauhalleni. Joskus syöksyn eteen-

päin forward-moodissa, ehtimättä edes ajatella, vain nauttien vauhdin antamista vibraa-

tioista, joskus pidän pieniä henkähdyspausseja, joskus toiste taas haluaisin unohtaa vir-

heeni, kelata tapahtumia taaksepäin. Valitettavasti elämän rewind-nappula soveltuu vain
muistelemiseen — tosin antaen sitäkin antoisamman kokemuksen kokonaisuudesta ja

hetkien ainutlaatuisuudesta.
60

Onneksi meillä ihmisillä on mahdollisuus nauttia myös ehkä antoisimmasta tilasta

— uuden luomisen tilasta, joka tunteena kumpuaa kaikesta ja samalla ei mistään, todis-

taen siten paradoksaalisesti olemassaolomme itsellemme. Voi kuinka paljon merkitystä

elämälle antaakaan luoda edes pieni, uusi, oma ajatus tai luova artefakti tähän maail-

maan!

60
Tämä luku on, hämmästyttävää kyllä, kokonaisuudessaan vuodelta 2001. Kyseessä on esseeni kurssille

Mat-2.198 Luovan ongelmanratkaisun seminaari, ja se hahmottaa mielenkiintoisesti tulevaa.
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Status

Josmoodi on toiminnanderivaatta, niin ”state”, status, on toiminnan integraali. Siten ti-

lallakin on tila,muutoksen status, hetki ajassa, johon tilanne voi kätkeämyösmuutoksen

potentiaalin. Silloin tällöin kannattaa pysähtyä—aistiakseenmuutoksen paremmin. Jo-

kaisen olisi syytä tehdä useammin tilannekatsauksia, aistia status ja tilanteen mahdollis-

tavat moodit, mitä kautta muutoksen potentiaali voisi Aristoteleen käsittein aktualisoi-

tua. Moodiahan voidaan jopa vaihtaa.

Itsetietoisuus

Moodinvaihdon tarvitsema tilannekatsaus muuttuu helposti tilannearvioinniksi, ja ar-

viointi tuo aina mukanaan hitusen rationaalista analysointia. Kyky havaita tila antaa sa-

manaikaisesti toki näkökulmia, mutta myös rajoittaa tilan kokemusta tunteena. Jo mie-

lentila itsessään käsitteenä on hankalasti lähestyttävä, saati sitten itse käsitteen takana

vallitseva tila. On todella vaikea tarttua tarttuvaan — vaikka on helppo olla tietoinen

tietoisuudestaan.

Tämä näennäinen helppous olla itsetietoinen voi aiheuttaa ongelmia. Tutkimustu-

lostenmukaan todellisetLevel 5 -huippujohtajat omaavat ainutlaatuisen yhdistelmän ai-

toa nöyryyttä ja ammatillista halua kehittyä.Tosiosaajanonhelppoolla nöyrä ilman sosi-

aalisia paineita näyttäämuille, muttamiten itsetietoisuuden voi liittää tällaiseen nöyryy-

teen? Jo pelkästään nöyryyden tunnustamisella rikkoo yhtä nöyryyden sääntöä, itsensä

kehumisen välttämistä — sen tien luulisi päätyvän ojaan. Kun tajuaa tämän, miten to-

dellisen nöyryyden käy? Tuleeko ramppikuume onnistua, halu näytellä nöyrää vaikka

”olenkin oikeastaan aika pätevä tyyppi?” Tämä tietoisuus tilasta, oman olemisen para-

doksi, on kankealiikkeisempää kuin voisi luulla.

Takalukko

Ehkä räjäyttävimpiä tilanhoidon kokemuksia on aistia Sengen nimeämät inquiry- ja ad-
vocate-moodit. Ollessaan inquiry-moodissa ihminen tutkii innokkaasti ympäristöään,

kyseenalaistaen omat ensivaikutelmansa ja leikkien ajatuksilla ja assosiaatioilla. Sen si-

jaan advocate-moodissa ihminen tukahduttaa oman sisäänrakennetun uteliaisuutensa

ja lähtee kiivaasti puolustamaan omaa näkökantaansa. Tämä on ymmärrettävää, sillä

kilpailunhalu ja toisaalta kasvojen menettämisen pelko synnyttävät helposti tulehtunei-

ta tilanteita. On kuitenkin mieletöntä miten paradoksaalinen tilanne syntyy jos toinen

osapuolista tiedostaa advocate-moodin mukanaolon, tulehduttaen toiminnan statusta

entisestään ilmoittamalla siitä toiselle. Tällöin rikotaan advocate-moodin subjektiivista

luonnetta, mistä moodi kerää voimansa. Yrittämällä olla rehellinen tilannetta kohtaan

voi saada myös vahinkoa aikaan! Todellakin, moodi mielentilana on jokaisen yksityiso-

maisuutta, ja siten sitä ei voida täydellisesti puhutella ulkopuolelta.

Avainasema

Ihminen subjektiivisessa itsessään voi asuaomissa tunteissaan ja ajatuksissaan. Itse asiassa

ihminen voi itsekseen ajatella sekä omista kyvyistään että ulkopuolisesta todellisuudesta
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aivan mitä vain — sisäisesti johdonmukaisten uskomustensa tilaa ei voi juuri todistaa

vääräksi. Mutta kun luulot kohtaavat todellisuuden, saavat tunne ja järki lähtöpisteen,

kiinnekohdan aika-avaruudessa. Kun subjektin ja objektin kohtaamiseen liitetään vielä

muut kokijat, toiset ihmiset subjekteina, yhteisöllisyys täyttää tilan. Tämä kohtaaminen

on avainmoniin lukkotilanteisiin, ja tila asemana toimii näyttämönä ihmisenmoodeille

ja tapahtumien statuksille.

Yhteys

Fyysisenä tila, ”space”, koostuu objekteista — tällöin tila näyttäytyy todellisuuden ai-

nesten sen hetkisenä konfiguraationa.Hämmästyttävää! Tilan irrallisilta kuulostavat eri

merkitykset — moodi, status, avaruus, konfiguraatio — voidaankin hahmottaa yhden

tilakäsitteenkautta.Tämäyhteys kuljettaamonia kiinnostavia piirteitämerkitysten tuol-

le puolen.

Fyysisen tilan määrittävät etäisyydet, pinta-alat, tilavuudet, muodot, mutta myös

liikkeet. Miksi siis tyytyä huoneen tilan ensi näkemältä staattiseen statukseen, kun on

mahdollisuus suunnata huomionsa myös tilan jännittävälle dynamiikalle? Tilakin voi

olla jammailu-moodissa!Kappaleet voivat keskustella keskenään ja virittää tilaan erilaisia

jännityksiä. Ne voivat pyristellä yhä kauemmas toisistaan kunnes tapahtuu jotain häm-

mästyttävää: tilan muoto näyttäytyy ilman sisältöä. Tila on tyhjä.

Tilaisuus

Tyhjä tila kutsuu.Mutta samalla kun se tarjoaa liikkuma-alaa, se ohjaamuodollaan. Juu-

ri muodon hallitseva asema on olennaista tajuta. Se on läsnä kaikissa tilojen tyypeissä—

samaan tapaanmyösmielen tiloilla ja yhteisöllisillä tiloilla onmuoto, rakenne. Tämä ra-

kenne on merkittävämpi kuin heti uskoisikaan. Vaikka mahdollisuus kumpuaa sisällös-

tä, ohjaa rakenne väistämättä myös vapaan yksilön toimintaa, ja tämä rakenne hahmot-

tuu liikkeen kautta. Sen sijaan, että pitäisi maailmaa pysähtyneenä, on parempi pyrkiä

hahmottamaan muutos — ja luoda siten silmäys taustalla vaikuttaviin riippuvuuksiin,

systeemiteoreettiseen verkostoon. Tämä ei tarkoita elämän rationalisointia, vaan löytö-

retkeä etsimään vahvempaa osallistumisen tunnetta — uskoa muutokseen. Arkikin on

täynnä tilaisuuksia.

Parhaimmillaan ihminen voi antautua tilalle niin täysin, että voi aistia mitä tilanne

vaatii. Se tarkoittaa sekä omien syvimpien tuntemusten, että toisten todellisten tarpei-

den yhdistämistä tavalla, joka palvelee elämää. Rohkea, aito ihminen tekee mitä tilanne

vaatii! Carpe diem— tartu hetkeen! Jos tila pyytää pistämään itsensä likoon, niin totta

puhuen siitä on suorastaan tyhmä kieltäytyä— tilahan oikeuttaa teon! Aivan liian usein

huomaa tilanteen menneen ohi, vaikka hyvin tietää että tavallisuudesta tuskin jää muis-

toja, mutta spontaniudessa on sentään yritystä. Ja mikä kauhistuttavinta: sen lisäksi että

rewind-moodissa on vähemmän muisteltavaa, on myös koettava hetki an sich latteam-

pi — tapahtumahetki on jo ennalta virittynyt epävarmuuden molliin ja laukeaa täytty-

myksen sijasta tyhjän pettymyksen tunteeseen. Yhä uudelleen ja uudelleen — ja minkä

ihmeen vuoksi? Miksi laiskuudessa ja itsesäälissä rypemisen välillä pitäisi vain reagoida

ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin, jännittää epäonnistumista, kun voisi joka hetki olla

mukana luomassa aktiivisesti tulevaisuutta?
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Uskon, että koska kaikki tapahtuu tilassa— tietynmielentilan ja fyysisen avaruuden

leikkauspisteessä — tilan filosofialla voi olla näihin kysymyksiin paljon annettavaa.

Tunnetila

Tila merkitsee ihmiselle paljon. Käytännössä jokainen tunne koetaan jossakin fyysisessä

tilassa, ja toisaalta— vaikka tila voi vaikuttaa tyhjältä, se voi silti olla tunteiden täyttämä.

Fyysinen tila, mielentilat ja näiden väliset sidokset ovat läsnä.

Otan esimerkiksi E. Saarisen luovan ongelmanratkaisun seminaarin, oman keskus-

telupiirimme, joka tapahtui hänen kotinsa yhteydessä, vanhassa, arvokkaassa seminaa-

ritilassa, jolla on paljon kerrottavaa. Jo matka sinne on kokemus sinänsä — jokainen

osallistuja muistaa varmasti kuinkaHelsingin kapeat mukulakivikadut johdattivat aske-

lia, kuinka syksyiset pimeät illat viilenivät kerta kerralta, kuinka pieni jännityksen tunne

muuttui seminaarin edetessä innokkaan täyttymyksen toivon tunteeksi. Vaikuttavat ra-

kennukset kohosivat ympärillä virittäen mielen aktiiviseen, osallistuvaan tunnelmaan.

Ensivaikutelma sai täydennystä sisätiloissa, kun jokaisella istuimellakin oli oma tarinan-

sa, ja koko tila tuntui huokuvanmerkitystä. Tämä oli ratkaisevaa merkityksellisyyden il-

mapiirin, joka kantoi seminaariamme, syntymiselle. Jokaisen istunnon alussa saattoi ha-

vaita, kuinka merkitysten konsentraation derivaatta oli vahvasti positiivinen — tila oli

täyttymässä. Mikä mahtavinta, konsentraatio ei ollut tilapäistä, vaan osa siitä jatkoi mu-

kanamme. Merkityksellinen eläminen on mahdollista, ja kuka haluaisi elää latteudessa?

Konfiguraatio

Kuvaamani kaltaista tunnetilaa edistää se seikka, että visuaalisuuden lisäksi avaruus ra-

kentuu myös äänistä, lämpötiloista, etäisyyksistä... Tila on määreidensä konfiguraatio.

Syvempi osallistuminen mahdollistuu piristämällä aistejaan ja keskittymällä myös sii-

hen, mikä ei ole ilmeistä, tai tarkastelemalla tarkemmin totuttua: miltä puunrunko tun-

tuu, ja mitä se kertoo enemmän puun olemuksesta, sen tilasta? Oikeastaan on järjetöntä

puhua maailman olevan meistä erossa— voidaanhan sanoa, että jokainen havainto voi-

daan määritellä tilana aistielimessä, aistimuksena, joten ehkä tila on myös aistimusten

konfiguraatio?

Merkityksen ilmapiirin vallitessa on aidon osallistumisen lisäksi antoisaa aistia tilassa

piileviä merkityksiä tarkemmin. Mitä se tarkoittaa? Mitä se kertoo? Voidaan havaita jo-

pa asioita joita ei voi havaita: olevan ympärille rakentuva näkymätön arkkitehtuuri, dia-

login tekijät — kysymykset sinkoilevat, kiertelevät kiinnostavissa teemoissa kiteyttäen

olennaisia havaintoja. Olisi mielenkiintoista visualisoida tai muuten ”aistittaa” näitä ta-

vanomaisille aisteille tuntemattomia signaaleja.

Alue

Ehkä tilataide leikittelee juuri tällä ajatuksella näkymättömän, ei-ilmeisen substanssin

paljastamisesta. Ehkä luovuus kumpuaa tästä tosiolevasta. Tässä harhaudun kuitenkin

vaaralliselle alueelle: Mistä voidaan puhua, ja mistä on vaiettava? On varmasti olemas-

sa raja pinnan ja syvyyden, populaarin sanahelinän ja sielua puhuttelevan taiteen välillä
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— olkoonkin kuinka häilyvä tahansa. Jääkö puhe näkymättömästä substanssista yhtä

tyhjäksi kuin toteamus kännykän vaikutuksista ikiaikaisiin tila–aika -lainalaisuuksiin?

Onneksi minut pelastaa pinnan ja syvyyden problematiikan näkyvyys kulttuuris-

samme: jälleen selkeät tilanmääreet esiintyvät käsitteinä, tuoden tilanäkökulman ei niin-

kään ilmeiseen yhteyteen.Rakastanpinta–syvyys, populaari–taide, ruumis–henki, järki–

tunne -dualiteetteja — ne virittävät kontrasteja, vahvistavat kokemusta ja tuovat merki-

tyksiä esiin! Tämä on totta, tilassa on jotain mystistä — se voi olla spektaakkeli, ”kat-

sottavaksi tarkoitettu”, tai se voi herättää voimakkaita pyhän kokemuksia, subliimin eli

ylevän läsnäolon tuntua. Olen tuntenut itseni pieneksi suurten tilojen äärellä — naut-

tien kohtaamisesta, kuin sulautuen kokonaisuuteen. Olen saanut väristyksiä musiikis-

ta, johon yhdistetyt äärettömän avarat, kauniit, vapaasti vyöryvätmaisemat ovat saaneet

silmäni kostumaan — jälleen käsittämättömän, merkityksellisyyden tunteen takia. Vai

luulenko väärin?

Tunteeseen liitetään kaikki vaistonvarainen, ”aito”.Mutta kuinka tietoisuusmahtuu

mukaan kuvioon? Jos tietää sosiologian teorioita, ja luulee siten voivansa eritellä tuntei-

taan, miten voi tuntea aidosti? Entä jos tietää elokuvakerronnan teoriaa, kuinka voi up-

poutua elokuvaan, nauttia siitä aidosti, kun jokainen kuvaleikkaus pistää miettimään

ohjaajan sanomaa? Tällaisesta syöksykierteestä pelastautuakseen voi joutua vaihtamaan

karvansa unohtamalla, parkita nahkansa yliaktivoitumalla ja elää sulkasadossa lopun elä-

määnsä. Tai antautua todellisuudelle ja katsoa mitä tapahtuu.

Päätepiste

Käytän elämäni suuntaviittoina Aristoteleen arvostamia perushyveitä: kaunis, tosi ja hy-
vä. Nämä antavat kattavan leikkauksen inhimillisen toiminnan käsittelyyn, joten käytän

niitä käsitteellisinä vedenjakajina myös esseeni yhteenvedossa.

Kaunis puhuu minä-kielellä subjektiivisesta kokemuksesta. Miltä tämä tuntuu? It-

sensä aito kuunteleminen voi avata paljon yllättävimpiä ikkunoita oman identiteettinsä

ytimeen kuin ensi kuulemalta voisi uskoakaan. On hyvin mahdollista, että keskittyes-

sään aidosti omaan sisäiseen tilaansa, ja antautuen sille, saattaa kuulla syvyyksistä kum-

puavia, jopa tukahdettuja pyyntöjä, jotka toteutuessaan saattavat vapauttaa uskomat-

tomia voimavaroja. Myös merkitysten pohtiminen antaa elämyksiä. Tästä usein äärim-

millään jopa pyhästä esteettisyyden kokemuksesta on kerran löydettyään vaikea päästää

irti.

Tosi puhuu se-kieltä ja keskittyy objektiiviseen totuuteen. Tieteen parissa osataan

käsitellä aiheita niinkin tottuneesti, että voidaan leikitellä, tutkia vain tutkimisen ilos-

ta. Mutta missä mitassa tämä toteutuu arkielämässä? Jokainen pystyy silloin tällöin kes-

kittymään tilan aistimiseen kaikin mahdollisin aistein— rutiineistakin löytyy yllättäviä

ei-ilmeisiä merkityksiä!

Hyvä puhuume-kieltä ja käsittelee oikeudenmukaista yhteistoimintaa. Kun subjek-

tiivinen kokija kohtaa objektiivisen todellisuuden ja muut kokijat, rajapinnassa syntyy

uusi tapahtuma— tila tilanteena täydellistyy tilaksi toimijoineen ja kokijoineen. Tämä

on kehoitukseni — omistautuminen elämälle, yhdessä muiden kanssa.

“These people are breaking the boundaries between disparate disciplines and
transforming them at their furthest reaches — where for me they all converge,
leading to a deeper understanding of how human beings, both individually
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and collectively, might develop capacity to see what wants to emerge in this
world and thus have the opportunity to shape the future instead of simply
responding to the forces at large.” — Jaworski (1996)
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Luku 4

Näkökulma: vuorovaikutteiset

sovellukset tapahtumissa

Esityksiä tuetaan, pönkitetään ja vahvistetaan erilaisin välinein. Niihin jo-

pa nojataan. Välineet voivat olla verkottuneita, jolloin ne vuorovaikuttavat

– usein langattomasti – keskenään. Tällaisten työkalujen keskeisiä tavoit-

teita ovat luotettavuus, hallinnan helppous, yksinkertaisuus ja olennaisten

yksityiskohtien huomiointi. Välineiden nopeus ja tarkkuus sisältää kynnyk-

siä, joiden ylittyessä jokin täysin uudenlainen käyttötapaus onmahdollinen.

Esimerkiksi lomakekyselyn toteuttaminen minuutissa mahdollistaa uusien

käytäntöjen kehittämisen esitystenosaksi, ja satojenosallistujien samanaikai-

nen työskentely antaamahdollisuudenuusiinpäätöksenteonmuotoihinpa-

remman koordinaation ja tarkemman tilannekuvan myötä. Hyvät työkalut

ohjaavat kohti hyviä käytäntöjä. Samalla hyville työkaluille voi keksiä monia

luovia käyttötarkoituksia. Esitysvälineillä on myös rekvisiitan ja lavasteiden

kaltainen teatraalinen, dramaturginen ja retorinen rooli, kuten esimerkiksi

esine näyttelijän kädessä. Ne luovat osaltaan tunnelmaa, kiinnittävät huo-

mion, ja välittävätmerkityksiä, kuten kuvat, kartat ja symbolit. Välineet voi-

vat tukea,muttamyös estää, jonkin hyvän kehkeytymisen. Erityisesti organi-

saatiomaailmassa työvälineet ovat keskeisiä tuottavuudelle, ja silloin välineet

onkin suunniteltava ammattikäytön tarpeisiin.

P
äivittäin suunnitellaan, avataan, toteutetaan ja päätetään valtavasti tapahtumia

ja kokoontumisia. Tapahtumat ovat pieniä tai suuria, paikallisia tai kansainvälisiä,

mutta yksittäisille ihmisille ne ovat aina ainutlaatuisia tilanteita. Tapahtumien tärkeä

rooli ihmiselämässä, niin liike-elämässä kuin yhteiskunnallisesti laajemminkin, tarjoaa

oivan perusteen tutkia mahdollisia haasteita ja kehityskohteita, joita tukea teknologian

avulla. Esittelen tässä muutamia tapahtumien ja niitä tukevien välineiden erityispiirteitä

ihmiskeskeisen teknologian kehittäjän näkökulmasta.
61

Käsittelen tapahtumien kolmea keskeistä elementtiä: ihmisiä, asetelmaa ja ohjelmaa
(Getz 2012). Esittelen välineiden, erityisesti vuorovaikutteisten sovellusten, tarjoamia

mahdollisuuksia ja haasteita tapahtumien tuotannossa. Lopuksi tarjoan erään tulevai-

suudenkuvan tapahtumatekniikan kehityksestä.

61
Tämä luku pohjautuu muutamiin ennen julkaisemattomiin kirjoitelmiini vuosilta 2014–2016.
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4.1 Ihmiskeskeisyys

Suunnitelluissa tapahtumissa luodaan osallistujille erityinen tila, jossa aika ja paikka saa-

vat tapahtumakeskeisenmerkityksen.Getz (2012) kutsuu tätä ”erityiseksi tilaksi” ja ”ajak-

si ajan ulkopuolella”. Tällöin keskiössä on kunkin osallistujan omakohtainen tapahtu-

makokemus. Joissain tapahtumissa pyritään luomaan järjestelmällinen, tehokas vaiku-

telma. Toisissa tapahtumissa taas painotetaan enemmän viihtyvyyttä, luodaan kontak-

teja ja kehitetään yhteisen luottamuksen ilmapiiriä. Joka tapauksessa ihmiset ovat aina

tapahtumien tärkein elementti, ja kunkin tapahtuman asetelma ja ohjelma on suunni-

teltava tästä lähtökohdasta.

Tapahtuman asetelmalla tarkoitetaanpaikkaa ja aikaa, erityisesti suhteessa suunnitel-

tuun ohjelmaan: onko kyseessä luentosali vai puistoaukio, miten tapahtuman yleisö ja

esittäjät asemoituvat, missä tapahtuman toteuttamista avustavat henkilöt liikkuvat mil-

loinkin. Asetelmalla on suuri vaikutus tapahtuman onnistumiseen, ja siksi onkin muo-

dostunut tuttuja käytänteitä kuten kokoushuoneet, luento- ja konserttisalit, messukes-

kukset ja urheilustadionit. Jo asetelma sellaisenaan virittää ihmisissä tavanomaisia odo-

tuksia ja toimintavalmiuksia, jotka voivat joko palvella tai estää tapahtuman tavoitteiden

toteutumista.

Teknologia on aina kuulunut tapahtumien asetelmaan, olkoonkin kyse kuulijoiden

muistiinpanoista, esitystekniikasta tai tapahtuman järjestäjien välisestä koordinaatiosta.

Erilaiset äänestysliput, aikataulut, kartat, kuulutukset ja ilmoitustaulut ovat tyypillistä

tapahtumatekniikkaa. Tapahtumissa teknologian ehkä keskeisimmät piirteet – välineel-

lisyys ja ratkaisukeskeinen työkalumaisuus – on yhdistettävä käyttäjälähtöisyyteen ja ta-

voitteellisuuteen. Haasteena on, että samalla kun teknologia on tarkoituksenmukaista

häivyttää mahdollisimman näkymättömäksi tapahtumien asetelmassa, on se erityisesti

näyttötekniikan ja osallistujien omien päätelaitteiden, kuten puhelinten, yleistymisen

vuoksi yhä näkyvämmässä roolissa. Myös langattomat teknologiat ja verkkopalvelimien

ohjelmointiympäristot ovat kehittyneet viimeisten vuosikymmenten aikana merkittä-

västi. Tämä tapahtumatekniikalle otollinen kehitys, ja senmyötämyös osallistujien odo-

tusten jamedialukutaidonmuutos, onmielenkiintoista sovelluskehittäjän näkökulmas-

ta. Tapahtumien ohjelmaan voidaan sisällyttää aikaisempaa monipuolisempia, jopa ai-

van uusia, vuorovaikutteisuuden muotoja, jos se palvelee tapahtuman tavoitteita.

Tapahtumien erityislaatuisuus ihmisten kohtaamistilanteina vaatii välineiltä yksin-

kertaisuutta, toimintavarmuutta, hallittavuutta ja olennaisten yksityiskohtien huomioi-

mista. Esimerkiksi tapahtumien ohjelmaa voidaan usein tarkastella tarinankerronnan

(esim. Bruner 2002) näkökulmasta. Tarinoilla on kertojia, niillä on alku ja loppu. Täl-

laista tarinankerrontaa tukevan teknologian tulee toimia kertojien ehdoilla, joten usein

tapahtumissa on tehtävä työnjako esittäjien ja muiden roolien, kuten esitystekniikan

hallinnoijien kesken. On olennaista antaa tarinankertojalle tilanteen omistajuus. Myös

osallistumisen huomiointiin on annettava oikeat välineet. Esimerkiksi yleisön puheli-

millaan lähettämät kommentit tulee voida nitoa osaksi tarinaa esityksen sopivassa vai-

heessa. Tarinankerronnan näkökulma tuo esiin myös erityisen haasteen – teknologian

tulee mahdollistaa tarinan yllätyksellisyys, jopa epävarmuus ja monitulkintaisuus. Tari-

noihin liittyy nimittäin olennaisesti ajassa etenevä kerronta. Kaikkea ei tule paljastaa etu-

käteen, vaan osaava tarinankertoja taitaa kokemuksensa perusteella milloin jännitys on

säilytettävä, milloin laukaistava. Kömpelö tapahtumatekniikka paljastaa liikaa kerralla,

kuten vaikkapa esityskalvojen sisällön etukäteen, jolloin tarinankerronta ei ole yhtämie-
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lenkiintoista osallistujienkaan näkökulmasta. Tätä tarinoiden dramaturgista vaatimus-

ta voidaan hyödyntää monin tavoin sovellusten suunnittelussa. Esimerkiksi käyttöliit-

tymien osien hallittu piilottaminen tilannekohtaisesti voi olla olennaista, jotta tapahtu-

mien sekunti sekunnilta etenevä luonne – ja sen asettamat rajoitteet huomiokyvylle –

eivät muodostu esteeksi.

Toinenmerkittävä näkökulma tapahtumien haasteisiin on tuntuman säilyttäminen.

Tätä voidaan tukea erilaisilla äänestyksillä, osallistujalistoilla ja muilla sovelluksilla, joi-

hin nimenomaan mobiilitekniikka sopii hyvin ketteryytensä ja henkilökohtaisuutensa

ansiosta.Voidaan esimerkiksi kartoittaa, keitä oikeastaanonkaanpaikalla jaminkälaisten

maailmojen ja mielenmaisemien risteyksessä tapahtuma siten kehkeytyy. Voidaan kysyä

minkälaisia odotuksia tapahtumalle on, ja toisaalta mitä oppeja tapahtumasta on ker-

tynyt. Usein on kätevää, jos osallistujat voivat omilla puhelimillaan antaa nimettömästi

palautetta tapahtumasta, tai jopa vaikuttaa ideoillaan tapahtuman kulkuun sen sopi-

vissa vaiheissa. Hyvin järjestetty osallistuminen tekee tapahtumasta mielekkäämmän ja

merkityksellisemmän.Asiantuntijayleisön näkökulmat ovat tärkeitä, ja usein jälkikäteen

onkin vaikea kuvitella tapahtumaa ilman osallistujien panosta – entä jos moninaisia nä-

kökulmia ei olisikaan kehdattu tai viitsitty esittää, kuten toisinaan saattaa käydä.

4.2 Ammattilaistarpeet

Vain harvoja ammattilaistyökaluja tapahtumaorkestrointiin on vieläkään saatavilla. Esi-

merkiksi Saarinen (2012, ss. 8–9) kertoo tarpeistaan tapahtumien ”orkesterinjohtajana”:

• Kokonaistilanteen ja sen dynamiikanmestaruus, yli yksittäisten osien ja sisältöjen,

kiinnittäen erityistä huomiota tulkintaan ja järjestyksiin.

• Kyky hienosäätää ja helpottaa kehkeytyvää prosessia, yli ajattomaan lopputulok-

seen keskittymisen; tuntuma ajoitukseen ja rytmiin, draamaan ja kontrastiin, ak-

sentteihin ja hienovaraisten vivahteiden estetiikkaan.

• Ihmisten ja heidän subjektiivisten prosessiensa johtamista objektiivisesti tunnis-

tettavissa olevien asioiden kuten sisällön, kurssimateriaalien ja esityksen rakenteen

näppärällä hallinnalla.

• Kyky innostaa ja inspiroida yli kyvyn ilmoittaa ja informoida.

• Kykyä integroida, tuntea, kytkeytyä ja virittyä yli kyvyn analysoida.

• Kyky ajatella ääneen, sosiaalisen paineen alla ja nykyhetkessä, yli kyvyn ajatella yk-

sin yksilönä.

• Kykyjä huolehtia, kuunnella ja luoda yhdessä yli komentamisen, ohjaamisen ja toi-

mittamisen ylhäältä.

• Älyllä järkeily yhdistettynä muihin ihmisen kykyihin, eikä niiden pitämistä vain

erillisinä osa-alueina.

• Viestintä monikanavaisena toimintana, eikä vain yksikanavaisena.
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• Viestinnällisen tilanteennäkeminen systeemiseltä kannalta, jossa onmonisuuntai-

sia syy-seuraussuhteita, ja painottaen syntyvän toiminnan tai toimintojen toisiinsa

kietoutunutta luonnetta.

Tulevaisuudessa osallistavat välineet tulevat kuulumaan jokaisen johtajan työkalupak-

kiin. Välineiden on todella oltava hyödyllisiä käytännössä. Organisaatioissa onkin valta-

va tarve moderneille johdon työkaluille, joilla parantaa osallistumisen laatua – esimer-

kiksi teemapäivillä, workshopeissa, kokouksissa ja seminaareissa. Tältäkin osin osallis-

tumiseen käytettävien ammattilaistyökalujen on oltava yksinkertaisia, erittäin luotetta-

via, vaivattomia ottaa käyttöön organisaatiossa ja olennaiset osallistumisen onnistumi-

seen liittyvät yksityiskohdat (reaaliaikaisuus, anonyymisyys, hallittavuus, suunnitelmal-

lisuus, saavutettavuus, näyttävyys) on oltava huomioitu. Jotta osallistuminen voi tulla

tavaksi organisaatiossa, on samaa työkalua voitava käyttää eri tilanteissa (10 henkilön si-

säinen työpaja, 500 henkilön sidosryhmätapahtuma) ja eri käyttötarkoituksissa (esimer-

kiksi puheenvuorojen kommentointi vs. ideointi, ryhmätyöt).

Kepeällä osallistumisen työkalulla, joka on äärimmäisen nopeasti otettavissa käyt-

töön, on monenlaisia käyttötapoja. Hyöty on verrattavissa sähköpostiin, tekstiviestei-

hin, jaettaviin dokumentteihin ja esityskalvoihin: monilla osallistumisjärjestelmillä voi

hallita ja esittää reaaliajassa monipuolista sisältöä ja kysymyksiä. Järjestelmiä voi käyt-

tää myös satojen osallistujien tapahtumissa ja useimmiten ilman rekisteröintejä. Tällais-

ta ”livekäyttöön” suunniteltua huomion hallinnan ja datankeruun kanavaa voi käyttää

luovasti organisaatiotapahtumien tavoitteiden tarpeisiin, samoin kuin muitakin perus-

tavanlaatuisia vuorovaikutusteknologioita.

Yhä useammin digitaalisen osallistumisen mahdollistaminen koetaankin jopa elin-

tärkeäksi sekä tapahtuman järjestäjien että osallistujien taholta. Monipuolinen, hallit-

tu digitaalinen vuorovaikutus rakennetaan tällöin olennaiseksi osaksi tapahtumaa, ja ta-

pahtumaa olisi enää vaikea kuvitella perinteisenä kalvosulkeisena ilman vuorovaikutus-

välineenmahdollistamaanopeampaa,monipuolisempaa ja laajempaaosallistumista.Tä-

mä pätee myös erilaisiiin työpajoihin, joissa verkottunut digitaaliteknologia mahdollis-

taa uudenlaisia osallistumisen muotoja. Mutta toki jatkossakin järjestetään paljon jul-

kisia tai puolijulkisia tapahtumia, joissa vuorovaikutus rajoittuu esimerkiksi sosiaalisen

median kautta tapahtuvaan viestittelyyn. Tällaiset taustakanavat saattavat jäädä irralli-

siksi tapahtuman ohjelmasta, ja ovat siten ohitettavissa, mutta usein sosiaalinen media

on oiva tapa jakaa tietoa verkostoissa ja tuoda persoonia näyttävästi esille.

Organisaatiotapahtumiin sitoutuu usein suuria summia – esimerkiksi satojen hen-

kilöiden päivän työpanos, lisäksi muita valmistelu- ja toteutuskustannuksia – ja tämän

potentiaalin parempi hyödyntäminen voi tuoda jo yhdenkin tapahtuman tapauksessa

merkittäviä tuottavuushyötyjä. Viestintä- ja data-/ihmiskeskeiset sovellukset ovat orga-

nisaatioiden selkäranka, joten tällaisten sovellusten vaikutukset voivat myös olla yllät-

täviä. Esimerkiksi onnistuneista tapahtumista saattaa seurata kustannussäästöjä ja jopa

myynnin kasvua, kun ihmiset aktivoituvat, ja tieto liikkuu siten organisaatiossa parem-

min. Tosin joillain tapahtumilla voi olla myös kielteisiä seurauksia organisaatiolle. Täl-

laisia tulos/panos tai hyöty/kustannus -laskelmia on kuitenkin vaikea esittää objektii-

visesti suunnittelun avuksi, kun kyse on organisaatiokulttuuriin vaikuttavista voimista.

Esimerkiksi keskinäisen luottamuksen, ja siten sosiaalisen pääoman, kasvaminen organi-

saatiossa – että ihmiset yksinkertaisesti uskaltavat kohdata toisensa luontevammin – on

vaikeammin mitattavaa, mutta sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.
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Toistaiseksi tapahtumatekniikan, kuten osallistumisjärjestelmien, hankintapäätök-

sen tekee joko yksittäinen organisaation asiantuntija tai esimies projektinsa tarpeisiin,

tai päätös tapahtuu toimintotasolla (usein esimerkiksi HR, viestintä, IT-palvelut). Voi-

daan kuitenkin ennakoida, että tulevaisuudessa osallistumisen välineisiin investoiminen

läpi organisaation nähdään yhä enemmän myös strategisina päätöksinä johdon tasolla,

ja vuorovaikutteisten sovellusten kehittäjien on vastattava tähän haasteeseen – ihmiskes-

keisesti ja tapahtumien inhimillisiä perustarpeita kunnioittaen.
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Luku 5

Esimerkki: Presemo-osallistamissovellus

Eräs toteuttamistani järjestelmistä
62

on muutamissa yliopistoissa ahkeras-

sa käytössä oleva Presemo-osallistamissovellus, jolla on ollut vuosina 2013–

2017 noin 350 000 päiväkäyttäjää. Presemon lähdekoodista noin 15 000–

20 000 riviä on omaa koodia ja noin 100 000 riviä koostuu ulkopuolisista

avoimen lähdekoodin kirjastoista. Lisäksi käyttöliittymissä on Kai Kuikka-

niemen, Jukka Reitmaan ja Pauli Ojalan ideoita. Screen.io Oy:n tuotanto-

palvelimilla, joilta myös Presemoa palvellaan, on Jukan toteuttamia järjes-

telmäkomponentteja ja -rakenteita.

Kattavin esitys Presemosta ja sen suunnittelusta on Kuikkaniemen väitös-

kirja (2017) LAIX-Score: Suunnittelukehys tietokoneavusteisen yleisövuoro-
vaikutuksen hallintajärjestelmille. En toista löydöksiä tässä, vaan täydennän
järjestelmän suunnittelufilosofiaa improvisointikyvykkyyksien osalta uusin

kuvin ja käsitteellistyksin.

”M
onimutkainen järjestelmä, joka toimii, on poikkeuksetta kehittynyt toimivas-

ta yksinkertaisesta järjestelmästä” (Gall 2002/1975, s. 63). Presemon esiaste oli

toteuttamani tekstiviestiseinä E. Saarisen luennoille talvella 2006.
63
Sittemmin kehitte-

limme ajatusta eteenpäin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisessä Tietotek-

niikan tutkimuslaitos HIITissä, jossa tuin teknologisesti erilaisia kokeiluja yleisöosal-

listumisjärjestelmien saralla Digital Content Communities (DCC) -ryhmässä vuosina

2009–2015.
64
Myöhemmin siirryin täysin perustamamme Screen.io Oy:n pariin. Pe-

rustimme Screen.io:n vuonna 2011 Aalto-yliopiston yrittäjyyskeskuksen kautta, joten

pystyimme osa-aikaisesti sekä tuottamaan kaupallisesti relevantteja tapahtumia, että tut-

kimaan niitä. Fasilitoimme esimerkiksi presidenttiehdokkaiden vaalitenttiä Seinäjoella

vuonna 2011, mistä lähtien olemme vuosittain avustaneet kymmenissä strategisissa työ-

pajoissa. Presemoa ja sen johdannaisia on käytetty itseoperoidusti tuhansissa tapahtu-

missa, pääosin Suomessa.

62
On vaikea määritellä, missä eri järjestelmäversioiden rajat menevät, kun järjestelmissä käytetään pai-

koin samojen lähdekoodien osia, ja toisaalta eri järjestelmissa käytetään osin samoja käyttöliittymäideoita,

jotka saattavat olla merkittävimpiä vertailukohtia. Tässä kuitenkin käsitellään Presemoa ikään kuin yhte-

nä työkaluna. Joitakin Presemon versioita lienee yhä HIITissä tutkimuskäytössä avoimen lähdekoodin

versioina.

63
ks. http://salserver.org.aalto.fi/vanhat_sivut/Opinnot/Mat-2.1197/K2006/

64
ks. esim. Chanel et al. 2010, Kuikkaniemi et al. 2013, Kuikkaniemi et al. 2014, Kohonen-Aho et al.

2016, Kosonen 2015, Liikkanen et al. 2011, Nelimarkka et al. 2013, Nelimarkka et al. 2014, Nelimarkka

et al. 2015, Nelimarkka et al. 2016 ja Summanen et al. 2013

59



60 luku 5. esimerkki: presemo-osallistamissovellus

Kuva 5.1: Buurtzorgin toimitusjohtaja Jos de Blok Työn tulevaisuus -tapahtumassa

(Future of Work) Helsingissä, elokuussa 2015. Käsittelyssä yleisöltä korostettuja kysy-

myksiä: ”Kuinka hyvin veikkaat kykeneväsi artikuloimaan tai ilmaisemaan syitä orga-

nisaatiosi menestykseen, kuinka paljon on vielä tuntematonta tai mysteeristä?” ”Onko

Buurtzorg riippuvainen Jos de Blokista? Kuinka voisi varmistaa että organisaatio säilyy

myös ilman sinua kehittämässä kulttuuria?”

5.1 Tyypillinen käyttötapaus

Kuvassa 5.1 on eräs esimerkki Presemon käytöstä. Tilanteessa Buurtzorgin toimitusjoh-

taja Jos de Blok esiintyy Työn tulevaisuus -tapahtumassaHelsingissä, parhaillaan vastaa-

massa yleisökysymyksiin.

Tapahtuman puitteissa on tapahtumateknologinen rakenne, joka mahdollistaa sekä

luotettavan toiminnan että joustavuuden tilaisuuden aikana. Tämä on eräänlaista tun-

tumateknologiaa, jokamahdollistaa huomioarkkitehtuurinmuovaamisen tilanteenmu-

kaan. Muutamia järjestelmän osia on esitelty kuvassa 5.2. Tilaisuuden näkyvimpiä ele-

menttejä ovat useat näytöt eri tarpeisiin (esitysnäyttö, lavanäytöt, hallintanäytöt, osallis-

tujien näytöt erilaisissa päätelaitteissa), jotka pyritään usein pitämään sisältörelevanttei-

na ja minimaalisina. Näytöt toimivat rajaesineinä (“boundary objects”), jotka auttavat
yhteistyön koordinoinnissa. Jotta tilaisuus etenisi jouhevasti, tarvitaan tilaisuuden im-

provisoitua hallintaa eri roolien kesken. Tässä tapauksessa eturivissä on kaksi avustajaa,

ja lavalla tilaisuuden moderaattori, jotka viestivät langattomasti yhdistettyjen päätelait-

teiden välityksellä. Hybriditapahtumissa otetaan huomioonmyös etäosallistujat tai etä-

paikkakunnat.

Tilaisuuden ohjelma, asetelma ja ihmiset ovat vuorovaikutuksessa (ks. Getz 2012 ja

edellinen luku). Getziämukaillen, tavoitteena on tehdä ”erityinen tila” ikäänkuin omas-

sa ajassaan.Asetelmanmahdollisista rytminmuutoksista esimerkkinä kuvassa 5.3 panee-

likeskustelu, jonka ponnikkeeksi ohjelmaan on sisällytetty kysymyksiä yleisölle: ”Miksi

et toimi jo nyt? Mikä estää sinua tekemässä muutoksia työympäristöösi?” Paneelikes-

kustelun asetelmaa kehitetään esimerkiksi sijoittautumisella ja lavanäytöllä. Tässä tapah-
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Kuva 5.2: Tilaisuuden näkyviä ja taustalla olevia elementtejä: useita näyttöjä eri tarpei-

siin, osallistumista erilaisilla päätelaitteilla ja tilaisuuden koordinoitua ja improvisoitua

hallintaa eri roolien kesken (eturivi, lava). Hybriditapahtumissa myös etäosallistujia tai

etäpaikkakuntia.

tumassa asetelma on korostetun yksinkertainen luentosalivalaistuksineen. Toisenlaiset

asetelmat, kuten ryhmätyöt tai parikeskustelut, tuovat vaihtelua tapahtumaan. Ihmiset

ovat tapahtumien keskiössä (kuva 5.4).

Yksi järjestelmän rakenteen taustalla olevista kantavista ajatuksista on, että elämäkoos-

tuu tapahtumista ja tarinoista (ks. edellinen luku). Tällöin teknologialle on olennais-

ta pystyä tukemaan liikettä tuntemattoman, mahdollisen ja varmuuden välillä (kuva
5.5). Presemonkin on siis pystyttävä tukemaan elävää toimintaa, kuten ajatuksen liiket-

tä, odotusten luomista, erilaisia ehdotuksia, ohjelman noudattamista ja improvisointia,

huomion kiinnittämistä, näkymien piilottamisia ja paljastuksia, henkilöiden esittelyitä,

välineisiin tukeutumista ja tutkiskelevia kokeiluja.

5.2 Prosessin reunamerkintöjä

Hajautetuissa järjestelmissä on useita osia. Yksi tapa ymmärtää järjestelmien kehitystä,

on kuvata sitä jännitekenttää jossa ne ovat syntyneet. Voi myös lähestyä ilmiökenttää

koettujen ongelmien ja niiden ratkaisujen kautta. Kokoan tähän muutamia huomioita

vuosien varrelta.

1. Selainpohjaisia teknologioita käyttäen on mahdollista saada satoja osallistujia no-

peasti mukaan tapahtuman ohjelmaan, esimerkiksi yhteen osallistumisosoittee-

seen perustuen, ilman sovelluksen lataamista. Teknologioita on tosin sovitettava

tapahtumien tahdistetusta joukkoluonteesta johtuviin erityispiirteisiin. Esimer-

kiksi kaistavaatimukset ja hetkellinen kuormitus on purskeisempaa kuin useim-

missa tavallisissa verkkopalveluissa.
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Kuva 5.3: Getzin (2012) mukaan suunniteltujen tilaisuuksien olennaisia elementtejä

ovat ohjelma, asetelma ja ihmiset. Kuvassa paneelikeskustelu, jonka ponnikkeeksi ohjel-
maan on sisällytetty kysymyksiä yleisölle: ”Miksi et toimi jo nyt? Mikä estää sinua te-

kemässä muutoksia työympäristöösi?” Paneelikeskustelun asetelmaa kehitetään esimer-

kiksi sijoittautumisella ja lavanäytöllä. Tässä tapahtumassa asetelma on korostetun yk-

sinkertainen luentosalivalaistuksineen. Toisenlaiset asetelmat, kuten ryhmätyöt tai pari-

keskustelut, tuovat vaihtelua tapahtumaan. Ihmiset ovat tapahtumien keskiössä.

Kuva 5.4: Kuvassa keskustelu tapahtuman lomassa. Muita esimerkkejä tapahtumien

elävyydestä ovat virittäytyvä odottelu, yllätyksellisyys, näytölle keskusteltavaksi kiinni-

tettävät yleisökysymykset, ajattelun liike yleisössä ja käytävillä tapahtuvat kohtaamiset.
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Kuva 5.5: Elämä koostuu tapahtumista ja tarinoista (esim. Bruner 2003). Näille mo-

lemmille on olennaista liike tuntemattoman, mahdollisen ja varmuuden välillä. Ihmis-

keskeisen teknologian tulee tukea tällaista elävää toimintaa. Kuvassa paneelikeskustelun

tunnelma on kehkeytymässä.

2. Selainpohjaiset teknologiat sallivatmyösuusiennäyttöpintojen avaamisennopeas-

ti erilaisiin tarpeisiin (kuten lavanäytöt), jos yksityiskohdista, kuten käyttöoikeuk-

sien jaosta ja näyttöjen saumattomasta synkronoinnista, on pidetty huolta. Näyt-

töjen erilaiset koot ja muodot ovat kuitenkin haaste (ns. responsiivisuus käyttäjä-

lähtöiselle sisällölle).

3. On mahdollista rakentaa selaimessa ajettava ohjelmisto, jossa olennaisin data si-

joitetaan jo personoituun alkulataukseen, minkä jälkeen dataa päivitetään kaksi-

suuntaisilla yhteyksillä (esimerkiksi long-polling ja websockets), jotka pidetään yl-

lä erilaisilla varmistusmekanismeilla. Nämä mekanismit on mahdollista pitää kät-

kössä käyttäjältä, niin että sivu vaikuttaa yksinkertaiselta verkkosivulta, mutta sen

rakennetta voidaankin päivittää lähes reaaliajassa tapahtuman tarpeiden mukaan,

vaikka päätelaite olisikin välillä taskussa. On tärkeää, että järjestelmän toimintaan

voi luottaa.

4. On hyvä, jos kaikki näkyvissä olevat elementit, kaikissa käyttöliittymissä, ovat rää-

tälöitävissä tapahtumanhetkittäisiinkin tarpeisin.Tämä todellakin tarkoittaa kaik-

kia tekstejä, raameja, kuvia, värejä, taustoja, ja niin edelleen. Tämä parantaa osallis-

tumiskokemusta, kun vain olennainen onnäkyvissä,mutta samalla vaatii tapahtu-

man orkestroinnilta enemmän. Presemossa on lukuisia elementtejä, jotka onmää-

ritettävissä improvisoiden tapahtuman aikana esimerkiksi työpajaryhmiin jakau-

tuessa, mutta onmyös paljon elementtejä, jotka on räätälöitävä projektikohtaises-

ti.

5. Viiveet on pidettävä mahdollisimman lyhyinä, sillä sekunnit ovat tärkeitä eläväs-

sä tilanteessa. Jotta palvelinten välisestä viestinnästä ei tule turhia viiveitä, voimah-
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dollisuuksienmukaankäyttää samassaprosessissa toimivia tietokantakirjastoja.Da-

tan käsittely paikallisesti kunkin palvelimen muistissa on nopeaa ja joustaa erilai-

siin käsittelytarpeisiin. Tällöin myös vuorovaikutteisissa sovelluksissa viiveet voi-

vat verkoista huolimatta olla alhaisia (tyypillisesti alle 100 millisekuntia).

6. Samanaikaisesti voi tukea sekä projekteja että pidempiaikaisia asiakkuuksia suun-

nittelemalla kevyitä, erillisiä prosesseja (kuten Node.js-prosessit), joita voi käyn-

nistää tarpeen mukaan, muista prosesseista riippumattomasti. Tällöin myös ver-

kottuneet välineet voi toteuttaa käyttäjän hallinnassa olevien esineiden kaltaisina

työkaluina, jotka eivätmuutu palveluntarjoajan toimesta käytön aikana – tai juuri

ennen valmisteltua tapahtumaa.

7. Kunkin tilaisuuden aloituksella on suuri merkitys, esimerkiksi lämmittelykysy-

myksien muodossa. Tämä asettaa odotuksia minkälaiseen osallistumiseen tapah-

tumassa kannustetaan.

8. Tilaisuuden asetelmalla on merkitystä: esimerkiksi etäosallistujien mukanaolo on

huomioitava, sillä tilaisuuden raamit ovat toisenlaiset ruudun läpi katsottuna kuin

paikan päällä. Jos moderointia tarvitaan, on se tehtävä rohkeasti ja ripeästi. Mah-

dollinenmoderointi ei ole vain sensurointia, vaan toisinaan olennainen osa tapah-

tumakokemuksen toimittamista.

9. Järjestelmiin on päästävä välittömästi sisään, myös tapahtuman järjestäjänä. Usein

suunnitelluissakin tapahtumissa paikalle ilmaantuu viime hetkellä uusia henkilöi-

tä, joiden onkin syytä pystyä jakamaan tilanteen hallinta. Presemossa tämä on to-

teutettu jaettavilla hallinta-PIN koodeilla, joilla käyttöliittymät voi avata eri pääte-

laitteisiin. Käyttöliittymät pysyvät tahdistettuina hallinnoijien kesken, jotta koor-

dinointi olisi luonnollisempaa.

10. Saman järjestelmän olisi hyvä pystyä toteuttamaan monenlaisia kevyitä vuorovai-

kutusmalleja, sillä osallistujia on vaikea orkestroida siirtymään eri järjestelmien vä-

lillä. Presemossa on vain muutamia olennaisimpia toiminnallisuuksia, kuten eri-

laiset äänestykset, esitysten kommentointi, mahdollisuus työpajojen kaltaiseen

ideointiin ja ideoiden vertaisarviointiin. Erilaisia vuorovaikutusmalleja voisi kehit-

tää kymmeniä muitakin tapahtumien tarpeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi verkos-

toitumisen tukeminen, kilpailut, arvonnat, sosiaalisenmedian integraatiot, tapah-

tumakuvien kerääminen tai materiaalin jako osallistujien kesken.

11. Presemon kaltaisten osallistumisjärjestelmien käyttöönottoon tarvittaisiin uusia

lähestymistapoja, sillä järjestelmät ovat lähtökohtaisesti monen käyttäjän – ja mo-

nen roolin – sisältövetoisia sovelluksia, ja siten yksinään vaikeasti hahmotettavia

aidon, tavoitteellisen tapahtuman ulkopuolella. Käyttöönoton ongelma on siten

enemmän sosiaalinen kuin tekninen. Erilaiset valmiit formaatit esimerkkisisältöi-

neen saattavat auttaa asiaa. Nykyisellään järjestelmiin tutustutaan usein osallistu-

jana, toivottavasti hyvin järjestetyissä tilaisuuksissa, ja kartuttamalla sitten omia

käyttökokemuksia tapahtuma kerrallaan.

12. Nimettömyys (anonyymisyys) ja sen eri tasot, kuten nimimerkit, koetaan yllättäen

virkistävinä ominaisuuksina esimerkiksi organisaatiokäytössä, sillä siten erilaiset
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mielipiteet saadaan kuuluviin, ja viestinnän sisältö korostuu. Nimettömyys mah-

dollistaa esimerkiksi eräänlaisenmyönteisen kierteen, jaetun tunneilmapiirin, luo-

misen, kun kuka tahansa seuraavalla kahvitauolla kohdattavista työkumppaneista

on saattanut olla esitettyjen innostavien ajatusten takana. Samoin organisaatios-

sa on koettu virkistäväksi, että on voinut osallistua ilman työtitteleitä tai tehtävä-

nimikkeitä. Osallistumisjärjestelmien onkin hyvä tarjota mahdollisuuksia sekä to-

dennettuun että anonyymiin osallistumiseen, ja erilaisiin vaihtoehtoihin näiden

väliltä. Presemossa suurin osa osallistumisesta on anonyymiä, sillä henkilötietojen

käsittelyä on haluttu välttää.Nimettömyyden eri tasot saattavat olla laajemminkin

mielenkiintoinen tutkimusaihe.
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Luku 6

Pohdinta ja yhteenveto

T
arinani on kenties tyypillinen tekniikan alalla Suomessa: tutustuin tietokoneisiin

jo ennen kouluikää (vrt. esim. Saarikoski 2004, Saarikoski & Suominen 2009) ja

purin rikkinäisiä – ja joskus toimiviakin – sähkölaitteita osiin kun annettiin. Laitteiden

toimintaperiaatteet kiinnostivat.

Innostuin jo alakouluikäisenä tieteiskirjallisuudesta: luin Jules Vernen seikkailurik-

kaasta tuotannosta – jostamuistan varsinkin ajatusviivojen runsaan käytön – kaikenmi-

tä sain käsiini, ja jatkoin kirjastojen valikoiman ohjaamana matkaa mm. Stanislaw Le-

min, Isaac Asimovin, Arthur C. Clarken, George Orwellin ja Aldous Huxleyn fantas-

tisten maailmojen kautta Ian M. Banksin utopistisiin tulevaisuudenkuviin, joissa vii-

saat ja hyväntahtoiset keinoälyt ylläpitävät maailmoja ihmisten tarpeisiin. Kuvamaail-

maan kuuluivat esimerkiksi Moebiuksen sarjakuvat, ja sattuipa käsiini kirjastojen hyl-

lyiltämyös elokuvakerronnanmestariteoksia kutenAndrei Tarkovskin Stalker. Oli siinä

kouluikäisellä ihmettelemistä, että tällaisiakin ajatusten ja tuntemusten hahmotukselli-

sia kokonaisuuksia on mahdollista luoda.

Jälkikäteen ajatellen myös luontoyhteyteni oli melko vahva – rakentelimme ystävie-

ni kanssa puumajoja, ja vietimme toisinaan viikonloppuja laavuilla metsissä myös tal-

viaikaan ennen kännyköitä. Isät vuorollaan tulivat sitten hakemaan sovitustametsätien-

risteyksestä sovittuun aikaan. Luontoyhteyteni kaipuu etsi myöhemmin kanavia mm.

luonnontieteistä ja luonnonfilosofiasta.

Jo ennen lukioikää työstimme porukalla reaaliaikaisia graafisia ohjelmointiluomuk-

sia (suomalainen demoscene, ks.Reunanen 2017), joten teknologian kehittämiseen suh-

tauduttiin lähipiirissäni enemmänkin käsityöläistaitona kuin teollisina prosesseina. Läh-

tökohtaopintoihinTeknillisessä korkeakoulussa, erinomaisesta koulumenestyksestä huo-

limatta (vrt. Vanttaja 2002), oli siinäkin mielessä erikoinen. Kokemuksia tai esikuvia ei

ollut (ks. esim. Järvinen & Kolbe 2007).

Siinä tilanteessa filosofi Esa Saarisen aloittaminen professorina Teknillisellä korkea-

koululla tuli kohdalleni mainioon vaiheeseen. Vuoden 2001 syksyllä osallistuin hänen

ja professori Raimo P. Hämäläisen ensimmäiseen Luovan ongelmanratkaisun seminaa-

riin, josta kiinnepisteenä toimii elämänmakuinen esseeni ”Tila” (Luku 3). Se valottaa

hyvin sekä pyrkimyksieni taustoja että niiden kehitysnäkymiä. Esseestä on mielenkiin-

toista lukea, että jo tuossa vaiheessa esille tulimm. keskustelujen visualisointi. Esseemyös

muistuttaa,miten ilman lähdekirjallisuuttakin voi saada aikaan koostuneita kirjoitelmia,

tuossakin tapauksessa enimmäkseen omiin aavistuksiin, kokemuksiin ja introspektioon

perustuen, validoiden osaltaan Saarisen opetuksessaan käyttämää lähestymistapaa.

67
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Yritysstrategian opintoni opettivat, että joidenkin teknologioiden verkostovaikutuk-

set (ns. network externalities) johtavat luonnollisesti muutamien toimijoiden hallitse-

vaan asemaan. Verkostovaikutus tarkoittaa, että tarjoaman arvo kasvaa esimerkiksi käyt-

täjien määrän lisääntyessä (vrt. puhelinverkko tai nykyiset nettipalvelut, kuten hakuko-

neet tai sosiaalinen media). Samoihin aikoihin, sivujuonteena, perustimme Juha Huus-

kosen ja muiden kanssa Pikseliähky-festivaalin, jolla tarjosimme tutkijoille, taiteilijoille,

yrittäjille, opiskelijoille, aktivisteille ja monenmoisille muille toimijoille alustan tuoda

esille erilaisia projektejaan, jotka liittyivät ”teknologian luovaan väärinkäyttöön”. Ha-

lusimme edistää median, työkalujen ja kokemusten monimuotoisuutta, sillä katsoim-

me, että juuri mm. verkostovaikutusten takia muodostuu, yritysstrategian termein, hal-
litsevia muotoja (dominant design), eli tuotteita ja kokemuksia, jotka alkavat määrittää

kokemusmaailmaa. Teollisuudessa standardoituminen ja suoraviivaistuminen on tuo-

nut tehokkuutta, luonut hyvinvointia ja varallisuutta. Median ja viestintävälineiden ta-

pauksessa standardoitumisella samaan muottiin voi kuitenkin olla haitallisiakin vaiku-

tuksia kulttuurille, näin arvioimme silloin. Esittelimme lukuisia erilaisia pienempiä ja

suurempia projekteja, liittyen vaikkapa 3D-tulostukseen, toimme Wikipedian edusta-

jan Suomeen, ja kokosimme suomalaiset videojukat (VJ:t) samaan tapahtumaan nyky-

taiteen museo Kiasmaan ja klubeille, muutamia mainitakseni. Yksi ponnistuksista oli

PikseliähkynHelsinki–New York–Montreal -festivaalikiertue. Tämä ruohonjuuritason

organisointi, toimijaverkostot, talkoohenki ja eräänlainen kapinointi vallitsevia muoto-

ja vastaan esittelemällä vaihtoehtoja, vaikutti ajatteluuni, ja siitä lienee yllättävän lyhyt

matka nykyajan teknologiayrittäjänkin mielenmaisemaan.

Ollessani työharjoittelussa Singaporessa vuoden2004kesällä, tutustuin systeemiajat-

teluun, ja siinä yhteydessä tiedostin, että sen perinteitä vaalimalla ja kehittämällä uut-

ta voisi mahdollisesti edistää kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä, kenties läpimurtojakin.

Tiedostin myös riskit – systeemiajattelun perinteeseen kuuluu myös varsin esoteerisia-

kin tutkimuksia – mutta arvioin että minulla olisi mahdollisuus luovia eri alojen välillä,

ja tulisin kyllä toimeen. Muistelen, että mm. Stewart Brandiin liittyvät verkostot (joita

Fred Turner kirjassaan ”Vastakulttuurista kyberkulttuuriin: Stewart Brand, TheWhole

EarthNetwork, ja digitaalisen utopismiannousu”myöhemmin kuvasi) kiinnostivat. Jäl-

kikäteen tarkasteltuna onmielenkiintoista,miten nämä teemat – alakulttuurit, teknolo-

gia, systeemiajattelu, yrittäjyys – olivat vaikuttimenaKalifornian Piilaakson kehityksessä

jo vuosikymmeniä sitten, kuten Turner (2006) kirjassaan kuvaa.

Pääsin tutkimusapulaiseksi Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin ja sovelle-

tun matematiikan laboratorioon, ja seuraavina vuosina toimin Saarisen rinnalla systee-

miajattelun ja organisaatiotutkimuksenmonimuotoisissamaailmoissa.Ajalta on yhänä-

kyvissä sekä Systeemianalyysin laboratorion verkkosivuilla oleva laaja artikkelikokoel-

ma, ”kirjahylly”, joka on arkistoituna tämän työn liitteeksi, että Saarisen työhuoneella

yhä oleva ”Petrin kirjahylly”. Myös työstämääni Saarisen luentojen sinfoniamaista hei-

jastepohjaa näkee usein Saarisen luentosarjojen valokuvissa.Tuo vaihe sisälsi sukelluksen

kirjallisuuteen, josta tähän opinnäytteeksi koostin Luvun 1 (systeemiajattelu ja kätkössä

oleva suhdetieto: alueen kartoitus). Tästä ajasta kertoo myös Saarisen artikkeli ”Filoso-

fiaa johtajille” (2008), jonka alaviitteessä minua kiitellään samassa lauseessa Matti Ala-

huhdan kanssa.

Seuraavat kaksi kehityskulkua ovatkin inspiroituneita tästä tutkimuksen vaiheesta.

Ensinnäkin, Saarinen visioiminunkirjoittavan vielä joskus ”Systeemien synnystä”. Selvi-
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tysteni perusteella lähtökohdiltaan lupaavalta vaikutti professori Heikki Hyötyniemen

neokybernetiikka (2006), jossa vaistosin mahdollisuuden kehittää ajattelua, joka silloit-

taisi subjektien ja objektien maailmaa. Tuloksena voisi olla ajattelua, joka samalla se-

kä oikeuttaisi Saarisen kanssa käyttämämme metaforallisen lähestymistavan, ”luonnol-

listamalla” subjektiivisuuden systeemisesti, että mahdollisesti bonuksena tuottaisi uu-

denlaista elävämpää teknologiaa pidemmällä aikavälillä. En myöskään nähnyt ketään

muutakaan Hyötyniemen tukena, joten kertasin lineaarialgebran perusteet ja tarjou-

duin avuksi.

Luku 2 on esseeni vuodelta 2008 Hyötyniemen kurssille Kybernetiikan alkeet, jos-

sa maalailin näitä mahdollisuuksia. Ennakoiden tulevan Aalto-yliopiston mahdollisesti

tuomiamuutoksia perustin kurssille omat verkkosivut (neocybernetics.com/suomeksi),

jonne kokosin sekä linkkilistan että aikaisemman tutkimusmateriaalin. Tallensin Hyö-

tyniemen luennot videolle ja työstimme satoja luentokalvoja. Pystyin videonauhoittei-

siin tukeutuenpidentämään luentosarjan ikää viidellä vuodella (2010–2014), ja toimitin

myös kaksi Hyötyniemen kirjaa aiheesta, Enformaatioteoria (2013) jaMentaalivitalismi
(2016). Hyötyniemi valottaa näitä yhteyksiä toteamalla (2016, s. 240):

Tämäkin kirja on tällaisen ajattelun tulos. Ilman täydellistä karsinan ulko-

puolelle uskaltautumista enminä olisi rohjennut ruveta tarkastelemaan dia-

lektis-vitalistisia lähestymistapoja; ja ilman vastaavaa ennakkoluulottomuu-

den eetosta ei Petri Lievonen olisi tullut asiaa edesauttamaan. Kirjan toteu-

tuminen todistaa ”nosteen” mahdollisuudesta; tämän lisäksi voi sanoa että

koko kirjan teemana on jonkinlainen ”teoreettinen kukoistusoppi” (kun sa-

malla Saarisen opetus on ”sovellettua enformaatioteoriaa”!). Ja silloin on it-

selläkin mahdollisuus vapauksiin –

Luovuutta ja energiaa kumpuavina esityksinä Hyötyniemen teokset lähestyvät paikoi-

tellen länsimaista esoteriaa, mutta ajatuksia voisi hyvin verrata esimerkiksi Tegmarkin

(2017) tekoälykatsaukseen, ja siltä osin työ voisi kiinnostaa myös kansainvälisiä lukijoi-

ta.Myös keinotekoisiin neuroverkkoihin perustuvien koneoppimismenetelmien viime-

aikainen voittokulku
65
on tuonut ajatukset ajankohtaisemmaksi, vaikka juuriHyötynie-

menmenetelmillä ei kilpailuja voitettaisikaan. Jonkinlaisellemallinnusajattelun seuraus-

ten filosofialle tulee kyllä tarvetta, kun teknologia kehittyy älykkäämmäksi. Toki eivät ra-

kennelman matemaattisetkaan perusteet ole vailla pohjaa, sillä sijoituimme joukon kes-

kivaiheille (viidenneksi)MEG-datan ajatustenlukukilpailussa (Klami et al. 2011), vaikka

emme algoritmeja virittäneetkään aivan kisakuntoon.

Vasta viime vuosina on myös tullut ilmi, että Hyötyniemen lähestymistapaa voisi

kutsua neurotieteissä ns. ”ennakoiva koodaus” (Predictive Coding) -termillä, sillä osa sii-

tä onmatemaattisesti lähes identtinenmenetelmän esitelleen klassikkoartikkelin (Rao&

Ballard 1999) kanssa. Brodski-Guerniero et al. (2017) toteaa jopa, että ”viime vuosikym-

menellä ennakoivasta koodauksesta on tullut hallitseva paradigma käyttäytymis- ja neu-

rofysiologisten löytöjen järjestämiseksi johdonmukaiseksi teoriaksi aivojen toiminnasta”

(s. 8273) ja Clark (2013a, 2013b) puolestaan, tutkien tätä ”hierarkkisen ennakointiko-

neen lähestymistapaa”, toteaa sen tarjoavan toistaiseksi parhaan aavistuksen yhtenäises-

tä mielen ja toiminnan tieteestä
66
. Toisaalta, Hyötyniemen adaptiivisella, verkon syöt-

65
ks. esim. uusimmat ”Deep Learning” tai ”Artificial Intelligence”-viittaukset tiedelehdissä.

66
‘...examines this “hierarchical prediction machine” approach, concluding that it offers the best clue

yet to the shape of a unified science of mind and action...’ (Clark 2013a)
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teeseen mukautuvalla lähestymistavalla on myös samankaltaisuuksia Jeremy Englandin

(2015) ”adaptiivisen dissipaation” tutkimuksiin ja Adrian Bejanin (2017) termodynaa-

misiin ”Constructal Law”-tutkimuksiin, joista on molemmista paljon empiiristä näyt-

töä. Nämä viimeaikaiset yhteydet, vaikka niistä ei seuraisikaan jatkotutkimuksia, vali-

doivat osaltaanpanostani ”systeemien synnyn” tutkimuksen edistämiseenHyötyniemeä

tukemalla.

Yhteistyö Hyötyniemen kanssa on johtanut varsin pitkään kehityskaareen – vuo-

desta 2008 lähtien – mikä on sallinut ajatteluni vapauttamisen ”emergenttiin” suun-

taan myös innovaatiotutkimuksessa. Tähän työhön valituista kirjoituksista käy mielen-

kiintoisella tavalla ilmi, miten esimerkiksi ”kehkeytymisen” ajatus on johtanut toisaalla

esimerkiksi yhteisideoinnin ja improvisaatiokyvykkyyden korostamiseen (Luvut 4 ja 5)

Presemon tapauksessa. Saarisen luennoillaan toistamansa perusteesit, kuten ”vaikutta-

vuutemme on suurempaa kuin miksi sen hahmotamme”, näkyy tässä kehityskaaressa.

Toiseksi, samaan aikaan tämän ”systeemien synnyn” tutkimuksen käynnistyessä vuo-

den 2008 tienoilla, Saarinen kertoi minulle kuin ohimennen, että Pentti Kouri oli aikoi-

naan painottanut hänelle toiminnan rahoituksen merkitystä. Toisessa yhteydessä Saari-

nen ounasteli että saattaisin pärjätä teknologiayrittäjänä.

Minulle tarjoutuimahdollisuus siirtyäTietotekniikan tutkimuslaitosHIITiin,mikä

johti Luvussa 5 kuvattuun Presemon kehitykseen, ja sen eri versioihin, ja yrittäjyyteen.

Kuikkaniemi (2017) toteaakin väitöskirjansa esipuheen päätteeksi roolistani (s. 5):

Tärkein yhteistyökumppani tässä tutkimuksessa onollutPresemo-järjestelmän

takana oleva Petri Lievonen. Presemoonpohjimmiltaan sydän kaikelle,mitä

olemme tehneet live-yleisön vuorovaikutusalueella. Tämä tutkimus ei olisi

toteutunut ilman Petriä ja hänen tarkkuuttaan ja pyrkimyksiään tehdä Pre-

semosta niin ainutlaatuinen ja tehokas työkalu.

On kiehtovaa, miten nämä ensituntumaltaan irralliset säikeet – tutkimukset Saarisen,

Hyötyniemen ja Kuikkaniemen kanssa – ovatkin tämän opinnäytteen kokoamisen ku-

luessa osoittautuneet rikastuttaneen toinen toisiaan, ja miten nämä näkyvät esimerkik-

si Presemon toteutuksessa. Jopa aikaisempi yhteistyö Huuskosen kanssa näkyy Prese-

mossa, ja on vaikuttanut sen omaksumiseen markkinoilla – pyrimme nimittäin aikoi-

naan Pikseliähky-festivaalin kautta edistämään median, työkalujen ja kokemusten mo-

nimuotoisuutta, tarjoamalla fooruminprojekteille, jotka esittelivät vaihtoehtoisia toteu-

tuksia ”vallitseville muodoille”, ja nyt Presemo osaltaan on tuonut monimuotoisuutta

osallistumisjärjestelmien kenttään tarjoamalla paikallisen, ”ihmisen kokoisen” työkalun

globaalien alustojen kilpailussa. Yleisesti teknologia on verkostovaikutusten myötä ke-

hittynyt huomiotalouden suuntaan (ks. esim. Davenport 2002, Lanham 2006,Webster

2014), mikä lienee osaltaan johtanut nykyiseen ”klikkikulttuuriin”, jossa optimoidaan

mainostuloja laadun kustannuksella, ja on merkkejä, että tämä on johtamassa jopa uu-

denlaiseen valvontakapitalismiin (Zuboff 2015, 2018 tulossa), jossa henkilödatan käsit-
tely ei jää vain analysointiin, vaan datan perusteella aletaanmyös vaikuttaa käyttäytymi-

seen. Anonyymisyyden salliminen on ollut Presemolle etu, ja tulkitsen että tämä piir-

re on kummunnut kuvatuista aikaisemmista vaiheista tällä innovaatiopolulla, ja nyt se

on osoittautunutkin strategisesti hyödylliseksi. Globaaleihin alustoihin keskittymisessä

on vaaransa, ja siksi kannustankin työvälineiden monimuotoisuuteen, paikallisiin rat-

kaisuihin. Samoin kuin Christopher Alexander (ks. Luku 1) myöhempinä vuosinaan
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korosti pyrkimystä voimaannuttaa erilaisia paikallisia toimijayhteisöjä kehittämään it-

se omat, paikalliseen tilanteeseen sopivat ratkaisunsa, samaan tapaan kannustan organi-

saatioita käyttämäänmonipuolisesti erilaisia työvälineitä omiin tarpeisiinsa, työvälineitä

jotka kannustavat paikalliseen toimintaan.

Autoetnografinen, omakohtainen metodi on ollut mielenkiintoinen tapa hahmottaa

oman toimintansa tarkoitusperia ja ilmaantuneita strategioita. Mutta on myönnettävä,

että työtä voi myös lukea varoittavana esimerkkinä äärimmäisestä ymmärryksen tavoit-

telusta ja rajattomuuden seurauksista.

Nimittäin yksi merkittävimmistä syistä autoetnografisen tutkimusotteen valintaan

oli havahtumiseni siihen, että pyrkimyksenimääritelmällisesti tarkkaan analyysiin ja suu-

riin synteeseihin ei enää ole perusteltua. Keskittymällä vain pieneen asiaan tai keksimäl-

lä korkeamman tason käsitteitä voi mitä tahansa asiaa käsitellä yhdellä paperiliuskalla,

mutta sellainen hyödyllinen ja syvällinen ymmärryksen taso, johon pyrin, lienee saavu-

tettavissa ainoastaan niin valtavia tietomääriä käsitellen, ettei siihen enää ihmismieli ky-

kene. Monimutkaisten ilmiöiden (kuten yhteiskunnan tai mielen toiminta) mallit alka-

vat sisältää niinmonia osia ja niiden välisiä riippuvuuksia, että ne ovat kuin ilmiöitä itses-

sään.Mallien käyttäytymistä on tutkittava ja havainnoitava kuin uusia luonnonilmiöitä,

ja kun mallit monimutkaistuvat entisestään, alkaa ymmärtämisen luovuttaminen tul-

la yhä kiinnostavammaksi. Ihmisen rajat tulevat vastaan, sillä, Montaignea mukaillen,

”Korkeimmallakin valtaistuimella kuninkaat istuvat takamuksellaan”. Näitä digitaali-

sen ja biologisen kehityksen kiihdyttämisen tuomia uhkia ja mahdollisuuksia käsittelee

ansiokkaasti MIT:n professori Max Tegmark kirjassaan Elämä 3.0: Ihmisenä oleminen
keinoälyn aikakaudella (2017), ja keskustelu on vasta alkamassa.

Itselleni tärkeää on keskittyä ihmisen kokoisiin asioihin. Tutkimuksen kuluessa ha-

vahduin lopulta, että samaan tapaan kuin isovanhempani, myös itse pyrin riippumatto-

muuteen tai omavaraisuuteen, nyt teknologian keinoin. Vapauden ja hallinnan välinen

jännite on ollut, ja tulee varmasti jatkossakin olemaan, pyrkimyksissäni läsnä.
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