
Älykästä otetta yhteiskunnan kehittämiseen 
 

1) VALTTIKORTIKSI SYSTEEMISYYS  
Kirja Yhteiskunnan kehittymisen perusteet! 

on käytännönläheisimpiä ja visuaalisimpia 

yhteiskunta-aiheisia kirjoja koskaan. Siinä 

mallinnetaan, käsitteellistetään, selostetaan 

ja kehitetään kaikkia yhteiskunnan tasoja 

kansalaisesta EU-tasolle, systeemeinä. 

2) LUKIJAKUNTANA PÄÄTTÄJÄT 
Kirja sopii mainiosti jokaisen itseään arvosta-

van poliitikon ja päättäjän menetelmäop-

paaksi, koska yhteiskuntamme on monin ta-

voin haasteiden edessä. Siksi pelkkien mieli-

piteiden sijaan tarvitaan järkeä ja tietoa ja 

perusteluja. Vaikka kirjan ote on selkeän ra-

tionaalinen, se ei unohda tärkeintä näkökul-

maa eli pehmeää ihmiskäsitystä. 

3) PERUSTUU KYBERNETIIKKAAN 
 Luhmanin mukaan yhteiskunta on joukko 

systeemeitä. Viable-periaate tarkoittaa elin-

kelpoista ja rekursiivista systeemiä kontrolli-

toimintoineen. Se on siten johtajille diagnos-

tiikan työkalu, mihin soveltaja voi valita mää-

ritykset itse. Kirjoittaja on valinnut sen vii-

delle tasolle (kuva) positiiviset tavoitteet: ilo 

kuvaa identiteettiä, älykkyys tulevaisuuden 

käsitystä ja elo merkitsee toimintojen optimointia, töiden hallintaa ja palveluitten tuloksellisuutta. 

4) KONKREETTISTA HYÖTYÄ SISÄLLÖSTÄ SAADAAN ORGANISOITUMISEN EDISTÄJÄNÄ 
Kirja käsittelee kahdeksalla luvullaan systeemin identiteettiä: mitä tietoa ja taitoa voit soveltaa kaikkiin ih-

miskunnan tasoihin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Yhdeksäs luku esittelee Suomea kuvaavia malleja: IT-

ala, infrastruktuuri, sote haasteineen jne. Viimeinen luku on Johdatus laaja-alaiseen ajatteluun. Siinä pohdi-

taan holarkian avulla eriarvoistumiskehitystä, mikä on Pikettyn mielestä yhteiskunnan kaikkein suurin riski 

ja huolen aihe. Samaa kymmenen luvun logiikkaa voit käyttää lukemattomiin kohteisiin eri tilanteissa popu-

lismista brexittiin ja bisnesideasta kohti kukoistusta. Kirja on henkisen ja tiedollisen oppimisen työkalu. 

5) KIRJAN IDEA ON LÄHTÖISIN TEKOÄLYSTÄ JA VAKUUTTAVASTA TUTKIMUKSESTA 
IT-alan tohtori Erkki Laitilalla on pehmeä kosketus teorioihin ja malleihin sekä todellisuuteen pitkän uransa 

ansiosta teollisuuden tekoälyprojekteissa sekä systeemien metodiikan kehittäjänä. Yhteiskunta koostuu 

Luhmanin ja Beerin esitysten mukaan kovista ja pehmeistä systeemeistä. Kovia systeemeitä ovat koneet ja 

mekanistiset järjestelmät (IT) ja pehmeitä systeemeitä ihmisten muodostamat tiimit, yritykset ja verkostot, 

myös valtio. Ne kaikki yhdistyvät palveluitten ekosysteemeiksi, kyberneettiseksi kokonaisuudeksi, minkä 

kuohuntaa ja kiihkeää rytmiä on mahdotonta ymmärtää maalaisjärjellä ilman uusinta tietoa systeemeistä.  

Tilaukset kirjakaupoista kuten Booky ja Elisan E-

kirja sekä Holvin verkkokaupasta: http://tiny-

url.com/zxe6mfc. 

 

Kustantaja: Metayliopisto www.metayliopisto.fi 

ISBN 978-952-68690-2-5 (nid.) 

ISBN 978-952-68690-3-2 (PDF) 

http://tinyurl.com/zxe6mfc
http://tinyurl.com/zxe6mfc
http://www.metayliopisto.fi/


Älykkäin Suomessa julkaistu kirja on periaatteellinen, mutta kattava teos 
Älykkyydestä kertoo se, että kirja on myös kyberneettinen malli, minkä piirteet voidaan tunnistaa mistä ta-

hansa yhteiskunnan jäsenestä. Systeemit ovat arkkitehtuureiltaan samantapaisia ja siksi helppoja oppia. 

Kirjan pääkohdat (ed. sivu) ovat seuraavat: 

1) Uutuusarvo antaa lukijalle uutta tietoa, valttikortit toimia kuningasajatuksensa edistämiseen 

2) Lukijakunnan tarpeet liittyvät haasteiden voittamiseen; ne toteutuvat kyvyssä vaikuttaa tiedolla 

3) Perusteet tieteessä: kybernetiikka on kykyjen tiedettä ja ohjauksen taidetta, joka sopii kaikkeen 

4) Konkreettinen hyöty on tapa tehdä organisaatioista ja yhteiskunnasta tuloksellisia 

5) Kirjan idea on avata monimutkaisuus hallittaviksi malleiksi, joita pystytään parantamaan 

6) Tyytyväisyystakuu: yhteiskunta varmuudella kehittyy, jos eettisiä sääntöjä paremmin noudatetaan 

Kuten nimikin kertoo, kirjan tarkoituksena on edesauttaa kehittämään yhteiskuntaa. Sen tulee kehittyä itse 

sisäisesti, itseorganisoitumalla, eikä ulkoisen pakon ohjaamana. Kirjan metakertomus on seuraava: 

Uutuusarvona on ainutlaatuisen tarkka ja kattava ote mihin tahansa (1). Kehittymistä varten 

tarvitaan lukijoita (2). Soveltaessaan teoriaa ja periaatteita (3) he löytävät kirjan idean, koko 

yhteiskunnan tarkoituksen (5). Konkreettista hyötyä saadaan organisoitumisen ja arviointi-

mekanismin avulla (4) niin, että päättäjät löytävät osa-alueita ja toimijoita, joita tulee kehit-

tää kohti yhteistä näkemystä, Suomen ja EU:n osalta. Näin alkaa hahmottumaan aiempaa 

järkevämpi ja sopuisampi kulttuuri, mitä edistymistä voi mitata kulttuurientropia-mittarilla. 

Kuvassa (alla) kaikki elementit ovat toisiaan tukevia. Ne muodostavat koherentin tieto- ja menetelmäpake-

tin yhteiskunnan kehittymiseen. Kirjan 190 kuvaa ja 190 sivua on suunniteltu toisiaan tukevaksi aineistoksi, 

jota voi käyttää mentorointiin, koulutukseen ja sisäiseen kehitykseen sekä itseopiskeluun. 

 

Kirjan sisältöön liittyen Metayliopiston sivulla on erityisen laaja videoaineisto.1 

TYYTYVÄISYYSTAKUU koskee kirjan informatiivisuutta, visuaalisuutta, konkreettisuutta ja kattavuutta yhteiskunnan selittäjänä! 

Meta-yliopisto on yhteiskuntaa tarkasteleva ajatuspaja, joka käyttää metodeinaan systeemisiä menetelmiä. 
  

Erkki Laitila, FT, systeemimetodiikan kehittäjä  erkki.laitila@metayliopisto.fi 

                                                           
1 http://metayliopisto.fi/blogi-blog-page/ 

Kirjan älykkyys perustuu 

kuvan nuoliin. Lukija 

seuraa nuolia, ja kuvia ja 

oppii jäsentämään ajat-

teluansa kohteestaan, 

olipa kohteena hän itse 

tai mikä tahansa yhteis-

kunnan alue.  

Lopullinen hyöty muo-

dostuu ylhäältä alas. 

Tieto jalostuu suunnassa 

35 ja lukija oppii jä-

sentämään ajatteluaan 

ja samalla organisoitu-

maan suunnassa 24. 

Kirja motivoi argumen-

tointiin, perustelemisen 

jaloon taitoon. Kaikki lu-

paavat reitit, mitkä lukija 

löytää, ovat hänelle 

mahdollisuuksia, valt-

teja, hänen viedessä ta-

voitteitaan eteenpäin. 

Kirjassa esitetään kym-

meniä yritysjohtamisen, 

organisaatioteorian, IT-

alan ja yhteiskuntatie-

teen käsityksiä malliksi 

siitä, miten lukija voi 

edistyä omaan tahtiinsa. 
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