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Tässä artikkelissa vedän ensimmäistä kertaa yh-

teen kuuden vuoden tutkimusta systeemisestä 

konstellaatiosta. Tutkimus kasvoi kymmenen 

vuotta sitten aloittamastani organisaatiokult-

tuurin tutkimuksesta ja on kulkenut tämän tutki-

muksen rinnalla. 

Tässä artikkelissa nojaan erityisesti niihin ko-

kemuksiin, joita olen saanut kahdestatoista orga-

nisaatiotapauksesta. Ne ovat olleet kehityshank-

keita, joissa osana olen soveltanut systeemistä 

konstellaatiota. Organisaatioiden liikevaihdot 

ovat vaihdelleet 16 miljoonasta 2 miljardiin, kes-

kiarvon ollessa noin 460 miljoonaa. 

Haluan kiittää kaikkia organisaatioita ja niiden 

johtajia ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja 

hienoista projekteista sekä Työsuojelurahastoa 

tuesta. Kiitän myös sydämestäni kaikkia ”mar-

suja” eli apuhenkilöitä, jotka ovat olleet mukana 

konstellaatioissa. Me kaikki olemme saaneet op-

pia tärkeitä asioita. 

Ymmärtääksesi systeemisen konstellaation 

taustateoriat ja käytännön toteuttamisen keho-

tan sinua lukemaan aiemman artikkelini (2011) 

”Systeeminen ymmärrys ja systeeminen kons-

tellaatio.” www.dialogi-instituutti.fi  
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Hämmentävät todisteet  

äyttö siitä, että systeeminen konstellaa-

tio kuvaa luotettavasti minkä tahansa 

inhimillisen systeemin dynamiikkaa, on 

vahva. Olen kuuden vuoden aikana kahdessa-

toista organisaatiotapauksessa saanut todistaa, 

miten konstellaatio nostaa esille luotettavasti 

tutkittavan yhteisön henkilöiden reaktioita, ko-

kemia tunteita ja eri tahojen välisiä suhteita. 

Olen saanut tunnistaa jälkikäteen, miten esille 

nousseet ilmiöt pitävät paikkansa ja jopa ovat 

ennustaneet asioiden etenemisiä. 

Epäröinti, joka ennusti tulevaa 

Kaksi suurta yhtiötä oli juuri fuusioitunut. 

Tein siitä konstellaation toimitusjohtajan 

kanssa. 

Konstellaatio näytti heti, että sen puolen, 

josta toimitusjohtaja itse tuli, johtoryhmä 

epäröi, perääntyi ja koki itsensä hyvin epä-
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varmaksi. Toisen puolen johtoryhmän jäse-

net taas olivat itsevarmoja ja asettautuivat 

etusijalle. 

Tämä näkyi fuusion jälkeen myös käy-

tännössä. Lisäksi neljän vuoden kuluttua 

epävarman puoliskon johtoryhmän jäse-

nistä oli jäljellä enää yksi viidestä, kun var-

man puoliskon jäsenistä oli jäljellä kolme 

viidestä. 

Johtaja, joka halusi nurkkaan 

Toisen yrityksen toimitusjohtaja oli asetta-

nut oman johtoryhmänsä konstellaatiossa. 

Hetken päästä yksi johtajista käveli nurk-

kaan ja jäi katsomaan poispäin muusta ryh-

mästä. 

Kysyin mitä hänessä tapahtuu. 

Johtajan roolissa ollut henkilö vastasi: 

”Tuolla ei ole enää mitään kiinnostavaa mi-

nulle.” 

Toimitusjohtaja vieressäni kohotteli kul-

makarvojaan ja availi suutaan. 

”Mitä voodoota tämä on! Hän sanoi mi-

nulle eilen, ettei enää jaksa, haluaa eläk-

keelle!” 

Selkäkipuja ja ristiriitoja 

Tein konstellaation ylempään keskijohtoon 

nousseen henkilön kanssa hänen tulevasta 

organisaatiostaan reilua viikkoa ennen uu-

den toimenkuvan alkamista. 

Puoli vuotta konstellaation jälkeen hän 

kertoi: ”Se oli kummallinen tilaisuus, suo-

raan sanoen. En sellaista ole ennen kokenut, 

olen maanläheinen ihminen.” 

Ja hän jatkoi: ”Mutta kun seurasi, mitä al-

koi tapahtua… Oli ihmeellistä, miten ne tie-

tyt nimetyt henkilöt alkoivat käyttäytyä ja 

olla tunnetasolla kuin ne oikeat ihmiset. Ih-

mettelin, että oliko vain sattumaa… 

”Eräs henkilö esitti kollegaani, jonka 

tunnen hyvin monen vuoden takaa. Miten 

hän käyttäytyi aivan kuten kollegani? Ja hen-

kisellä tasollakin. Eristäytyi muista… Siinä 

vaiheessa aloin pyöritellä silmiäni, kun hän 

alkoi valittaa kipeää selkää. Hänellä on oike-

asti selkä kipeä, juuri tästä… 

”Ja sitten oli ne kaksi päällikköä. Siinä 

konstellaatiossa näkyi, miten toinen ahdisti 

toista. Se on ihan totta, heidän välillään on 

ristiriitaa. Se johtuu siitä, että heidän työn-

kuvissaan on ristiriitaa. Se on kyllä nyt kor-

jattu.” 

En ollut tajunnut että vanhat ja uudet 

Suomen toiminnoista vastaava johtaja asetti 

johtoryhmänsä konstellaatiossa. 

Pian kävi selväksi, että ryhmä jakautui 

kahtia: vanhat ja uudet. Vanhat olivat lähellä 

johtajaa, uudet kauempana. 

Puoli vuotta myöhemmin johtaja totesi: 

”En ollut tajunnut miten oli syntynyt kaksi 

luokkaa. Olen käynyt sitä nyt johtoryhmässä 

läpi muutamia kertoja.” 

Huonosti voiva johtaja ja alaiset 

Suuryrityksen johto oli tehnyt muutoksia 

johtoryhmään: eräs johtoryhmän jäsen oli 

vapautettu osin tehtävistään eikä enää kuu-

lunut johtoryhmään. 

Konstellaatiossa näkyi selvästi johtoryh-

mästä poistetun johtajan väsyneisyys ja 

huonovointisuus. Mutta yllättäen myös hä-

nen alaisensa reagoivat voimakkaasti ja otti-

vat etäisyyttä koko muuhun yritykseen. 

Puoli vuotta myöhemmin henkilöstötut-

kimuksen tarkempi analysointi nosti esille, 

että organisaatiossa kaikkein huonoiten voi-

vat kyseisen johtajan suorat alaiset. Lisäksi 

johto myönsi, että konstellaatiossa näkynyt 

tilanne oli käytännössä havaittavissa päivit-

täin – ja oli edelleen ongelma, jota he eivät 

olleet ratkaisseet (konstellaatio oli näyttä-

nyt ratkaisun, joka sai kaikki voimaan pa-

remmin, mutta sitä organisaatio ei ollut, 

vielä, toteuttanut). 

Väliesimiet, jotka eivät löytäneet paik-

kaansa 

Toimitusjohtaja oli juuri uudistanut organi-

saatiota ja luonut uuden tason, jotta osalla 

johtoryhmän jäsenistä ei olisi yli 30:tä suo-

raa alaista. Uusi organisaatio aloittaisi pian. 
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Konstellaatio näytti, että esimiehet eivät 

osoittaneet mitään kiinnostusta uuteen väli-

portaaseen, vaan olivat suorastaan ärty-

neitä. Väliportaan oli vaikea löytää omaa 

paikkaansa. 

Puolen vuoden päästä, kun uudesta or-

ganisaatiosta alkoi olla kokemuksia, uuden 

välitason esimiehet olivat alkuinnostuksen 

jälkeen hämmentyneitä omasta roolistaan. 

Vaikutti siltä, että heidän roolejaan pitää 

miettiä uudestaan ja selkiyttää. 

Toimitusjohtajalla kaikki langat 

Erään suuryrityksen toimitusjohtaja tuli te-

kemään konstellaatiota organisaatiostaan, 

joka oli fuusioitumassa toiseen yhtä suu-

reen. 

Olin tavannut toimitusjohtajan kerran 

aiemmin ja muutamia johtoryhmän jäseniä, 

mutta emme juurikaan olleet puhuneet or-

ganisaatiosta itsestään, vaan hankkeemme 

tavoitteista, joka oli tukea fuusiota. Muuta 

kontaktia minulla ei vielä ollut organisaa-

tioon. 

Konstellaatiossa näkyi selvästi, miten 

toimitusjohtaja piti kaikkia lankoja käsis-

sään. Hänen johtoryhmänsä vaikutti tyyty-

mättömälle ja koki epämukavuutta. 

Rauhattomuus sai jonkin verran helpo-

tusta, kun toin hallituksen lähemmäksi, 

ikään kuin vastapainoksi toimitusjohtajalle. 

Muutama viikko konstellaation jälkeen 

haastattelin johtoryhmää ilman toimitusjoh-

tajaa. Ryhmä kritisoi yllättävän voimak-

kaasti johtoryhmän toimintaa. 

Organisaatio, jonka johto ei halunnut 

kuulla löydöksistä 

Tein konstellaation organisaation keskijoh-

don kanssa. He halusivat osallistua yksikköi-

neen tutkimus- ja kehityshankkeeseeni, 

jossa tutkin konstellaatiota ja jossa käytet-

tiin dialogisia menetelmiä – toiveena, että se 

auttaisi heitä heidän ongelmissaan. 

Konstellaatio osoitti, että suuri organi-

saatio kokonaisuutena oli levällään kuin 

viuhka ja yksikään osasto tai yksikkö ei ollut 

missään tekemisissä toistensa kanssa. Ku-

kaan ei kokenut yhteyttä toisiinsa. 

Yritin etsiä sille ratkaisua. Otin organi-

saation pääjohtajan mukaan (oli mielestäni 

selvää, että tästä puuttui johtaja) ja haimme 

yksiköille muodostelmaa, joka tuntuisi hy-

välle. Lopulta sellainen löytyi, jossa yksiköt 

olivat pääjohtajan jälkeen kronologisessa 

järjestyksessä, ts. vanhin yksikkö ensimmäi-

senä. Vasta silloin rooleissa olevat henkilöt 

alkoivat ”herätä” ja havaita, millainen koko-

naisuus oikein oli. 

Myöhemmin hankkeessa sain nähdä, mi-

ten vaikeaa yhteistyö organisaatiossa oli. 

Suorastaan mahdotonta. Oli paljon jännit-

teitä ja kiistoja. 

Näitä kiistoja ei kyetty ratkaisemaan 

keskijohtotasolla. Niistä oli vaikea saada 

otetta. 

Niinpä rohkaisin mieleni ja soitin pää-

johtajalle kertoakseni löydöksistäni. En 

päässyt koskaan sihteeriä pidemmälle. Seu-

raavana päivänä sain sähköpostin, jossa mi-

nua kiellettiin jatkamasta enää mitään tutki-

muksia ko. organisaatiossa. 

En voinut olla nauramatta; silloin ym-

märsin kaiken, mitä olimme vajaa vuosi sit-

ten konstellaatiossa nähneet. 

Tyypillinen kommentti, vaikkapa toimitusjohta-

jalla tehtyään konstellaation omasta johtoryh-

mästään, on: ”miten olet kouluttanut nuo apu-

henkilöt, että he pystyivät olemaan juuri kuin ne 

henkilöt, joita he esittivät?”. 

Kokemukseni sadoista konstellaatioista te-

rapeuttisissa perhekonstellaatioitilanteissa, pu-

humattakaan omista konstellaatioistani, joissa 

olen käsitellyt omia ihmissuhteitani, ovat tuo-

neet minulle syvän intuitiivisen kokemuksen 

siitä, että konstellaatio on jotenkin syvällä ta-

solla totta, ja auttaa näkemään sellaista, mikä on 

ollut näkymätöntä, mutta silti äärimmäisen tär-

keää ja keskeistä kyseisessä systeemissä. Lukui-

sia kertoja olen kuullut hämmästyneitä huudah-

duksia: ”hän oli aivan kuin mummoni!”, ”miten 

häntä sattui selkään juuri siihen kohtaan kuin 
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isälläni!”, ”hänen ilmeensäkin oli juuri sellai-

nen!”. 

Kaikesta omakohtaisesta kokemuksestani huo-

limatta olin hyvin hämilläni organisaatio-

konstellaatiotutkimukseni ensimmäisen vai-

heen ja kuuden organisaation kanssa tehtyjen 

prosessien jälkeen. Olin aloittanut videoiduilla 

konstellaatioilla organisaatioiden johtajien 

kanssa ja sen jälkeen jatkanut vuoden mittaisilla 

”perinteisimmillä” kehityshankkeilla. 

Mutta kun vedin kaikkea yhteen aloin ahdis-

tua. Siihen saakka olin innoissani, sillä vihdoin 

sain oikeasti tutkia vain intuitiivisen kokemuk-

sen lisäksi. Kun sitten käsiini alkoi tulla yhä 

enemmän dokumentoituja todisteita siitä, että 

konstellaatio kuvaa luotettavasti tutkittavan ih-

misryhmän dynamiikkaa, aloin tajuta mitä 

nämä tulokset tarkoittavat. 

Ne mullistavat käsityksemme ihmisestä 

osana yhteisöä. 

Mistä oikein on kyse? 

Yksinkertaisesti tulokset tarkoittavat, mieles-

täni, että me olemme, koko ihmiskunta, yhtey-

dessä toisiimme ilman näkyvää yhteyttä. Miten 

muuten apuhenkilöt voivat alkaa ilmentää edus-

tamiensa ihmisten kokemuksia ja suhteita? 

Olen peruskoulutukseltani energia- ja tuo-

tantotalouden diplomi-insinööri ja jatkokoulut-

tautunut tekniikan tohtoriksi – mikä ei tieten-

kään takaa selväjärkisyyttä. Olen myös tehnyt 

paljon psykodraamaa, käynyt läpi psykodraa-

maohjaajakoulutuksen, harrastanut kaksikym-

mentä vuotta meditaatiota/mindfulnessia ja 

hankkinut syvän kokemuksen systeemisestä 

konstellaatiosta osallistuen ryhmiin ja koulu-

tuksiin Suomessa ja ulkomailla (mikä ehkä voi 

insinöörikoulutusta enemmän taata selväjärki-

syyttä). 

Kuitenkin, tässä vaiheessa, vetäessäni yh-

teen tutkimustuloksiani, tajusin, että olen tullut 

rajakohtaan, jossa en puhu enää vain omakoh-

taisista mutukokemuksistani, vaan katson yhä 

uudelleen toistuvia dokumentoituja tapauksia, 

joita hämmästelen yhdessä suurten yritysten 

arvostettujen johtajien kanssa, ja jotka viittaa-

vat siihen, että me kykenemme tuntemaan itses-

sämme toisten, meille tuntemattomien ihmisten 

tunteita. 

Voiko tämmöistä esittää ahdistumatta? (Koska 

miten sellaisen esittäminen tulkittaisiin?) 

Tutkimukseni toisessa vaiheessa tein konstel-

laatioita kuudessa organisaatiotapauksessa ja 

sen jälkeen sain jälleen tilaisuuden seurata or-

ganisaatioita vähintään puoli vuotta.  

Tutkimuksen molempien vaiheiden ja kuu-

den vuoden jälkeen ahdistus on helpottanut, ja 

tilalle on tullut uteliaisuus. Mutta miten osaisin 

tästä kirjoittaa? Miten esittää tuloksia siten, että 

se vie meitä ja ymmärrystämme eteenpäin? 

Ovatko todisteet riittäviä? 

En ole ensimmäinen, joka tutkii konstellaatiota 

ja sen luotettavuutta. Saksalainen Schlötter 

(2004) pohti tätä samaa kysymystä ja toteutti 

laajan tutkimuksen, jossa hän mm. vaihtoi apu-

henkilöitä sen jälkeen, kun heiltä oli kysytty ko-

kemuksia. Uudet apuhenkilöt odottivat toisessa 

tilassa eivätkä siten kuulleet ensimmäisten apu-

henkilöiden kokemuksia. Alkuperäiset apuhen-

kilöt korvattiin uusiin, ts. sijoitettiin heidät sei-

somaan samoille paikoille kuin alkuperäiset. 

Tämä toistettiin useita kertoja ja useissa kons-

tellaatioissa. Tutkimuksen tulos oli, että koke-

mukset olivat hyvin samankaltaisia. Schlötterin 

mukaan korrelaatio oli niin merkittävä, että 

kyse ei ole sattumasta. Hänen mukaansa koke-

mukset riippuivat sosiometrisestä asetelmasta 

ja olivat riippumattomia siitä, kuka oli apuhen-

kilönä. (Birkenkrahe, 2008). 

Kun luin Schlötterin tutkimuksista, olin tie-

tenkin innoissani. Jopa toistin Schlötterin tutki-

musasetelman ja sain yhteneviä tuloksia: apu-

henkilöt raportoivat samankaltaisia kokemuk-

sia, vaikka eivät olisi kuulleet, mitä muut olivat 

aiemmin samoilla paikoilla raportoineet. 

Nyt, kuuden vuoden jälkeen, koen astuneeni 

askeleen eteenpäin, seuraavalle tasolle. Intuitii-

vinen kokemukseni on täydentynyt tutkimuk-
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seni myötä luottamuksella konstellaatioon me-

netelmänä, joka avaa meille ikkunan näkymät-

tömään dynamiikkaan yhteisöissä. 

Seuraava vaihe on kutsua suomalaisia yliopis-

toja ja muita tutkimusinstansseja mukaan. Mie-

lestäni olemme niin merkittävän löydöksen ää-

rellä, että seuraava askel on otettava. Olen siinä 

mielelläni mukana, mutta en enää tutkimuk-

sesta vastaavana. Pioneerivaihe on ohi, ja on 

aika laajentaa piiriä, levittää tietämystä ja sy-

ventää ymmärrystä. Näen sen suurena mahdol-

lisuutenamme vaikuttaa niin organisaati-

oidemme kuin kansallisten yhteisöjen hyvin-

vointiin. 

Konstellaatio eheyttää konflikteja 

Eihän sen enää pitäisi vaikuttaa 

Organisaatiossa oli ollut paljon kiistoja ja 

jännitteitä. Kun tein konstellaation organi-

saation johtajan kanssa, saimme viitteitä, 

että pahoinvoinnilla oli jotain tekemistä 

edellisen johtajan kanssa. 

Hänen irtisanomisestaan oli kuitenkin jo 

kuusi vuotta. Eihän sillä voi olla mitään teke-

mistä nykyisten ongelmien kanssa. 

Prosessin alussa tehdyn konstellaation 

jälkeen jatkoimme ”perinteisemmillä” dialo-

gisilla menetelmillä. Minua kuitenkin vaivasi 

nykyisten ongelmien yhteys edelliseen joh-

tajaan. Niinpä ehdotin, että tekisimme uu-

den konstellaation organisaation omilla ih-

misillä. 

Tässä konstellaatiossa pyysin avustajaa, 

joka edusti nykyistä johtajaa, katsomaan 

edellistä johtajaa. 

Jännite oli suuri. Tiesin, että hänen irti-

sanomisensa oli ollut dramaattinen. Havait-

sin, miten katsomassa ollut henkilöstö ve-

täytyi tuoleillaan taaksepäin. Tunsin jänni-

tyksen vatsassani. Olimmeko ottaneet esille 

jotain, mitä emme saisi ottaa esille? 

                                                             
1 On tietenkin mahdotonta selvittää, mistä mi-
kin muutos loppujen lopuksi syntyy; organisaa-

Pyysin nykyistä johtajaa (hänen edusta-

jaansa) sanomaan edelliselle johtajalle: 

”Sinä aloitit ja minä jatkan työtäsi.” 

Samassa edellisen johtajan edustaja 

purskahti itkuun. Kyyneleet valuivat hänen 

poskillaan. Tunsin itse liikutusta. Näin, mi-

ten katsomassa oleva henkilöstö pyyhki sil-

miään. 

Hetken päästä edellinen johtaja huo-

kaisi: ”Nyt voin lähteä.” ja otti askeleita taak-

sepäin. 

Seuraavalla viikolla käydessäni organi-

saatiossa kuulin käytäviltä iloista juttelua ja 

naurua. Sitä en ollut kuullut aiemmilla ker-

roilla; painostava tunnelma oli poissa. 

Neljä vuotta myöhemmin sain havain-

noida, että muutos on ollut pysyvä.1 

Erilainen toimitusjohtaja 

Tein konstellaation fuusiotilanteessa olevan 

toimitusjohtajan kanssa. Konstellaatio 

näytti, että johtaja oli liian kaukana ja orga-

nisaatio kaipasi häntä. 

Ohjasin johtajan edustajaa tällaiseen yh-

teyteen ja lopulta pyysin toimitusjohtajan 

tulemaan omalle paikalleen edustajan si-

jaan. Hän totesi sen tuntuvan hyvältä. 

Neljä vuotta myöhemmin hänen suorat 

alaisensa muistelivat, miten konstellaatiosta 

tuli erilainen toimitusjohtaja kuin sinne 

meni. Hän alkoi ottaa yhteyttä ja olla esillä 

organisaatiossaan ratkaisevasti eri tavalla – 

luontaisesta ujoudestaan huolimatta. 

Piilevä konflikti ja sen eheyttäminen 

Toimitusjohtaja oli tehnyt organisaatiomuu-

toksen. Konstellaatiossa näkyi, että hän ja 

esimiehet olivat vastakkain. Kun hän tuli 

omalle paikalleen edustajan sijaan, hän 

spontaanisti alkoi puolustaa tekemäänsä 

muutosta. 

Pyysin häntä sen sijaan sanomaan: ”Tä-

män tarkoitus on auttaa teitä.” 

tio on monimutkaisen vuorovaikutuksen tuo-
tos. Voimme oikeastaan varmasti todeta vain, 
että muutos tapahtui ajallisesti samaan aikaan. 
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Myöhemmin kuulin, että johto alkoi pai-

nottaa tätä eri tilaisuuksissa – puolustelevan 

asenteen sijaan tuli pyrkimystä auttaa toista 

osapuolta. 

Strategia, joka ei halunnut olla vastak-

kain henkilöstön kanssa 

Toimitusjohtaja halusi tutkia konstellaati-

olla, miten voisi tukea uuden strategian to-

teuttamista. Hän asetti strategian henkilös-

tön eteen. 

Molemmat osapuolet tunsivat olonsa 

epämukaviksi. Lopulta päädyimme ratkai-

suun, jossa strategia ja henkilöstö seisoivat 

vierekkäin käsi kädessä, toimitusjohtaja vie-

rellään tukemassa ja kaikki katsoivat asiak-

kaaseen. 

Vuoden kuluttua toimitusjohtaja kertoi, 

että konstellaatio vaikutti siihen, miten he 

ovat viestineet strategiasta. Oli iso oivallus, 

että strategiaa ei anneta henkilöstölle, vaan 

se on jotain, jota tehdään yhdessä. 

Organisaatioissamme, tai missä tahansa yhtei-

söissämme, on paljon piileviä konflikteja, jotka 

vaikuttavat kaikkeen mitä teemme – ilman että 

sitä tunnistamme. 

Konstellaatio nostaa nämä näkyville. Ja 

usein, yllättävän usein, konflikti on jotain 

muuta, kuin mitä ensin ajattelimme. 

Charlie Hebdo ja terroristit 

Toteutin äskettäin konstellaation, jossa tut-

kimme Charlie Hebdoa ja kaikkea siihen liit-

tyvää. Tämä on uutta: käyttää konstellaa-

tiota yhteiskunnallisten kysymysten tutki-

miseen ja ratkaisujen etsimiseen. Tämä 

suunta on kutsunut minua jo pidemmän ai-

kaa. 

Totesin ryhmälle, joka oli tilaisuuteen 

saapunut, että yleensä konstellaatio tehdään 

joko ihmisen omasta perheestä ja hänen 

henkilökohtaisista kysymyksistään tai orga-

nisaatiotapauksissa oman organisaation asi-

oista – ja mielellään sellaisista, joihin ihmi-

sellä on vaikutusvaltaa. 

Sanoin, että Charlie Hebdo on kosketta-

nut meitä kaikkia, me olemme kaikki yhtey-

dessä toisiimme. Mutta kyse ei ole vain Char-

lie Hebdosta, vaan vieläkin isommasta kysy-

myksestä, jossa länsimaat ovat vastakkain 

idän kanssa, tai uskonnot toistensa kanssa. 

Ja loppujen lopuksi kyse on syvällisellä ta-

solla hyvästä ja pahasta, ja mikä on kunkin 

meistä osa siinä. Sanoin myös, että teen tä-

män konstellaation nöyränä, tietäen, että on 

asioita, joita me emme ole oikeutettuja kat-

somaan, jotka eivät kuulu meille. 

Asetin Charlien Hebdolle edustajan ja 

terroristeille edustajan ja heidät vastakkain. 

Sitten otin kaksi henkilöä lisää, Charlien 

viereen Ranskan ja terroristien viereen Al-

gerian – olin kuullut, että terroristit olivat al-

gerialaistaustaisia. Lisäksi laitoin vielä kaksi 

henkilöä: terroristien taakse Islamin ja 

Charlien taakse Kristinuskon. 

Hetken kuluttua Ranska lähti peräyty-

mään ja kääntyi lopulta poispäin. 

Minulle oli selvää, että konflikti ei ollut 

uskontojen välillä, vaan Ranskan ja Algerian. 

Sekä Islam että Kristinusko kokivat itsensä 

etäisiksi tässä konfliktissa. 

En tunne juurikaan Ranskan enkä Alge-

rian historiaa, joten en voinut nojautua tie-

tooni, vaan vain seurata intuitiotani ja apu-

henkilöiden reaktioita. 

Toin Ranskan takaisin katsomaan Alge-

riaa. 

Ranskaa edustava henkilö sanoi sen ole-

van hyvin vaikeaa. Hän ei halunnut katsoa. 

Hän sanoi kokevansa ylemmyyttä ja hal-

veksi muita. 

Pyysin Ranskaa sanomaan: ”Otin sinulta 

kaiken.” 

Ranskan sanottua sen Algeria nytkähteli 

ja Ranska tuli surullisen näköiseksi. Tunsin 

– kuten monet kerrat konstellaatioissa – mi-

ten syvällä tasolla tapahtui jonkinlainen 

’klik’: jotain tärkeää tuli kohdatuksi ja se vai-

kutti emotionaalisella tasolla kaikkiin, se oli 

tärkeä askel eheytymisessä. 

Algerian edustaja sanoi voivansa huo-

nosti ja tunsi sen vatsassaan. 
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Ranska sanoi kokeneensa häivähdyksen 

häpeää. Mutta halusi sen jälkeen jälleen 

kääntyä pois. Ja hän meni takaisin piiristä 

ulos, katsoen poispäin. 

Ryhmämme oli pieni, ja koska uskon-

noilla ei näyttänyt olevan juuri mitään osaa 

tilanteessa, otin nämä kaksi henkilöä pois 

rooleistaan ja pyysin heitä sen sijaan mene-

mään makaamaan lattialle Algerian eteen. 

Terroristin edustaja halusi sanoa jotain. 

Hän oli ensin kääntynyt Islamin suuntaan, 

mutta seisoi nyt Algerian rinnalla ja katsoi 

maassa makaavia. Hän sanoi: ”Ensin tunsin 

niin suurta häpeää, koko maailma katsoi mi-

nuun. Mutta nyt tajuan, että olen vain pieni 

palanen tässä pelissä.” 

Kysyin, halusiko hän käydä makaamaan 

lattialle muiden viereen ja hän halusi. 

Kahden henkilön asettautuminen maa-

han oli vaikuttanut myös välittömästi Char-

lie Hebdoon. Hän sanoi, että hänen vihansa 

väheni, jota hän oli – yllättäen – kokenut en-

nemminkin Ranskaa kohtaan kuin terroris-

teja. 

Nyt myös Ranska koki jotain ja ohjasin 

hänet maassa makaavien eteen seisomaan. 

Tunsin, että jotain pehmeni. 

Johdatin Algerian Ranskan viereen kat-

somaan yhdessä maassa makaavia.  

Ranska halusi nyt katsoa Algeriaa ja hän 

koki liikutusta. Hän sanoi, että haluaisi ha-

lata Algeriaa. He halasivat, mutta sen jälkeen 

sanoivat, että jotain kylmeni, kun he halasi-

vat. 

Totesin, että tämä on vaikea asia. Rans-

kan, kuten monen muun imperiumin, on vai-

kea katsoa mitä todella on tapahtunut. Se on 

liian tuskallista. Sen sijaan tulee kovettumi-

nen, ylemmyys. 

Olimme hiljaa ja katsoimme maassa ma-

kaavia. 

Charlie Hebdo sanoi, että hän haluaisi, 

että Ranska ja Algeria ottaisivat toisiaan kä-

destä. 

Varovaisesti he ottivat toisiaan kädestä, 

katsoivat maassa makaavia ja tunsin, että on 

aika päättää tämä konstellaatio.  

Kaikkein tärkeimmän äärellä 

Olen tutkinut konstellaatiota erityisesti organi-

saatioyhteyksissä. Se on ollut mahtavaa, sillä 

verrattuna perhekonstellaatioon, organisaa-

tiohankkeet ovat antaneet tilaisuuden olla teke-

misissä koko systeemin kanssa. Sitä voisi ver-

rata siihen, että perhekonstellaatioon tulisi 

koko suku, enoineen ja täteineen.  

Tutkimuksellisesti tämä on antanut mahdol-

lisuuden tarkastella työyhteisöä monesta näkö-

kulmasta ja kuulla useita ”totuuksia” ja näke-

myksiä. Ja samalla havainnoida, onko konstel-

laatio nostanut keskeisiä dynamiikkoja esille. 

Lisäksi olen voinut havainnoida, ovatko 

konstellaation tuottamat ratkaisut toimineet 

ajan myötä oikeasti ja miten ratkaisut on otettu 

käyttöön. 

Jälkeenpäin haastatteluissa organisaatioi-

den edustajat sanoivat usein, että itse asiassa he 

olivat jo aavistaneet sen mitä konstellaatio 

näytti. He eivät vain pitäneet sitä niin tärkeänä, 

mutta ymmärsivät nyt sen tärkeyden. 

Konstellaatio johdattaa meidät keskeisten asioi-

den äärelle. Se näyttää, että ”paha” ei välttä-

mättä olekaan siellä missä sen luulimme olevan. 

Se ohjaa meitä katsomaan sitä, mikä on näke-

mättä, sen sijaan, että katsoisimme niitä, jotka 

valinnoillaan ja reaktioillaan osoittavat sinne, 

minne pitäisi katsoa. 

”Pahat” siis oireilevat jonkin suuremman, 

unohdetun, asian vuoksi. He toimillaan osoitta-

vat unohdettua, mutta sen sijaan, että katsoi-

simme sinne, ja ottaisimme sen sydämeemme, 

me usein katsomme vain osoittajaa ja ni-

meämme hänet pahaksi. 

Konstellaatio purkaa demonisaatiota ja ra-

kentaa yhteyttä. 

Venäjä, Putin, Krim ja Ukraina 

Tämä oli ensimmäinen merkittävä yhteis-

kunnallinen konstellaatio, jonka tein noin 

vuosi sitten, talvi-keväällä 2014. 

Venäjä oli juuri ottanut Krimin. Se jär-

jesti kansanäänestystä asiasta. Maailma oli 

kuohuksissaan. 
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Asetin konstellaatiossa ensin Krimille 

edustajan ja sitten Venäjälle. 

Saimme heti todistaa koko asian ydintä. 

Venäjän edustaja ulisi ja meni polvilleen. 

Hän voi niin huonosti. Aloin tajuta Venäjän 

kansan vuosikymmenien, ellei vuosisatojen 

ahdistusta. 

Venäjä ei ollut kiinnostunut Krimistä ol-

lenkaan. Sen täytti sen oma pahoinvointi. 

Sen sijaan Krim halusi auttaa Venäjää. 

Sen huomio oli Venäjässä. 

Toin Putinille edustajan konstellaatioon 

ja hän asettui Venäjän taakse. 

Venäjä lopetti ulinansa ja alkoi nousta 

ylös. Hän sanoi, että ensimmäisen kerran 

hän tuntee jotain, Putin antaa hänelle voi-

maa, ”kuin selkääni työnnettäisiin rauta-

tanko, joka nostaa minut ylös”. 

Tämä antoi meille kaikille näkökulman 

Venäjään, jota harva meistä oli tajunnut. 

Konstellaatio oli pitkä ja otimme siihen 

useita maita, myös Suomen, koska halusin 

nähdä kokonaisuutta. Suomella, tai Baltian 

mailla, ei ollut mitään osaa tässä pelissä. Ne 

eivät kiinnostaneet Venäjää. 

Venäjälle keskeistä oli oma pahoinvoin-

tinsa ja Putinin tuki, joka piti sitä ylhäällä. 

Venäjän edustaja sanoi, että välillä kaikki on 

niin sumeata, häntä huojuttaa. Ajattelin sil-

loin, että kuinka moni venäläinen juuri nyt 

on humalassa. 

Ainoat maat, jotka jotenkin vaikuttivat 

Venäjään, olivat Saksa ja USA. Mutta USA ei 

halunnut tulla lähemmäs ja sekaantua. 

Ohjasin monien vaiheiden kautta Venä-

jän ja Saksan kohtaamaan. Heidän välillään 

oli jännite, ja tajusin, miten paljon samankal-

taista heissä oli. Näin mielessäni natsisaksan 

ja Stalinin Venäjän. Mieleeni tuli myös Puti-

nin isoveli, joka kuoli nälkään Leningradin 

piirityksessä. 

Heidän kohtaamisensa oli koskettava. 

He halasivat toisiaan (todellisuudessa en 

näe tähän ainakaan lyhyellä aikavälillä mah-

dollisuutta, mutta tämä kertoi minulle, mitä 

he sielujen tasolla haluaisivat). 

Kun kysyin Putinilta, miltä hänestä tun-

tuu nähdä Venäjä ja Saksa vierekkäin, hän 

vastasi: ”Hyvältä. Koska rakastan Venäjää ja 

haluan sille hyvää.” 

Seuraavana päivänä iltalehtien lööpeissä 

luki: ”Putin nauraa pakotteille”. Ostin lehden 

ja luin, että toimittaja oli kysynyt, onko totta, 

että Putin on Euroopan rikkain ihminen. 

Hän oli nauranut, ja sanonut, että se ei ole 

totta, hän on maailman rikkain ihminen, sillä 

hän kerää venäläisten tunteita, heidän sydä-

miään. 

Tuo konstellaatio teki meihin kaikkiin suuren 

vaikutuksen. Tapasin äskettäin henkilön, joka 

oli ollut Ukrainan roolissa, ja hän sanoi sen ol-

leen vahva kokemus. Se eli edelleenkin hänessä, 

erityisesti se kokemus, että kukaan ei näe Ukrai-

naa, ei ole oikeasti kiinnostunut siitä. Ja se taitaa 

olla totta: me katsomme enemmän Venäjää. 

Konstellaatio ei tietenkään näytä absoluuttisesti 

miten asiat ovat. Asiat, ihmiset ja suhteet ovat 

jatkuvassa liikkeessä, ja toisessa hetkessä kons-

tellaatio näyttää jotain muuta. Mutta kokemuk-

seni on, että se nimenomaan nostaa esille sitä, 

mikä sillä hetkellä on merkityksellistä. 

Ihminen osana yhteisöä 

Kun olin toteuttanut tutkimuksen ensimmäisen 

vaiheen kuuden organisaation kanssa ja olin 

koko tutkimuksen puolessa välissä, toistelin sa-

noja: ”Jos se on totta, että konstellaatiossa apu-

henkilöt kykenevät ilmaisemaan heille tunte-

mattomien ihmisten tunteita – toisinaan edes 

tietämättä keitä he edustavat – niin sen täytyy 

tarkoittaa, että me kykenemme olemaan yhtey-

dessä toisiimme jollain mystisellä tavalla.” 

Nyt voin jättää sanan ”jos” pois. Eikä mieles-

täni selittävä tekijä ole esimerkiksi suora sana-

ton viestintä. Uskon, että kyse on jostain 

muusta. 

Teoriani on, että konstellaatio, keskittyneenä ja 

meditatiivisena menetelmänä, luo otollisen olo-

suhteen ”päästä yhteyteen” tutkittavan systee-

min kanssa. Mutta mielestäni kyse ei voi olla 
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vain menetelmästä, vaan käsitykseni on, että 

olemme kaiken aikaa jollain tavoin yhteyksissä 

toisiimme. Emme vain normaalissa arjessa sitä 

juurikaan tunnista. 

Monella on kokemuksia siitä, miten he ovat 

jollain tavalla kokeneet tai tehneet jotain synk-

ronissa heille tärkeiden ihmisten kanssa. Toki 

näitä voidaan selittää sattumilla. 

Tämä on hankala maasto. 

Toisaalta, näyttö on vahva: konstellaatio kuvaa 

luotettavasti tutkittavaa systeemiä. Mekanismia 

emme voi vielä selittää, mutta ilmiön tunnis-

tamme. 

Avoimia kysymyksiä toki on, esimerkiksi 

mikä vaikutus on ohjaajalla. Ja erityisen kiinnos-

tavaa: onko yhteys kaksisuuntainen? 

Mikä merkitys tällä havainnolla on? 

Mielestäni aivan keskeinen. Se mullistaa näke-

myksemme ihmisestä – osana yhteisöä. Me 

olemme yksi kokonaisuus, joka tuntee ja reagoi. 

Mielestäni se tarkoittaa, että yhden kärsi-

mys vaikuttaa kaikkiin. 

Systeemisen konstellaation kehittäjä Bert 

Hellinger puhuu systeemisestä omastatunnosta. 

Se pitää huolen, että unohdettuja ei unohdeta. 

Se saa tulevat sukupolvet oireilemaan, siis osoit-

tamaan niitä, jotka on unohdettu. 

Tämän ymmärtäminen muuttaa suhtautu-

misemme monenlaisten oireiden äärellä. Kyse 

ei olekaan yksittäisestä ”pahasta”, vaan verkos-

tosta, jossa aiemmin tehty vääryys näkyy edel-

leen. 

Ajattelepa Charlie Hebdo –esimerkkiä. Me-

diassa se yhdistetään vahvasti Islamiin. Al-

qaida, Isis, Boko Haram – ne kaikki väittävät 

edustavansa Islamia, mutta onko taustalla oike-

astaan jotain muuta? 

Kun luin Malalan kirjan ”Minä olen Malala”, 

huomioni kiinnittyi yhteen pieneen lauseeseen 

kirjassa (siinä oli kyllä paljon koskettavaa): Pa-

kistanin Talibaniin hakeutui pääasiassa käsityö-

läisluokkaan kuuluvia, joita Malalan luokkaan 

kuuluvat, vaikka olivat itsekin köyhiä, eivät kat-

soneet edes silmiin ostaessaan heiltä tuotteita. 

Taliban sen sijaan tarjosi tälle kaikkein köyhim-

mälle mahdollisuuden päästä valtaan. 

En väitä, etteikö uskonnoissa ja ideologi-

oissa olisi paljon kysymysmerkkejä, ylipäätään 

ihmisen alttiudessa luoda ehdottomia totuuk-

sia, jotka oikeuttavat muiden alistamisen tai 

tappamisen. 

Jostain kuitenkin syntyy alttius tällaiselle 

”uskomiselle”. Natsisaksaa edelsi ylimystön 

aloittama Ensimmäinen maailmansota, jonka 

jälkeen Saksa sai maksettavakseen suurimmat 

sotakorvaukset koskaan ja kansa eli vielä 30-lu-

vulla suuressa köyhyydessä, miltei orjuudessa. 

Nyt katsomme Kreikkaa ja sen kansan nöy-

ryyttämistä – vaikka ongelmien aiheuttajat ovat 

olleet muita kuin kansa. 

Venäjä on myös vaikeassa tilanteessa ulko-

maiden eristäessä ja demonisoidessa sitä yhä 

enemmän.  

Tietenkin taustalla on Venäjän johdon su-

meilematon propaganda ja totuuden vääristely. 

Mutta demonisaatio tuskin auttaa meitä. Voi-

siko sen sijaan auttaa, jos pääsisimme yhteyteen 

kaikkein tärkeimpien kysymysten kanssa ja ky-

kenisimme ne kohtaamaan, vaikka se olisi tus-

kallista? 

Organisaatiokonstellaation tule-

vaisuus 

Organisaatiokonstellaatiota käytetään yhä 

enemmän. Sitä käytetään erityisesti johtajan 

roolin ja aseman kehittämiseen, esimerkiksi mi-

ten johtaja voi parhaiten tukea omaa organisaa-

tiotaan, mutta yhtä lailla nostamaan esille, mitä 

organisaatiossa tapahtuu kulissien takana. 

Se väistämättä nostaa mukanaan hyvin eet-

tisiä ja moraalisia kysymyksiä. Konstellaation 

kautta johtaja voi nähdä, miten hänen toimin-

tansa lisää tai vähentää luottamusta alaistensa 

keskuudessa. Mutta myös alainen saattaa 

nähdä, miten hänen asenteensa on onnistumi-

sen esteenä. 
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Verstaskonstellaatiolla organisaa-

tiomuutos kolmessa tunnissa 

Olin toteuttanut syksyn aikana useita kons-

tellaatioita kansainvälisen konepajateolli-

suuden yrityksessä eri toimipaikoilla. Ne oli 

koettu positiivisena ja selkiyttävän organi-

saation tilannetta. Palautteiden pohjalta 

eräs johtoryhmän jäsen halusi toteuttaa täl-

laisen konstellaation kahden verstaan 

kanssa. Ne toimivat samassa hallissa, mutta 

pitkien historioiden takia käytännössä täy-

sin erillään toisistaan. 

Verstaan halliin tuotiin kolmisenkym-

mentä tuolia ja fläppitaulu. Aloitimme teke-

mällä konstellaation verstaiden nykytilan-

teesta, kuten ihmiset sen kokivat. 

Kun he näkivät omat organisaationsa 

omien kollegojensa esittäminä (esim. yksi 

ihminen edusti yhden verstaan henkilös-

töä), he alkoivat puhua nykytilanteen haas-

teista. Kirjoitin niitä fläppitaululle. 

Sitten muokkasimme konstellaatiota ku-

vaamaan sellaista organisaatiota, mikä tun-

tuisi paremmalle: ristiintekemistä, parem-

paa synkronointia, jne. 

Lopulta pyysin jokaista nousemaan ylös 

ja menemään uudelle omalle paikalleen tun-

temaan, miltä tämä paikka tuntuisi. 

He kaikki seisoivat hallin lattialla ja kat-

soivat toisiansa, katsoivat työnjohtoansa ja 

ylempää johtoa sekä sidosryhmiänsä. He oli-

vat hämmentyneitä, mutta myös naureskeli-

vat. 

Kun he olivat palanneet tuoleilleen, jo-

kainen sanoi vuorollaan miltä tämä uusi tun-

tui. Vastaus oli kaikilla: paremmalta. 

Organisaatiomuutos tapahtui kolmessa 

tunnissa. 

Parissa tunnissa parempi keskustelu 

kuin puolessa vuodessa onnistuisi 

Sain kutsun tulla tekemään teknisen alan 

suuryrityksen Suomen yksikön johtoryh-

män ja esimiesten kanssa konstellaatiota 

heidän tilanteestaan. Paikalla oli vajaa 30 

henkilöä. 

Lattialle insinöörien keskelle alkoi hah-

mottua porras portaalta ja liiketoiminta lii-

ketoiminnalta heidän organisaationsa. Aina 

ylimpään johtoon saakka. 

Työskentely imi jokaisen mukaansa. He 

näkivät sellaista, mikä oli aiemmin ollut nä-

kymätöntä. He tunnistivat haasteita, joista 

oli ollut vaikea saada otetta. 

Tilaisuuden jälkeen jokainen oli otettu ja 

inspiroitunut. ”Tämä konkreettinen tapa 

käydä asioitamme läpi oli muutamassa tun-

nissa tehokkaampaa kuin olisimme puolessa 

vuodessa voineet keskustella!” 

Systeeminen ymmärrys muuttaa 

meitä 

Konstellaatio herkistää ihmisiä. Me olemme tot-

tuneet painamaan villaisella monia arjessa ta-

pahtuvia kokemuksia, mutta konstellaatio voi-

kin näyttää, miten tärkeitä nämä kokemukset 

ovat. Esimerkiksi arvostavien hyvästien jättä-

miset irtisanotulle, joka irtisanottiin tekemiensä 

virheiden takia. Kuitenkin, hän on todennäköi-

sesti tehnyt myös jotain hyvää, ja sen ihmiset 

tuntevat sydämissään – toisinaan itseltäänkin 

sen kieltäen. Tämä on totta kaikissa ihmissuh-

teissa. 

Mitä enemmän luotamme konstellaatioon, 

sitä syvemmin voimme kohdata niin organisaa-

tioiden kuin yhteiskunnan haasteita. Voimme 

aidosti etsiä ratkaisuja – ja yleensä siihen ratkai-

suun sisältyy minussa tapahtuva muutos, emme 

voi vain osoittaa sormella muita. 

Konstellaatiotyöskentelyn kautta meissä kehit-

tyy systeemistä ymmärrystä, joka palvelee 

meitä kaikenlaisissa arjen tilanteissa. Meidän ei 

tarvitse välttämättä tehdä konstellaatiota; sen 

sijaan pystymme mielessämme jo hahmotta-

maan, miten ihmiset ja asiat saattavat liittyä toi-

siinsa. 

Systeemisen ymmärryksen kehittymisen 

myötä toimintatapamme muuttuvat. Me 

alamme paremmin hahmottamaan oman roo-

limme ja oman vastuumme kokonaisuudessa. 
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TkT (työpsykologia) Jani Ro-

man on kehittänyt dialogiin, 

organisaatiokulttuuriin ja so-

siatriaan liittyviä ajatuksia 

90-luvun puolesta välistä läh-

tien. 

Hän on eräs kokeneim-

mista yhteisen kulttuurin ra-

kentajista fuusiotilanteissa Suomessa. Hän tukee 

johtoryhmiä toimintansa kehittämisessä, organi-

saatioita liiketoimintaprosessien ja kulttuurin 

kehittämisessä sekä erilaisten ongelmatilantei-

den ratkaisemisessa.  

Psyko- ja sosiodraamaa hän on harjoittanut 

vuodesta 1994, ja opiskellut psykodraamaohjaa-

jaksi vuodesta 2000. Hän on myös kokeneimpia 

systeemisen konstellaation tekijöitä Suomessa, ja 

opiskellut menetelmää vuodesta 2001 lähtien 

saksalaisen Svagito Liebermeisterin opissa Suo-

messa, Espanjassa ja Ruotsissa sekä menetelmän 

kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa. 

Vuodesta 2005 lähtien hän on soveltanut systee-

misen konstellaation ideoita ja menetelmää or-

ganisaatioiden kehittämiseen. Vuonna 2009 hän 

aloitti organisaatiokonstellaatiomenetelmän 

tutkimisen useiden organisaatioiden kanssa. 

Jani on väitellyt työpsykologiasta, aiheena 

dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen me-

netelmänä. Hän on tekniikan tohtori (työpsykolo-

gia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of 

Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, systeemi-

sen konstellaation ohjaaja, joogaopettaja ja 

mindfulnessohjaaja. 

Jani on myös koruja valmistavan Golden Hip-

pogriffin johtaja. www.goldenhippogriff.com  

Yhteystiedot: 0500-762 772, jani.ro-

man@dialogi-instituutti.fi, www.dialogi-insti-

tuutti.fi, www.linkedin.com/company/dialogi-

instituutti?trk=hb_tab_compy_id_503636, 

www.facebook.com/dialogiinstituutti.  
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