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3.11 – 5.12.2014 

KURSSIPALAUTE: Systeemiajattelu ITKS 558 / Jyväskylän yliopisto, Agora  
 
1 Positiivista palautetta saatuna ensimmäiseltä jaksolta: 

 Loistokurssi 

 Paras kurssi koskaan yliopistossa… 

2 Kommentteja harjoitustöistä: 
 …hauska juttu on, miten moni on ollut innoissaan, kun olen 

kertonut kurssista ja mitä tehdään - mua on pyydetty 

tekemään harjoitustöitä jo ainakin kolmelle eri projektille … 

3 Aihe ei ole helppo; nousi epätietoisuuttakin: 
 Kurssi on lisännyt paljon tiedonhakuani, olen katsonut 

Saarisen luentoja muutaman sekä kahlannut muuta 
aineistoa läpi. Aihe ei ole kovin helposti tajuttavaa...,  
aukeaisiko tämä paremmin, jos olisi filosofiaa lukenut.  

 Tulen ensi viikon luennoille, luennoilla olo varmasti 

selventää materiaalia. Materiaali itsenäisesti opiskellen on 

aika haastava, en tiedä, olenko sen mitä olen ymmärtänyt, ymmärtänyt oikein. Koska materiaalissa on myös 

sellaista, että en saa otetta... 

4 Oppimisesta: 
 Kurssi oli monella tapaa silmiä avaavaa ja antoi uusia virikkeitä ja lähestymistapoja asian ja asioiden 

edistämiseen. Visuaalinen ilmaisu storytellingillä lisättynä on läpäisevä. Mutta ennen kaikkea oppiminen 
jäsentelyyn ja niiden keskenäiseen vuorovaikutukseen on ymmärrystä lisäävä sekä auttaa näkemään ja 
löytämään laaja-alaisia näkökulmia kulloisenkiin asiaan. 

 

5 Erilaisia lähestymistapoja: 
 Ainakin taloustieteelle käsitteellinen systeeminen dynaamisuus on tässä läsnä. Toisaalta tämä on myös 

lähellä filosofiaa tälläisellä vähän poikkitieteellisemmällä otteella ja asoiden pohdiskelulla. Onko 

systeemiajattelulla sitten tehty kehitysehdotuksia liittyen vaikka työttömyysongelmaan? Olisi kiinnostavaa 

verrata tuota analyysia niin makrotaloustietelijöiden, yhteiskuntatutkijoiden kuin tulevaisuudentutkijoidenkin 

analyysiin.  

6 Täydennysehdotuksia: 

 Jos oltaisiin purettu yhdessä joku isompi esimerkkitapaus auki systeemiajattelun keinoin hieman tarkemmin 
ja vaikka vähän rautalankaakin vääntäen (vaikkapa nyt se sote-uudistus tai Suomen elinkeinoelämä) . Huom. 
nämä aiheet käytiin myöhemmin läpi, joten rautalankaa saatiin.  

 
7 Loppupäätelmiä: 

 Kiitokset mielenkiintoisesta kurssista. Kaaviot sellaisenaan tuntuivat yleensä aika korkealentoisilta, mutta 

aukiselitettynä tuntuivat kyllä järkeenkäyviltä. Vaikka jokaisella olikin se oma valittu näkökulmansa, josta 

aihetta tarkasteli, niin ainakin näin jälkikäteen tuntuu siltä, että olisi ehkä kaivannut enemmän konkreettisia 

esimerkkitapauksia, jotta aihe olisi kenties avautunut vähän nopeammin.  

8 Mielenkiintoa heräsi ja käyttötarvetta löytyy jatkossakin: 
 Kiitokset kurssista ja mahtavasta materiaalipaketista (näkee että olet nähnyt vaivaa), siitä on iloa vielä 

pitkään! Ja kuka tietää, vielä törmätään jossain työkuvioissakin....  

Kokonaisuutena kurssi kiteytyi markkinoinnin AIDA – konseptiin, joten tulosta on helppo markkinoida. 

http://goodreason.fi/systeemiajattelukurssi-jyvaskylan-yliopistossa/
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=177512&javascript-enabled=true
http://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_%28marketing%29
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Palautekin voidaan piirtää systeemiseen muotoon 
Saatu palaute voidaan sujuvasti luokitella kuvan muotoon, mikä on GoodReason - aikomuskaavio. 

Kuvasta saadaan hyötyä monellakin tapaa.  Se auttaa parantamaan kurssia ja auttaa ymmärtämään 

opiskelijan valmiuksia ennen sitä. Kurssi ja kurssilainen yhdessä voidaan näin nähdä kyberneettisesti kuvion 

keskipisteessä aisteineen ja toimintoineen oppimassa ja tekemässä, sekä vaikuttamassa tulevaisuuteen, 

mikäli sisällöstä saadaan hyötyä. Näin tämä aihe voidaan siirtää isompaan kokonaisuuteen, eli opiskelija 

yhdistää sen muuhun tietoon, kuten opiskelun järjestäjäkin (yliopisto). Kouluttaja onnistuu, jos onnistuu 

saamaan toivotun muutoksen aikaan hänessä. Tämä voidaan kuvata transformaationa, missä opiskelijan 

olemassa olevat tiedon relaatiot täydentyvät uudella tiedolla ja parhaiten tämä onnistuu, jos hän onnistuu 

kytkemään tietämystään osa-alueesta A osa-alueeseen B, saamaan aikaan poikkitieteellisiä oivalluksia alalta 

X alalle Y ja soveltamaan tietoaan yksityisellä Y ja julkisella sektorilla J. 

Kun palautteen dimensiot on näin analysoitu, kurssi voidaan kiinteyttää arkkitehtuuriksi. 

Missio aiheelle Visio: tulevaisuudenkuva Tavoite ja edellytykset 

Imago kurssille Strategia ja taktiikka Kurssijärjestelyt 

Kestävä idea Resurssointi Suorittamistapa 

Itsesäätely Mittaaminen Kritiikki eri puolilta 
 

Tästä taulukosta käsin kurssia on mahdollista kehittää eteenpäin ja viestiä vaikkapa järjestäjän sivuilla 

edelleen rahoittajille ja tutkijoille. Näin aihe lähestyy isompaa kokonaisuutta, käytännön todellisuutta ja 

jatkuvan oppimisen filosofiaa. Systeemi onkin mainio käsite yhdistämään mitä tahansa tietoa! 

Kiitokset kurssilaisille hienosta tapahtumasta! 
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