
 

 

 Arvoisa kollega, tieteen ja  käytännön ammattilainen  

Muistatko mitä ovat  tieteenteon keskeiset periaatteet? 

Tieteellisen tiedon nopeasti lisääntyessä kokonaiskäsitys 

tieteestä ja sen arvosta helposti katoaa. Koulutuslaitosten 

vuosikymmenien perinteet tekevät uudelleenorganisoitu-

misen vaikeaksi. On lähes mahdotonta seurata yhteiskun-

nan tilaa haasteineen, koska teknologia uudistuu yhä kiih-

tyen. Tieto sirpaloituu, ja osa siitä vanhenee vuosissa. 

Systeemisyyttä IT-tohtorina tutkittuani olen päätelllyt, että 

• kaikkien tieteenalojen välistä puuttuu yhdistävä tek-

nologia ja tiede, joka loisi tutkijoille yhteisen kielen 

• ihmistieteilijät eivät ymmärrä tekniikan ammattilaisia  

• muutosten johtaminen epäonnistuu monista syistä 

• reduktionistinen ajattelu ei johda menestykseen 

• päätöksenteossa tarvittaisiin pitävää teoriapohjaa  

Nämä ongelmat voidaan muuttaa haasteiksi systeemitie-

teen keinoin. Tämä aktiivisuus alkoi jo toisen maailmanso-

dan kriiseissä, jolloin syntyivät operaatiotutkimus (hard sys-

tems), systeemiajattelu (soft systems) sekä uusimpana ky-

berfysikaaliset systeemit. Metatiede ja IT-tietämys tuovat 

myös lisää edistystä, mutta niitä ei osata hyödyntää hyvin. 

HUOM: Maailma voidaan mallintaa systeemeinä poliitti-

sesta johdosta pienimpään mikrokontrolleriin asti. Systee-

mien filosofia on opinala tutkia tätä mahdollisuutta. Kaik-

kein lupaavinta systeemitieteessä on kyseenalaistamisen 

taito, joka kehittyy haluttaessa luoda uutta bisnestä tai pa-

rempaa käsitystä luonnon kuormittumisesta, tai parempaa 

infrastruktuuria eri sektoreilleen jopa maailmanlaajuisesti. 

Systeemiajattelun rajat eivät koskaan tule vastaan. Reuna-

ehdot toki sanelevat, mikä on mahdollista, mutta metafy-

siikka opettaa kenties kyseenalaistamaan paradigmankin. 

Kirjoissani demotaan kymmeniä tapauksia innovaatioista 

ja ideoista: massiivista transformaatiota sekä evoluutiota. 

Sadat tutkimusviitteet toimivat perusteluina: a priori. Kehit-

tämämme metahakurobotti on ajatuskoe tehostamaan 

tieteellisen ja käytännöllisen työn symbioosia, tapaa millä 

mistä tahansa aiheesta saa hetkessä rakennettua alusta-

van systeemimallin, jota pääsee kehittämään omaan 

suuntaansa. Se aktivoi ennen näkemättömällä tavalla 

suunnittelutieteen. Olkoon se tieteen uusi formaali! 

Systeemitiede tulee mullistamaan tieteen ja oppimisen! 

Tervetuloa systeemitieteen känteen tekevään maailmaan! 

Eki Laitila, FT, IT-insinööri, systeemialan ammattilainen 
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