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Hae opinnäytetyön tekijäksi systeemisen 
ymmärryksen tutkimustiimiimme 

 

Etsimme gradu- ja diplomityöntekijöitä tiimiimme tutkimaan systeemisen ymmärryksen ja 

systeemisen konstellaation hyödyntämistä organisaatioiden kehittämisessä ja terapiassa. Hae 

mukaan edelläkävijöiden joukkoon! 

Systeemisyys on yksi kiinnostavimmista teemoista niin organisaatioiden kehittämisessä kuin terapiassakin. 

Systeemien ymmärtämisen haaste on esillä monella alueella: ilmastonmuutoksessa, poliittisessa elämässä 

ja nyt viimeksi näemme, miten pandemia vaikuttaa läpi koko globaalin maailman. Mikään ei siis ole 

irrallista, vaan on monia tahoja ja elementtejä, jotka vuorovaikuttavat ja luovat kokonaisuutta. 

Systeeminen konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä. Alun perin 

perhekonstellaatio-nimellä tunnettu terapiamenetelmä, jolla voidaan tehdä näkyväksi ihmissysteemeissä 

vaikuttavat dynamiikat eli ihmisten väliset tunnetasoiset suhteet. 

TkT (työpsykologia) Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneereja Suomessa ja tutkinut 

menetelmän soveltamista organisaatioiden kehittämiseen Työsuojelurahaston tuella useiden 

organisaatioiden kanssa. Olemme nyt tulleet vaiheeseen, jossa tutkimustyötä on aiheellista laajentaa, ja 

sitä varten etsimme gradu- ja diplomityön tekijöitä, jotka tarkastelevat systeemistä ymmärrystä ja 

systeemistä konstellaatiota erilaisista näkökulmista. 

Aihealueet ovat: 

• systeemisen ymmärryksen ja konstellaation vaikutukset työhyvinvointiin 

• systeemisen ymmärryksen ja perhekonstellaation vaikutukset terapiassa 

• systeemisen ymmärryksen ja konstellaation vaikutukset johtamiseen 

• systeemisen ymmärryksen ja konstellaation vaikutukset organisaatiokulttuurin kehittämiseen 

• systeemisen ymmärryksen ja konstellaation toteuttaminen etänä ja verkon kautta 



Tutkimusteemat tarkennetaan opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa kanssa. 

Valituista opinnäytetyöntekijöistä muodostamme tutkijatiimin, jossa he saavat tukea toisiltaan ja Dialogi-

instituutin läheisessä yhteydessä toimivalta Systems Enlightenment Oy:ltä. Ohjaajana toimii Dialogi-

instituutin johtaja TkT Jani Roman. 

Hakijat voivat olla mistä tahansa korkeakoulusta, sillä työ tapahtuu pitkälti etänä eli etäkokousten 

tukemana. Hakijoilla tulee olla oman korkeakoulunsa tuki ja ohjaus. 

Opinnäytetyöstä maksetaan stipendi, jonka suuruus on 1000 euroa, josta maksetaan työn alkaessa 250 

euroa ja loput työn valmistuessa. Erityisen ansiokkaasta työstä maksetaan lisäksi 1000 euron lisästipendi. 

Opinnäytteiden tekeminen alkaa 1.10.2020. 

Hakemusten lähettäminen 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 1.9.2020 mennessä osoitteeseen jani.roman@dialogi-instituutti.fi. Laita 

otsikoksi ”Hakemus systeemiseen opinnäytetiimiin”. 

Voit myös tiedustella lisää asiasta samasta osoitteesta tai soittamalla 0500 762 772 (Jani Roman). 

Systeeminen ymmärrys ja konstellaatio 

Systeemisyyteen on useita näkökulmia, jotka on hyvä tunnistaa ja myös vertailla tulevissa opinnäytetöissä. 

Systeeminen konstellaatio on saksalaisen psykoanalyytikon Bert Hellingerin (1925-2019) kehittämä 

terapiamuoto, jolla saadaan näkyviin perheissä (ja muissa ihmissysteemeissä) vaikuttavat dynamiikat. Se 

tuo esille taakkasiirtymiä, joita ihmiset ovat saaneet aiemmilta sukupolvilta. Terapiamuoto auttaa 

vapautumaan näistä taakoista ja selkeyttämään omaa elämäänsä. 

Organisaatiokonstellaatio tekee saman työyhteisöissä: se tekee näkyväksi dynamiikat, joista organisaation 

kulttuuri muodostuu, ja jotka ohjaavat työyhteisön jäsenten toimintaa. Konstellaatiomenetelmää voidaan 

käyttää esimerkiksi organisaatiokulttuurin, johtamisen ja strategian kehittämisessä. 

Systeeminen ymmärrys on ymmärrystä ihmisestä sosiaalisena olentona ja millaiset mekanismit vaikuttavat 

hänen valintoihinsa, reaktioihinsa ja tunteisiinsa. Ihminen on supersosiaalinen ja hänellä on suuri tarve 

kuulua, olla osa. Nämä mekanismit tuottavat erilaisia kulttuureja, joissa yhteisö alitajuisesti määrittää 

toimintaansa ohjaavat normit. Tämä tapahtuu yhtä lailla työyhteisöissä kuin perheissä. 
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