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Dialogi-instituutti 

Autamme organisaatioita kehittämään toimin-
taansa, erityisesti organisaatiokulttuu-
ria, johtamista ja dialogia. Tuomme systeemistä 
ymmärrystä, mikä auttaa pääsemään ongelmien 
ytimeen. Toimintamme pohjana on yli 20 vuotta 
uraauurtavaa tutkimustyötä ja kymmeniä erin-
omaisia ja ainutlaatuisia kehityshankkeita monen-
laisten organisaatioiden kanssa. 

Toteutamme ammatillista jatkokoulutusta eri-
tyisesti systeemisen konstellaation käyttämiseen. 

Tuemme henkilökohtaista kasvua erityisesti 
systeemisen konstellaation, mindfulnessin ja dia-
login avulla. 

Tuemme yhteisöllistä kasvua yhteisen tiedos-
tamisen ja ymmärryksen lisäämisen kautta. 

 
Puhelin: 0500-762 772 
Sähköposti: jani.roman@dialogi-instituutti.fi  
www.dialogi-instituutti.fi  
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Konstellaatio on radikaali menetel-
mä 



S 
ysteeminen konstellaatio tulee 
vahvasti organisaatioiden kehittä-
miseen ja terapiaan. Systeeminen 
ymmärrys vie toimintamme uu-

delle tasolle: pääsemme paremmin käsiksi 
ongelmien perussyihin. Ymmärrämme sy-
vemmin mikä meitä ohjaa. 

Tällainen nostaa pohdintamme, dialo-
gimme ja ratkaisummekin uudelle tasolle.  

Haluan edistää omalta osaltani, että 
tätä menetelmää käytetään hyvin. Että 
systeeminen ymmärrys voi levitä yhä laa-
jemmalle yhteiskunnassamme. Toivon, 
että konstellaatiokoulumme voi toimia täl-
laisena alustana. 

Tänä syksynä toteutamme mielenkiintoi-
sen hankkeen yhdessä kollegani Amita 
Lehden kanssa. Se on Suomi100-hanke eli 
osa virallista Suomen 100-vuotista juhlin-
taa. Hankkeen nimi on Suomi100konstel-
laatio.  

Järjestämme neljä avointa yleisötilai-
suutta, joissa tutkimme yhdessä konstel-
laation avulla Suomen itsenäisyyden ajan 
kohtalonhetkiä. Ensimmäinen tilaisuus on 
30.9 Tammisaaressa, ja teemana on sisäl-
lissota – yksi suurista haavoistamme. Pi-
dämme tilaisuuden Tammisaaressa, jossa 
oli yksi suurimmista keskitysleireistä. 

Toinen tilaisuus on 21.10 Helsingissä, ja 
teemana on toinen maailmansota. Kolmas 
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Tervetuloa konstellaatiokouluun! 
on Tukholmassa 11.11 ja teemana on 
Ruotsiin muutto. Ja viimeinen tilaisuus pi-
detään itsenäisyyspäivän alla, 2.12 Helsin-
gissä, ja teemana on Suomi tänään. 

Yhteiskunnalliset konstellaatiot ovat 
olleet koskettavia. Jotkut ovat sanoneet, 
että ne ovat olleet heille jopa voimak-
kaampia kokemuksia kuin perhekonstel-
laatiot. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin 
sitä, miten me olemme yksi systeemi, yksi 
kokonaisuus. 

Ensimmäiset Organisaatiokonstellaation 
ohjaaja -koulutuksen opiskelijat valmistu-
vat lokakuussa. Voit lukea tästä julkaisus-
ta heidän haastattelunsa. 

Uusi koulutus alkaa marraskuussa. Vielä 
ehdit hakea! 

Ja ensi keväänä alkaa pidempi systeemi-
sen konstellaation koulutus. Siitäkin voit 
lukea tästä lehdestä. 

 

Lämpimin terveisin 
 
 
 
Jani Roman 
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja 
sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja 
tuotantotalouden DI, mindfulnessohjaaja, 
systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja 
Dialogi-instituutin perustaja 
jani.roman@dialogi-instituutti.fi 
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Konstellaatio on radikaali 
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Olemme etuoikeutettuja, kun voimme 
ymmärtää monenlaisten inhimillisten 
kokemusten taustoja ja yhteisöjen toi-
mintaa systeemisestä näkökulmasta.  
 

KIRJOITUS JANI ROMAN 



Konstellaatio on radikaali 
menetelmä 
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Olen yli 20 vuoden ajan seurannut ja opiskellut aktii-
visesti niin organisaatioiden kehittämisen teorioita ja 
menetelmiä kuin terapeuttisia toimintamuotoja. Kai-
ken tämän kokemuksen pohjalta voin sanoa, että sys-
teeminen konstellaatio on radikaali menetelmä. 



Konstellaatio on radikaali menetelmä 

S 
uuren yrityksen 
erään keskeisen 
koordinoivan ryh-
män jäsenet oli-

vat uupuneita. Minua pyy-
dettiin tukemaan heitä, 
jotta he jaksaisivat. 

Tapasin jokaisen henki-
lökohtaisesti ja sitten vielä 
kaikki yhdessä. Ryhmäta-
paamisessa oli mukana 
myös henkilöstöpäällikkö 
ja johtoryhmän jäsen. 
Teimme konstellaation 
ryhmän tilanteesta. 

Silmiemme edessä 
avautui organisaation sys-
teeminen rakenne. Eikä 
vain rakenne, vaan myös 
eri positioissa koetut tun-
temukset ja suhtautumi-
set muihin tahoihin. 

Konstellaatio näytti, 
että ryhmä sai kantaa 
vastuuta, joka oikeastaan 
kuului johtoryhmälle.  

Oivallus hiljensi kaikki. 

Olimme lähteneet siitä 
alkuajatuksesta, että mi-
nun pitäisi tukea ja tsem-
pata ryhmän jäseniä – ja 
asia kääntyikin toiseen 
suuntaan: oli muutettava 
organisaation johtamisen 
tapoja ja vastuunottoa. 

Tätä voimme mielestäni 

märtää, mikä pidättelee 
ihmisiä – ja voimme koh-
data nämä pidäkkeet. Jo-
pa vuosien ajan toimintaa 
hiertäneet asiat tulevat 
kohdatuiksi. Ne saattavat 
tulla kuitatuksi 30:ssä se-
kunnissa. Se on hämmen-
tävää, kun on saanut näh-
dä, miten yritykset ovat 
vuosia kärvistelleet ja 
maksaneet monenlaisista 
valmennuksista ja kehittä-
mishankkeista. 

Ehkä konstellaation hin-
ta pitäisi määrittää tulok-
sen eikä siihen käytetyn 
ajan mukaan. 

 

Konstellaatio on radikaali 
menetelmä. Sen radikaa-
lius ei rajoitu vain organi-
saatioiden kanssa tehtä-
vään työskentelyyn. Yhtä 
lailla, ja jopa vieläkin 
enemmän, se mullistaa 
terapian. 

Vai mitä sanot, kun ih-
minen on käyttänyt vuosia 
monenlaisiin terapioihin, 
ja sitten hän tulee konstel-
laatiotapaamiseen, ja 
puolessatoista tunnissa 
hänen elämänsä asiat sel-
keytyvät niin, että jatkote-
rapialle ei tunnu olevan 

kutsua radikaaliksi muu-
tokseksi. 

 

Kerta toisensa jälkeen ih-
miset hämmentyvät. Sys-
teeminen ymmärrys ja 
systeeminen konstellaatio 
leikkaavat läpi selitysten, 
toiveiden ja erilaisten kaa-
vioiden ja strategioiden 
sumentamien maisemien 
ja paljastavat todelliset, 
toimintaa ohjaavat dyna-
miikat. 

Meillä on ensimmäistä 
kertaa käytössämme 
konkreettinen menetel-
mä, joka valaisee näky-
mättömissä olevia dyna-
miikoita ihmisten ja ryh-
mien väleillä. 

Sellainen valo nostaa 
mahdollisuutemme ke-
hittää organisaatioiden 
toimintaa aivan eri tasol-
le. Emme puhu enää teo-
rioista tai toiveista, vaan 
perustamme ymmärryk-
semme siihen, mitä täällä 
todellisuudessa tapahtuu 
ja mikä todellisuudessa 
ohjaa ihmisiä. Emme enää 
yritä saada mahdottomia 
muutoksia aikaiseksi ja 
ihmettele, miksi mikään ei 
etene, vaan voimme ym-

6 

Dialogi News 2017 



enää tarvetta? (Tällä en 
tarkoita, etteikö pitkä te-
rapia olisi hyvästä, vaan 
että voimme päästä ydin-
kysymyksiin nopeammin.) 

Sain itse kokea jälleen 
kerran menetelmän ja sii-
hen liittyvän ymmärryk-
sen tehon omakohtaises-
ti. Lapseni oli kokenut jär-
kyttävän tapahtuman kou-
lussa. Hän ja koko per-
heemme olimme tyrmis-
tyneitä ja hämmentyneitä. 
Koulussa asian käsittelyä 
ei aluksi tapahtunut. Ehkä 
koulun oli vaikea hah-
mottaa tilanteen emotio-
naalinen haasteellisuus. 

mästyi, miten konstellaa-
tio näytti tapaukseen 
liittyvien ihmisten tunte-
muksia. Ja ratkaisu löytyi 
nopeasti. Hän pystyi otta-
maan askeleita taakse-
päin, sivulle, ja todeta, 
että tämä ei olekaan hä-
nen asiansa. Se kuuluu 
muille. Hän voi jättää sen. 

Kun päätimme konstel-
laation, hän hymyili ja sa-
noi: ”Se on nyt ohi.” 

Mikä helpotuksen tun-
ne olikaan kävellä takaisin 
kotiin! Olin syvästi kiitolli-
nen, että olin saanut op-
pia tällaisen menetelmän 
käyttöön ja kykenin autta-

Kiusaamiseen liittyvät asi-
at ovat vaikeita. 

Lapseni oli kahden vii-
kon jälkeen edelleen hyvin 
ahdistunut tapahtunees-
ta, suorastaan sokissa. 
Tuskaisena hän istui sun-
nuntai-iltana sohvalla ja 
sanoi, että tarvitsee apua 
– hän ei kestä enää näitä 
tunteita, joita hän käy lä-
pi. Sanoin hänelle: ”Hyvä 
on, tehdään konstellaa-
tio.” 

Menimme metsään, et-
simme rauhallisen ja kau-
niin paikan, ja teimme 
konstellaation. 

15-vuotias lapseni häm-
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Yhteyttä ihmisyyteen 

maan lastani. Ja ajattelin 
mielessäni niitä monia 
nuoria ihmisiä, jotka kul-
kevat tuskastuneina, ah-
distuneina – ja eivät saa 
apua. 

Nyt tapahtumasta on jo 
useita viikkoja – ja edel-
leen koko perheemme ko-
kee, että asia on ohi. On 
vaikea uskoa, miten voi-
makkaita tunteita kävim-
mekään silloin läpi. 

 

Konstellaatio on radikaali 
menetelmä myös yhteis-
kunnallisissa kysymyksis-
sä. Se ravistelee meidät 
horroksesta, jonka olem-
me päällemme langetta-
neet erilaisilla ideologioil-
la, uskonnoilla, arvoilla ja 
päämäärillä. Se johdattaa 
meidät kohtaamaan sen, 
mikä on oikeasti merkittä-
vää – ja tunnistamaan mi-
tä emme ole halunneet 
nähdä. 

Monet ovat sanoneet, 
että yhteiskunnalliset 
konstellaatiot ovat olleet 
heille jopa voimakkaam-
pia kokemuksia kuin per-
hekonstellaatiot 
(terapiakonstellaatiot). 
Esimerkiksi muutama vuo-

vain oman päämme sisällä 
olleen hypoteesin asioi-
den tiloista. Huomaam-
mekin, miten erilaiset de-
fenssit olivat sumentaneet 
ajatteluamme ja näimme 
sen, mitä halusimme näh-
dä. 

Otetaan esimerkiksi 
psykologinen termi pro-
jektio. Sana on varmasti 
monelle tuttu. Sehän tar-
koittaa, että heijastamme 
mielemme sisältöä ulos, 
joko muihin ihmisiin tai 
asioihin, ja luulemme että 
kokemuksemme johtuu 
näistä ulkoisista asioista. 
Tämä on teoriana useim-
mille selvä ja siitä on help-
po puhua. 

Mutta on ihan toinen 
asia nähdä se konkreetti-
sesti. Ja tämän lisäksi 
konstellaatiossa ei näy 
vain omat projektiomme, 
vaan saatamme nähdä 
jopa koko systeemissä ta-
pahtuvat ristikkäiset pro-
jektiot! Se on huimaa! 

Ja kaikkein huiminta on, 
että osallistujien ei edes 
tarvitse tietää mikä pro-
jektio on. Meidän ei tar-
vitse mainita sitä sanaa 
kertaakaan – koska kaikki 
näkyy silmiemme edessä. 

si sitten tekemämme 
konstellaatio maailman 
tytöistä (oli osa Planin 
Wings to Fly ja Koska olen 
tyttö -kampanjoita), edel-
leen puhututtaa konstel-
laatioon osallistuneita. Lä-
vitsemme kulki niin valta-
va emotionaalinen infor-
maatiovirta, että sen mää-
rää on vaikea ymmärtää. 
Jokainen osallistuja sai 
henkilökohtaisia oivalluk-
sia. Saimme yhteisiä oival-
luksia. Olimme koske-
tettuja ja liikuttuneita. 

Tämä ei olisi mahdollis-
ta, jos menetelmä olisi 
insinöörimäisen rationaa-
linen. Systeemisen kons-
tellaation vahvuus on juu-
ri sen kyvyssä vapauttaa 
intuitiivinen tieto, joka 
meissä ja välissämme on. 

Siksi konstellaatio on 
radikaali menetelmä. 

Se kyllä tarjoaa meille 
rationaalisen kuvan mistä 
tahansa ihmissysteemistä 
– se konkretisoi systee-
miin kuuluvien tahojen 
suhteet toisiinsa ja auttaa 
meitä hahmottamaan ko-
konaisuutta  – ja samalla 
vapauttaa intuitiivista tie-
toa, emotionaalista ym-
märrystä, joka räjäyttää 
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Tämä on radikaali muu-
tos terapiaan. Sen sijaan, 
että puhuisimme asioista, 
loihdimme kuvan todelli-
suudesta silmiemme 
eteen ja yksinkertaistam-
me sitä niin, että vain 
kaikkein merkityksellisem-
mät asiat jäävät jäljelle.  

 

Tällaisen menetelmän 
käyttö on vaativaa. Emme 
myöskään saa sokaistua 
menetelmästä, sillä mene-
telmä ei ole kuitenkaan 
tärkeintä. Tärkeintä on 
ihminen. Siksi me tätä 
työtä teemme. Niin orga-
nisaatioissa kuin terapia-
työssä. Menetelmä on 
syntynyt, kun olemme 
katsoneet ihmistä ja ha-
lunneet ymmärtää häntä. 
Menetelmä on elämän 

minen – ja osa yhteisöä. 
Se on yhteyttä ihmisyy-
teen. 

 

Konstellaatio on radikaali 
menetelmä – ja sen tuo-
ma ymmärrys on radikaa-
lia. Mutta tämä ei tarkoita 
hajottavaa radikalismia, 
vanhan purkamista, vaan 
integroimista. Sen sijaan, 
että kuvittelisimme jotain 
uutta, saammekin syvem-
män yhteyden itseemme 
ja juuriimme. Tulemme 
paremmin kontaktiin to-
dellisuuden kanssa. Se on 
mielestäni radikaalia. 

Ja siitä avautuu aivan 
uusia mahdollisuuksia. 

palveluksessa. 

Menetelmän taustalla 
on ymmärrys. Kutsun sitä 
systeemiseksi ymmär-
rykseksi, toisinaan myös 
emotionaaliseksi ymmär-
rykseksi. Nämä kaksi ovat 
kuitenkin sidoksissa toi-
siinsa – ei olisi yhtä ilman 
toista. Konstellaatiomene-
telmän avulla ymmärryk-
semme kasvaa. Ja ymmär-
ryksemme tukee menetel-
män käyttöä. 

Systeeminen ymmärrys 
on ymmärrystä siitä, mi-
ten jokainen meistä on 
osa isompaa kokonai-
suutta, ja miten voimme 
parhaiten, kun antami-
semme ja vastaanottami-
semme on tasapainossa. 
Systeeminen ymmärrys 
on emotionaalista ymmär-
rystä siitä, mitä on olla ih-

Dialogi News 2017 
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S 
ysteeminen kons-
tellaatio on toi-
minnallinen ja ko-
kemuksellinen 

menetelmä avata ikkuna 
näkymättömään dyna-
miikkaan ihmisten välillä.  

Sen alkuperäinen muoto, per-
hekonstellaatio, on terapiaa, 
ja sen on kehittänyt saksalai-
nen psykoterapeutti ja psyko-
analyytikko Bert Hellin-
ger perustuen mm. fenome-
nologiseen psykologiaan. 

Menetelmästä on syntynyt 
myös organisaatiokonstellaa-
tio, jonka avulla voidaan ke-
hittää työyhteisöjä ja jopa yri-
tysten strategiaa ja brändiä. 
Lisäksi menetelmää käytetään 
myös yhteiskunnallisten ilmiöi-
den tutkimiseen ja ymmärryk-
sen lisäämiseen erilaisten ryh-
mien välisistä jännitteistä ja 
ratkaisujen löytämiseen täl-
laisten jännitteiden purka-
miseksi. 

Yleensä organisaatio-
konstellaatio toteute-
taan ryhmätilaisuutena, jolloin 
sovitusta aiheesta tehdään 

ei pystytä täysin selittämään, 
miten on mahdollista, että 
apuhenkilöt tuntevat kehos-
saan edustamansa henkilön 
kokemuksia. Näin kuitenkin 
tapahtuu, ja juuri se mahdol-
listaa syvän ymmärryksen syn-
tymisen. 

Konstellaatio voidaan tehdä 
myös yksilösessiona, eli silloin 
tulet yksin ohjaajan luokse ja 
hän käyttää apuna erilaisia 
symboleja, kuten tyynyjä, joi-
den avulla konstellaatio teh-
dään. 

Menetelmä on voimakas, 
ja sen ohjaaminen edellyttää 
ohjaajalta/terapeutilta hyvää 
koulutusta. Vaikka organisaa-
tiokonstellaatiossa ei käsitellä 
kenenkään henkilökohtaisia 
asioita, vaan vain työhön liitty-
viä kuvioita, on ohjaajalla olta-
va kokemusta myös perhe-
konstellaatiosta, sillä vain sitä 
kautta – ja omien kysymysten-
sä läpikäymisen kautta – syn-
tyy syvällinen ymmärrys ihmis-
systeemien toiminnasta. Tätä 
menetelmää ei voi oppia kir-
joista lukemalla, vaan on työs-
tettävä itseään ja oltava muka-
na monissa konstellaatioissa 
useiden vuosien ajan. Tästä 
syntyy syvä inhimillinen emo-
tionaalinen ymmärrys ihmi-
seen vaikuttavista systeemisis-
tä voimista. 

Lue lisää organisaatiosovelluksesta: 
https://www.dialogi-instituutti.fi/
organisaatiokonstellaatioinfo 

Perhekonstellaatiosta: https://
www.dialogi-instituutti.fi/
perhekonstellaatioinfo 

konstellaatio siten, että ryh-
män jäsenet edustavat kons-
tellaatioon mukaan valittuja 
tahoja. Tahot voivat olla yk-
sittäisiä ihmisiä, kuten ylin joh-
taja, tai ryhmiä, kuten johto-
ryhmä tai keskijohto. Tahot 
voivat olla myös abstrakteja 
elementtejä, kuten osaami-
nen, strategia, luottamus tai 
organisaatiorakenne.  

Systeeminen konstellaatio 
muistuttaa hieman psykodraa-
maa, mutta ilman 
”draamaa”. Työskentely on 
hiljaista, jopa hidasta ja herk-
kää ja meditatiivista. Tämä 
mahdollistaa, että voidaan 
tunnistaa pinnan alla olevat 
oikeasti tärkeät emotionaali-
set kokemukset. Tämä on 
usein juuri niitä kohtia, joista 
syntyy syvällisimmät oivalluk-
set, sillä ihmiset ohjautuvat 
pääasiassa näiden emotionaa-
listen vireiden kautta, eivät 
”järjen” ohjaamina. 

Menetelmä voi näyttäytyä 
jopa mystisenä. Ja on totta, 
että vaikka tutkimusten mu-
kaan menetelmä on luotetta-
va keino nostaa esille näky-
mättömiä dynamiikoita, vielä 

Konstellaatio pähkinänkuoressa 
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30.9 Suomi100konstellaa-
tio Tammisaari: Sisällisso-
dan haavojen parantami-
nen tänään  

Tammisaari, klo 10-17 

Yhteisen identiteetin ja yhteis-
hengen tukemiseksi tarkastelem-
me Suomen historian ja itsenäi-
syyden kohtalonhetkiä ja tuem-
me niihin liittyvien vanhojen haa-
vojen parantamista systeemisen 
konstellaation avulla. 

Aamupäivä osuus klo 10-13 ja 
iltapäiväosuus klo 14-17. 

Aamupäivällä teemme yhteis-
kunnallista työskentelyä ja ilta-
päivällä henkilökohtaisia työs-
kentelyjä omista perheen koke-
muksista liittyen sisällissotaan. 

Aamupäivällä ilmainen sisään-
pääsy, iltapäivän hinta on 20 eu-
roa. 

Lue lisää täältä: https://
www.dialogi-instituutti.fi/
suomi100konstellaatio 

17.10 Konstellaatiota te-
rapeuteille 

samaan. Tuet työlläsi asiakkaitasi 
tavalla, joka lisää merkitykselli-
syyden kokemusta. 

Lue lisää (ks. myös sivu 22): 
https://www.dialogi-instituutti.fi/
organisaatiokonstellaation-
ohjaaja2  

22.-24.3.2018 Peili 2 al-
kaa - systeemisen kons-
tellaation koulutus  

Espoo 

Järjestyksessä toinen Peili-ryhmä 
alkaa. Peili on reilun vuoden 
mittainen kasvuryhmä ja samalla 
systeemisen konstellaation oh-
jaaja -koulutuksen ensimmäinen 
osa.  

Lue lisää (ks. myös sivu 24): 
https://www.dialogi-instituutti.fi/
systeemisen-konstellaation-
koulutus 

 

Ensimmäinen suomenkie-
linen kirja ilmestynyt! 

Jani Roman 

Systeeminen 
konstellaatio - Ih-
misyhteisöjen nä-
kymättömät voi-
mat 

Saatavilla kaikista nettikaupoista. 

Espoo, klo 9:30-16 

Tule tutustumaan tähän häm-
mästyttävään menetelmään ja 
opi yksi yksinkertainen tapa hyö-
dyntää sitä niin yksilö- kuin ryh-
mäterapiassa. 

PÄIVÄN AIKANA saat hyvän 
johdatuksen menetelmään ja sen 
taustoihin. Koet konstellaatioita 
– nimittäin ainoa keino todella 
sisäistää menetelmä on kokea se!  

Kenelle: Terapeuteille, psykote-
rapeuteille ja muille ihmistyön 
ammattilaisille 
Paikka: Scandic Espoo, Nihtisil-
lantie 1. 
Hinta: 150 euroa + alv. 
Paikkoja on rajoitetusti! 

Facebookissa: https://
www.facebook.com/
events/1936391113251064 

2.-3.11 Organisaatio-
konstellaation ohjaaja -
koulutus nro 2 alkaa 

Espoo 

Saat kattavan opetuksen konstel-
laatioiden käyttöön osana kon-
sultaatiota, työnohjausta ja 
coachausta. Opit lisää strategia-
työstä, organisaatiokulttuurista, 
johtamisesta – ja syvistä inhimilli-
sistä voimista, jotka vaikuttavat 
kaikissa ihmisyhteisöissä. Syven-
nät itsetuntemustasi. Olet osa 
isompaa liikettä, joka on elämän 
palveluksessa – ja autat muita 

Kursseja ja koulutuksia 
Lue lisää: https://www.dialogi-instituutti.fi/kalenteri 
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Ensimmäisestä Organisaatiokonstel-
laation ohjaaja -koulutuksesta val-
mistuu 12 opiskelijaa. Kysyin heidän 
ajatuksiaan ja kokemuksiaan. 

KIRJOITUS JANI ROMAN 



Kokemuksia konstellaatiosta 

13 

Organisaatiokonstellaation ohjaaja -
koulutus kestää noin kuusi kuukautta ja 
antaa valmiudet käyttää menetelmää eri 
tavoin työyhteisöissä ja työnohjaustilan-
teissa. 



Mariel Mansoniemi 

P. 040 739 3007, mmanso-
niemi@gmail.com 

1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Mariel Mansoniemi. 
Olen taustaltani biologi ja 
väitellyt tohtoriksi aiheena 
kasvien fotosynteesi. Vaih-
doin kuitenkin alaa, koska 
halusin valjastaa välkyt aivo-
ni ihmisten kanssa työsken-
telemiseen suurella sydä-
mellä. Olen kolmen vuoden 
aikana opiskellut kaiken 
mahdollisen systeemisestä 
konstellaatiosta ja se on to-
dellinen intohimoni.  

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Eräs terapeutti ohjasi minut 
katsomaan tilannettani 
konstellaation avulla ja se 
oli heti niin huikea koke-
mus, että halusin kokea sitä 
lisää ja siitä se aktiivinen 
opiskelu alkoikin. Konstel-
laation avulla vaikeat ja nä-
kymättömät asiat tulevat 
neutraalisti ja myötätuntoi-
sesti kohdatuiksi.  

3. Millaisia asioita on 

työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Jos työyhteisöt ovat valmiita 
ottamaan vastuun hyvin-
voinnistaan, systeeminen 
ymmärrys on kaivattu vas-
taus.  

7. Miten olet kokenut 
koulutuksen? 

Koulutus on ollut upea yh-
dessä tutkimisen ja oppimi-
sen ympäristö. Jani Roman 
jakoi meille paljon ymmär-
rystään ja oppejaan ja lisäk-
si tarjosi paljon mahdolli-
suuksia harjoitella luotta-
muksen ilmapiirissä. 

Pekka Seppälä 

P. 0400 326 327, vepe-
se@gmail.com 

1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Pekka Seppälä. Pää-
osan työurastani olen teh-
nyt henkilöstön kehittämi-

noussut mieleesi / olet 
pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Koulutuksen aikana olen 
yhä enemmän ymmärtänyt 
systeemisen konstellaation 
ja systeemisen ymmärryk-
sen tehon, lyhyessä ajassa 
näkyviin tulee todellisuus ja 
sen pohjalta organisaatio 
automaattisesti pystyy kor-
jaaman häiriöt sisältä käsin. 
Se on upeaa.  

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 
suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-
laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Aion etsiä luovia ratkaisuja 
esitellä konstellaatio mene-
telmää erilaisiin foorumei-
hin. Esimerkiksi palvelu-
muotoilussa konstellaatio 
voi näyttää, miltä palvelun 
kokonaisuus näyttää.  

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
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sen konsulttina suurissa 
suomalaisissa yrityksissä. 
Tällä hetkellä työskentelen 
prosessikonsulttina ja työ-
ohjaajana työyhteisöille ja 
eri organisaatiotasoilla toi-
miville henkilöille. Teen työ-
täni omassa yrityksessä ja 
yhteisyrityksessä viiden kol-
legan kanssa. 

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Syvennän jatkuvasti osaa-
mistani, jotta asiakkaani 
hyötyisivät mahdollisimman 
paljon ohjauksistani. Olen 
ollut kiinnostunut konstel-
laatio menetelmästä kon-
tekstin ymmärryksen lisää-
jänä. Kun kuulin organisaa-
tiokonstellaatio koulutuk-
sesta, päätin lähteä mu-
kaan. 

3. Millaisia asioita on 
noussut mieleesi / olet 
pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Ohjaustilanteissa tulee toisi-
naan tilanteita joissa jää 
miettimään: miksi puhum-
me tästä, mistä emme pu-
hu, mistä meidän pitäisi pu-
hua. Organisaatiokonstel-
laatio koulutuksen aikana 
olen vakuuttunut siitä, että 
menetelmä auttaa näissä 
tilanteissa pääsemään 
eteenpäin. Menetelmän oh-
jaaminen edellyttää am-
mattitaitoa, joka syntyy har-
joittelun kautta, pienin as-
kelin. 

työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Työyhteisöjen kehittämises-
sä on tyypillistä se, että ha-
vaittuja ongelmia lähdetään 
heti rationaalisesti ratkaise-
maan. Todellisten syiden 
selvittämiseen ei riitä aika, 
sitä ei koeta tärkeäksi eikä 
siihen ole välineitäkään. 
Konstellaatio tarjoaa peilin 
ja ikkunan todellisten syiden 
näkemiseen ja ymmärtämi-
seen. Selvittämällä se missä 
nyt ollaan ja miksi, luodaan 
edellytykset työyhteisöjen 
todelliselle kehittämiselle. 

7. Miten olet kokenut 
koulutuksen? 

Organisaatiokonstellaatio 
koulutuksessa on paljon 
harjoittelua ja dialogia osal-
listujien kesken. Koulutus 
antaa hyvän tilaisuuden si-
säistää konstellaatiomene-
telmä ja tarjoaa riittävästi 
käytännön harjoittelua me-
netelmän omaksumiseen. 

Tarja Tiittanen 

P. 050 3240936, tar-

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 
suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

Systeeminen ajattelu on ol-
lut osa työotettani jo pit-
kään. Organisaatiokonstel-
laatio koulutuksessa olen 
tutustunut ensimmäistä 
kertaa Hellingerin ajatte-
luun systeemisyydestä. Eri-
tyisesti systeemiset peri-
aatteet ovat antaneet mi-
nulle uutta näkökulmaa työ-
yhteisöjen dynamiikkaan. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-
laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Konstellaation avulla voi-
daan tehdä asiakkaalle nä-
kyväksi hänen toimintaansa 
vaikuttavia henkilökohtaisia 
ja systeemisiä tekijöitä. 
Jotta asiakas hyötyy ohjauk-
sistani, tulen käyttämään 
konstellaatiota tai sen osia 
työssäni oman osaamiseni 
rajoissa. 

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
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ja.tiittanen@elisanet.fi 

1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Tarja Tiittanen, koulu-
tukseltani KTM ja vuoden 
2017 alussa toteutin yhden 
haaveistani ryhtymällä 
yrittäjäksi yli 30 vuotta kes-
täneiden monipuolisten ra-
hoitus- ja pankkialan tehtä-
vien jälkeen. 

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Konstellaatiot tulivat eteeni 
vähän kuin vahingossa asi-
asta innostuneen työnoh-
jausopettajan välityksellä. 
Ensimmäisessä vaiheessa 
kiinnostuin organisaatio-
konstellaatiosta vahvan yri-
tystoiminnan tuntemukseni 
johdosta, mutta olen 
aloittanut myös perhekons-
tellaatio-opinnot ymmär-
tääkseni menetelmää mah-
dollisimman laajasti ja mo-
nipuolisesti. 

3. Millaisia asioita on 
noussut mieleesi / olet 
pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Koulutuksen aikana yhä uu-
delleen ihmettelen konstel-
laation käyttökelpoisuutta ja 
voimaa asioiden ja ihmisten 
välisten piilevien dynamiik-
kojen avaajana. Kuin nauha-
na on oma työhistoriani kul-
kenut silmieni edessä ja 
huomaan, kuinka käyttökel-
poinen menetelmä olisi ol-

omista työmenetelmistäni. 
Oma ajatukseni onkin löytää 
yhä monipuolisemmin sen 
käyttömahdollisuuksia yritys
- ja organisaatiokonteksteis-
sa. Menetelmien voimak-
kuus ja erityisesti konstel-
laatioiden vielä vähäinen 
käyttö toimivat itselleni mo-
tivoijana ja innostajana.  

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Kun toiminta organisaatiois-
sa, työyhteisöissä ja yhteis-
kunnassa on monimutkais-
tunut jatkuvasti, yksikertai-
nen syy-seuraus -ajattelu ei 
enää kykene antamaan vas-
tauksia yhtään haasteelli-
sempiin kokonaisuuksiin. 
Konstellaatiot ja systeemi-
nen ymmärrys ovat loistavia 
apuvälineitä avaamaan asi-
oita, tuomaan uusia näkö-
kulmia ja kyseenalaista-
maan jo tiedettyä / luultua-
kin kompleksisissa ja laajois-
sakin kokonaisuuksissa. 
Toista menetelmää, joka 
niin hämmentävän selkeästi 
näyttää asioita, en ole aiem-
min käyttänyt. 

7. Miten olet kokenut 
koulutuksen? 

Organisaatiokoulutus on 
ollut mielenkiitoinen matka 
menetelmään, joka jaksaa 
ihmetyttää. Opiskelijoiden 

lut monien haasteellisten 
asioiden ”tutkijana” jo 
aiemmin. 

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 
suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

Systeemisyyden pohdinnan 
olen havainnut jo itsessään 
avaavan asiakkaille uusia 
näkemyksiä ja oivalluksia 
toimintaansa. Esimerkiksi 
sosiometrillä (kuvaustapa, 
jolla voidaan tutkia esim. 
ryhmän toimintaa, rakentei-
ta, rooleja ja valintoja) asioi-
den kuvaaminen tuo esille 
asioita, joita asiakkaat eivät 
ole kyenneet riittävän hyvin 
hahmottamaan. Jo kuvaus-
vaiheessa asiakas näkee asi-
oita, joita haluaa parantaa 
tai tutkia tarkemmin ja ke-
hittäminen lähtee liikkeelle 
luontevasti. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-
laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Systeemisestä ymmärryk-
sestä ja konstellaatioista on 
tulossa merkittävimmät 
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erilaisuus koulutustausto-
jenkin osalta on tuonut 
oman positiivisen vireensä 
ryhmään ja keskustelujen 
syvyys, monipuolisuus ja 
yhdessä oppiminen on ollut 
todella antoisaa. 

Satu Niiranen 

P. 050 3511135, sniira-
ne@gmail.com 

1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Satu Niiranen, koulu-
tukseltani musiikin maisteri. 
Olen toiminut muusikkona 
ja opettajana Ranskassa, 
josta palasin kolme vuotta 
sitten takaisin Suomeen. 
Olen tällä hetkellä töissä 
musiikkiopistossa, ja opiske-
len työn ohella kaikkea mie-
lenkiintoista, mm. konstel-
laatiota! 

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Olen kiinnostunut opetus- ja 
kasvatusalan tutkimuksesta 

ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-
laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Aion käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota omassa työyhteisössä-
ni opetussuunnitelman uu-
distustyössä. Koen sen tuo-
van uusia työkaluja yhteis-
työhön ja yhteisen merki-
tyksen löytämiseen uutta 
luotaessa. Systeemisen ym-
märryksen avulla on mah-
dollista nähdä selkeämmin 
se tavoite, jota kohti ollaan 
yhdessä menossa. 

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Olisi hienoa, jos konstellaa-
tio voisi olla pysyvä työkalu 
työyhteisöissä, jonka avulla 
voitaisiin tutkia haasteita ja 
tulevaisuuden näkymiä. Yh-
teisen ymmärryksen lisään-
tyminen tuo mukanaan 
luottamusta ja sitä kautta 
myös luovuutta. Sellaisessa 
työyhteisössä jokainen työs-
kentelee mielellään! Systee-
misen ymmärryksen lisään-
tyminen on erittäin tarpeel-
lista myös yhteiskunnan tu-
levaisuuden rakentamises-
sa. 

7. Miten olet kokenut 
koulutuksen? 

ja kehittämisestä. Ystäväni 
vinkkasi minulle koulutuk-
sesta, en tiennyt siitä etukä-
teen mitään. Koulutuksen 
kuvaus vaikutti hyvin mie-
lenkiintoiselta. 

3. Millaisia asioita on 
noussut mieleesi / olet 
pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Menetelmä on hyvin moni-
puolinen, ja olen pohtinut 
tapoja, joilla voisin hyödyn-
tää koulutuksen oppeja 
omassa työssäni. Myös jat-
kokoulutusmahdollisuudet 
ovat olleet mielessä - missä 
voisin opiskella tätä lisää? 

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 
suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

Systeemiset periaatteet 
ovat avanneet minulle täy-
sin uusia näkökulmia, joita 
en ole tullut aikaisemmin 
ajatelleeksi. Systeemisyyden 
pohtiminen mahdollistaa 
syvemmän ongelman ratkai-
sun, ja auttaa eri osapuolia 
näkemään kokonaisuuden 
ja sen eri osat selkeämmin. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
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Koulutus on ollut innostava, 
ja olen saanut paljon uutta 
ajateltavaa. Haluan päästä 
käyttämään ja jakamaan 
koulutuksessa oppimiani 
asioita. Toivoisin jatkokurs-
sia! 

Jaana Heiskanen 

P. 040 538 6905, jaana-
tuulia9@gmail.com 

1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Jaana Heiskanen ja 
olen toiminut yrittäjänä vii-
meiset 20 vuotta hyvinvoin-
tikeskuksessa. 

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Kiinnostuin konstellaatiosta 
ymmärtääkseni miksi järjel-
liset ohjeet eivät toimi yri-
tyksen sisällä. Halusin ym-
märtää enemmän. Törmäsin 
yrityksessäni vuodesta toi-
seen samoihin haasteellisiin 
tilanteisiin. Halusin tietää 
miksi? 

3. Millaisia asioita on 
noussut mieleesi / olet 

kuuntelua ja havainnointia. 

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Nyt ja tulevaisuudessa me-
netelmä lisää ja parantaa 
vuorovaikutustaitoja, lisää 
myyntiä ja tiivistää/liimaa 
yhteistyötahot tiiviimmin 
toisiinsa. Kaikki voivat ja 
tuntevat olonsa paremmak-
si ja turvallisemmaksi. Kun 
ymmärrys lisääntyy, pelko 
vähenee. 

7. Miten olet kokenut 
koulutuksen? 

Koulutus on avannut näky-
mättömän ikkunan, appo-
sen selälleen. Vähän har-
mittaa, kun nyt ymmärtää 
mitä kaikkia virheitä aikoi-
naan teki, ymmärtämättö-
myyttään. 

Hannu Koistinen 

P. 050 367 7500, koisti-
nenkantele@me.com 

pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Voi kun tätä opetettaisiin jo 
ala-asteella. :) 

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 
suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

Systeemisyyden pohtiminen 
ja tutkiminen purkaisi turhia 
konflikteja, parantaisi vuo-
rovaikutustaitoja ja lisäisi 
tuloksia kun avoimuus ja 
ymmärrys työyhteisössä li-
sääntyy. Erityisesti työnteki-
jöiden henkilökohtaiset voi-
mavarat lisääntyvät psyko-
logisen turvallisuuden tun-
teen lisääntyessä. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-
laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Käytän sitä jo nyt sekä arki-
elämässä sekä yhteistyöpa-
lavereissa päivittäin. Siksi 
koska kaikki asiat toimivat 
sujuvamman ymmärryksen 
lisääntyessä. Käyttöönotto 
edellyttää enemmän läsnä-
oloa tilanteessa ja aktiivista 
kuuntelua, myös kehon 
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1. Kuka olet ja mikä on 
taustasi? 

Olen Hannu Koistinen, Kois-
tinen Kantele Oy:n toimitus-
johtaja, toisen polven kan-
teleenrakentaja ja kantele-
soittimien uudistaja. Opis-
kelen ja osallistun aktiivises-
ti työelämän uudistamiseen 
sekä oman työn, että usei-
den aktiivisten ryhmien 
kautta.  

Haluan erityisesti tutkia 
sekä konkreettisesti olla 
synnyttämässä ryhmäluovia 
tiimejä, työskennellä itse 
sellaisten osana ja kehittää 
ryhmäluovuuden tiloja ja 
työtapoja sekä konkreettis-
ta, tuloksekasta työtä. Us-
kon, että meillä kaikilla on 
tähän tarve ja tarvittavat 
kyvyt, kulttuurimme ja kou-
lutuksemme on vain luonut 
esteitä tälle luonnolliselle, 
lajityypilliselle käyttäytymi-
selle, joka näkyy jo lasten 
leikeissä.  

Hyvässä leikissä jokainen 
saa olla hyväksytty omana 
itsenään, kuljettaa tarinaa 
eteenpäin ja mielikuvitus on 
keskeinen, yhteinen työkalu 
uuden luomiseen yhdessä. 
Tällaisessa tilassa ihmiset 
haluavat luonnostaan antaa 
parhaan panoksensa ja jo-
kainen voi kokea itsellään 
olevan edellytykset kehittyä 
ihmisenä ja ammattilaisena 
täysipainoisesti. 

Ihmisillä on perustavan-
laatuinen kyky kuvitella hy-
viä tulevaisuuksia ja sitten 

instituutin sivuille, mutta 
aktiivisella hakemisella ja 
tiedonhaun kautta se tapah-
tui. Konstellaatio menetel-
mästä kiinnostuin ihmissys-
teemisen osaamisen osana 
ja hakeuduin koulutukseen 
parantaakseni ihmissystee-
mistä ymmärrystäni ja osaa-
mistani. 

3. Millaisia asioita on 
noussut mieleesi / olet 
pohtinut koulutuksen ai-
kana? 

Ihmissysteeminen ymmär-
rys on taso, joka aivan kes-
keisellä tavalla täydentää 
kuvaa ihmisestä sosiaalise-
na lajina. Kaikki lukemani 
kirjallisuus on aiemmin kes-
kittynyt liikaa yksilöön koska 
länsimaisissa yhteiskunnissa 
yksilön kilpailukyky on kai-
ken ajattelun ja toiminnan 
keskiössä ja psykologia pyr-
kii ymmärtämään ennen 
kaikkea yksilöä, ratkaise-
maan hänen ongelmiaan ja 
luomaan valmiuksia täysi-
painoiselle elämälle. 

Ihmissysteeminen ym-
märrys on lisääntynyt ja 
huomaan sen vaikuttavan 
kaikessa vuorovaikutuk-
sessa myönteisellä tavalla.  

4. Miten systeemisyyden 
pohtiminen on vaikutta-
nut näkemykseesi esim. 
työpaikkasi ja/tai jonkin 
muun organisaation toi-
minnasta, toiminnan osa-
puolista ja niiden välisistä 

toteuttaa niitä. Parhaimmil-
laan aikuiset työskentelevät 
omine osaamisineen ja tai-
toineen leikin kepeydellä ja 
luovat yhdessä haluttavia 
tulevaisuuskuvia muodosta-
en niistä toteuttamiskelpoi-
sia suunnitelmia. Kun kaikki 
vielä sitoutuvat turvallisen 
tilan ja avoimen kommuni-
kaation luomiseen, tälle 
pohjalle voi rakentua ku-
koistava joukkomielikuvitus, 
joka mahdollistaa yhteisop-
pimisen, kehittämisen ja ke-
hittymisen ilon sekä koko-
naisuutena tuloksekkaan 
työn.  

2. Miten ja miksi kiinnos-
tuit konstellaatiosta? 

Olen lukenut kohtuullisen 
paljon johtamisesta ja ihmi-
sen käyttäytymisestä ja se ei 
kuitenkaan ole antanut mie-
lestäni riittäviä, syvällisiä 
vastauksia ja työkaluja ih-
misten kanssa toimimiseen. 
Erityisesti silloin kun takana 
on pidempi yhteinen taival 
kuten perhesuhteissa ja pit-
kissä työsuhteissa, voivat 
ihmisten käsitykset ja tun-
teet olla varsin jumittuneita 
ja koen, ettei minulla ollut 
keinoja näiden asetelmien 
työstämiseen ja purkami-
seen. 

Etsin ymmärrystä, osaa-
mista ja keinoja ihmisten 
kanssa parempaan toimin-
taan sekä työelämässä, että 
yksityiselämässä. En muista 
aivan tarkasti, millä hauilla 
ja mitä kautta löysin Dialogi-
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suhdeverkostoista ja 
mahdollisuudesta ke-
hittää jonkin yhteisön tai 
organisaation toimintaa. 

Systeemisyyden pohtiminen 
on avannut näkökulmaani 
enemmän ulkoapäin katso-
vaksi, vähän kuin voisin tar-
kastella yhteisöä - itseni 
mukaan lukien - uuden tuli-
jan silmin ja sosiaalisin ais-
tein. Ymmärryksen kehitys 
on vaikuttanut siten, että 
olen osannut puhua ja kes-
kustella aiemmin vaikeista 
asioista aiheuttamatta pai-
neen tunnetta kanssakes-
kustelijoille ja kanssatyönte-
kijöille. Tässä arvioisin ta-
pahtuneen merkittävän ke-
hityksen ja uskon sen ole-
van suoraa seurausta pa-
remmasta sosiaalisesta sys-
teemisestä ymmärryksestä 
ja siitä seuranneesta oman 
toiminnan luonnollisesta, 
uudenlaisesta optimoimi-
sesta. Uskon, että suuri osa 
ihmisistä pyrkii toimimaan 
ymmärryksensä mukaan vil-
pittömästi ja muita ihmisiä 
hyvin huomioiden. Systee-
misen osaamisen laajenemi-
nen ja syveneminen voi an-
taa ihmisille mahdollisuu-
den tehdä parempaa yhteis-
työtä ja huomioida toinen 
toisiaan entistä paremmin, 
jopa paljon paremmin. 

5. Kuinka todennäköisesti 
aiot käyttää systeemistä 
ymmärrystä ja konstellaa-
tiota työvälineenä? Mil-

koulutuksen? 

Olen kokenut koulutuksen 
ja sen keskustelevan, yhdes-
sä tutkivan työskentelyta-
van erittäin hyväksi. Meto-
din oppimisen kannalta 
konstellaatioihin osallistu-
minen, niiden seuraaminen, 
ohjaaminen, että keskuste-
lut ovat olleet erittäin tär-
keitä. Myös aikajänne tun-
tuu toimivalta koska näin 
paljon ihmisen ymmärrystä 
muuttavaa asiakokonai-
suutta ja menetelmää ei voi 
oppia kovin lyhyessä ajassa. 
Työstäminen ja ymmärryk-
sen kehittyminen vaatii ai-
kaa. Tällä hetkellä tuntuu, 
että aikaa on ollut riittävästi 
ymmärryksen muodostumi-
seen ja asioiden rauhalli-
seen käsittelyyn ja sulatte-
luun. 

Marja Laakso 

P. 040 7599627, mar-
ja.laakso@oivalluslaakso.
fi 

laisissa tilanteissa? Mik-
si? 

Käytän jatkuvasti kehittyvää 
systeemistä ymmärrystä ja 
se vaikuttaa jo nyt kaikessa 
toiminnassani ihmisten 
kanssa. Oikeastaan olen var-
sin vaikuttunut siitä, miten 
paljon systeemisen ymmär-
ryksen kehitys on jo autta-
nut päivittäisessä työssä ja 
siihen liittyvässä vuorovai-
kutuksessa. 

6. Miten näet konstellaa-
tion ja siihen liittyvän sys-
teemisen ymmärryksen 
työyhteisöjen ja yhteis-
kunnan kehityksessä nyt 
ja tulevaisuudessa? 

Systeeminen ymmärrys on 
erittäin tärkeä ihmisten ja 
muodostamiemme yhteisö-
jen ymmärryksen osa. Ilman 
systeemistä ymmärrystä ih-
misyhteisöjen dynamiikkaa 
kokonaisuutta ja ei mieles-
täni voida kokonaisvaltai-
sesti ymmärtää. Uskon, että 
ymmärryksen laajeneminen 
auttaa ratkaisemaan ole-
massa olevia ongelmia, joi-
hin ei aiemmin ole ollut kei-
noja ja myös auttaa suun-
nittelemaan ihmissysteemi-
siä malleja ja rakenteita, 
joista seuraa parempia, inhi-
millisempiä ja oikeudenmu-
kaiseksi koettuja, toimivam-
pia yhteisö- ja yhteiskunta-
rakenteita sekä yhteiskun-
tia. 

7. Miten olet kokenut 
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Olen Marja Laakso, DI, LCF 
valmentaja, NLP Practioner. 
Olen lähes 25 vuotta kulke-
nut yrityksissä arvioimassa 
niiden laatu- ja ympäristö-
järjestelmiä pääarvioijana. 
Näiden vuosien aikana kym-
menissä ja kymmenissä yri-
tyksissä käyneenä olen kiin-
nostunut siitä systeemistä, 
mikä usein jää piiloon.  

Laatujärjestelmä kuvataan, 
työohjeet kirjoitetaan, sovi-
taan toimintatavat ja silti 
mikään ei muutu. Jonkin 
tärkeä jää näkymättömiin. 
Konstellaatio on tuonut rat-
kaisun tähän tai paremmin-
kin avaimen ratkaisuun, ne 
silmälasit joilla näkee. 

Koulutuksen aikana jatku-
vasti hämmästyn tämän 
menetelmän toimivuutta! 
Miten se tuo esille nuo piile-
vät systeemiset verkostot. 
Se vaikuttaa siihen, miten 
asiakasyrityksissä havain-
noin ja tiedostan systeemis-
tä rakennetta. 

Olen toisen kurssilaisen 
kanssa käynnistämässä or-
ganisaatiokonstellaatioiden 
järjestämistä sekä yksittäisil-
le henkilöille että työyhtei-
söille. 

Koulutus on ollut antoisaa, 
keskustelut ja yhteiset poh-
dinnat kurssilaisten kanssa 
ovat olleet erilaisia näkökul-
mia hyvin avaavia ja niistä 
on saanut paljon eväitä. 

Kuopio & Mikkeli: 

- Pirjo Valtonen, 050 5327587, 
pirjohv@gmail.com 

Oulu: 

- Jaana Heiskanen, 040 538 
6905, jaanatuu-
lia9@gmail.com 

- Heli Jussila-Martineau, 040 
952 6372, he-
li.jm@outlook.com 

Joensuu: 

- Tomi Tuomasjukka, 050 433 
9049, to-
mi.tuomasjukka@tyoluotsi.fi 

Pori: 

- Pekka Seppälä, 0400 326 
327, vepese@gmail.com 

Voit varata heiltä ajan ja 
tehdä työhösi, organisaa-
tioosi tai erilaisiin valinta-
tilanteisiisi liittyvän kons-
tellaation. Tämä on hyvä 
tapa tutustua konstellaati-
oon ja saada tukea itsensä 
ja työnsä kehittämiseen! 

Menetelmä sopii hyvin 
työnohjauksen, coachauk-
sen ja sparrauksen työka-
luksi. 

Organisaatiokonstel-
laation ohjaaja -
koulutus nro 1 

Koulutus on toteutettu 
huhtikuussa – lokakuussa 
2017. Koulutukseen ovat 
osallistuneet seuraavat 
henkilöt: 

Pääkaupunkiseutu: 

- Hannu Koistinen, 050 367 
7500, koistinenkante-
le@me.com 

- Marja Laakso, 040 759962, 
marja.laakso@oivalluslaakso.fi 

- Satu Niiranen, 050 3511135, 
sniirane@gmail.com 

- Arja Packalén, 050 514 5108, 
arja.saaripackalen@gmail.com 

- Tarja Tiittanen, 050 
3240936, tar-
ja.tiittanen@elisanet.fi 

Turku: 

- Mariel Mansoniemi, 040 739 
3007, mmansonie-
mi@gmail.com 

Jyväskylä: 

- Vesa Purokuru, 050 575 
0485, ve-
sa.purokuru@humap.com 
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ORGANISAATIO-
KONSTELLAATION OHJAAJA 

Koulutus 2017-2018 

Kehittäminen ja työnohjaus uudelle 
tasolle 



K 
oulutuksen jäl-
keen kykenet tu-
kemaan työyh-
teisöjä ja yksi-

tyisasiakkaitasi aikaisem-
paa tehokkaammin ym-
märtämällä systeemisiä 
rakenteita ja dynamiikoi-
ta. Osaat soveltaa moni-
puolisesti systeemistä ym-
märrystä ja käyttää kons-
tellaatiota välineenä/
työkaluna organisaation ja 
työyhteisön kehittämises-
sä. 

Kenelle? Työnohjaajille, 
konsulteille, terapeuteille, 
coacheille - sinulle, joka 
haluat laajentaa ymmär-
rystäsi ihmissysteemeistä 
voidaksesi tuottaa asiak-
kaillesi ja työyhteisöille 
enemmän lisäarvoa. 

Koulutuksen rakenne 

Toteutus: 5 x 2 päivää, yhteensä 10 
lähiopetuspäivää ja lisäksi opiskeli-
joiden harjoituspäivä. Lisäksi osallis-
tujan on suoritettava vähintään kah-
den päivän perhekonstellaatioryh-

mätilanteissa. Harjoittelu. 

4. Työyhteisön ja organisaa-
tiokulttuurin kehittäminen (2 
pvä), 15.-16.3. 

• Systeemiset rakenteet orga-
nisaatioissa ja työyhteisöissä. 

• Organisaatiokulttuurin vaiku-
tus työyhteisön toimintaan ja 
kulttuurin kehittäminen. 

• Systeeminen kehityshanke ja 
konstellaatio sen osana. 

• Systeeminen ymmärrys sovel-
lettuna muuhun kehitystoi-
mintaan. 

5. Systeeminen johtajuus ja yhteen-
veto (2 pvä), 26.-27.4. 

• Systeeminen johtajuus ja 
johtamisen kehittäminen. 

• Yhteenvetoa opitusta. 

• Harjoituksia ja näyteohjauk-
sia. 

Tapaamiskerroilla 2.-5. voidaan 
ottaa mukaan ulkopuolisia caseja, 
mikä antaa työyhteisöille mahdolli-
suuden saada tukea toimintansa 
kehittämiseen. 

Kurssimateriaali: Hintaan kuu-
luu Systeemisen konstellaation seit-
semän prosessia työnohjaukseen ja 
konsultaatioon -vihko. 

Hinta on 2650 euroa + alv. Osallistu-
jamaksimi on 20 henkilöä. 

Lue lisää: https://www.dialogi-
instituutti.fi/
organisaatiokonstellaation-ohjaaja2 

mä, mikä tukee merkittävästi systee-
misen ymmärryksen kehittymistä ja 
kykyä toimia ohjaajana. 

Lähiopetuspäivät: 2.-3.11, 30.11.-
1.12, 18.-19.1.2018, 15.-16.3 ja 26.-
27.4. Kaikilla kerroilla tehdään kons-
tellaatioita aiheisiin liittyen ja osallis-
tujat harjoittelevat ohjaamista. 

1. Systeemisen konstellaation pe-
rusteet (2 pvä), 2.-3.11. 

• Systeemien organisoitumisen 
perusperiaatteet. 

• Systeemiset periaatteet ja 
voimat. 

• Systeemiset oireet ja dyna-
miikat. 

• Mindfulness ohjaajan työn 
perustana. 

• Kokemuksia konstellaatiosta. 
Harjoituksia. 

2. Strategian, brändin ja liiketoimin-
nan kehittäminen (2 pvä), 30.11.-
1.12. 

• Konstellaation soveltaminen 
strategian, brändin ja liiketoi-
minnan kehittämiseen. 

• Turvallisia tapoja tehdä kons-
tellaatioita yksilö- ja ryhmäti-
lanteissa. Harjoittelu. 

3. Systeeminen työnohjaus ja 
coachaus (2 pvä), 18.-19.1.2018 

• Systeemisen ymmärryksen 
soveltaminen yksilö- ja ryh-
mätyönohjauksissa ja 
coachauksissa. 

• Konstellaatiot yksilö- ja ryh-
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Haluatko auttaa kokonaisvaltaisemmin ja te-
hokkaammin asiakastasi tai organisaatiotasi 
menestymään? Opi ymmärtämään sosiaalisia 
systeemejä ja kehittämään niitä osana organi-
saation kehittämistä. Opiskele organisaatio-
konstellaation ohjaajaksi! 
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Systeemisen konstellaation koulutus 
 

Dialogi-instituutti ylpeänä esittää: 
Jo toinen 2,5-vuotinen systeemisen konstellaation koulutuksem-
me alkaa maaliskuussa 2018! Tule mukaan ainutlaatuiseen kou-

lutukseen! 
 
Koulutus on jakautunut kahteen osaan, josta ensimmäinen kestää n. 1,5 vuotta 
ja toinen n. 1 vuoden. Ensimmäinen osa on samalla myös henkilökohtaisen kas-
vun tuki eli kasvuryhmä. Siihen voi osallistua, vaikka ei haluaisikaan suorittaa 
toista osaa ja valmistua systeemisen konstellaation ohjaajaksi. 
 

Uraauurtava koulutus 
 
Se antaa perusteellisen pohjan kasvaa konstellaatioiden ohjaamiseen. Mutta se antaa 
vieläkin enemmän: se on henkilökohtainen ja upea matka kasvaa ihmisenä! 
 

Koulutus on sinulle, joka:  

• haluat kasvaa ihmisenä ja luoda rakkaudellisempia ja tasapainoisempia ihmissuhtei-
ta 

• haluat oppia systeemistä konstellaatiota ja kehittää systeemistä ymmärrystäsi 

• haluat oppia perhekonstellaation ja yhteiskunnallisten konstellaatioiden tekemistä 

• haluat saada itsellesi lempeän peilin, joka auttaa sinua näkemään itsesi ja maailmasi 
entistä puhtaammin 

Lue lisää: https://www.dialogi-instituutti.fi/systeemisen-konstellaation-koulutus 

https://www.dialogi-instituutti.fi/systeemisen-konstellaation-koulutus


Koulutuksen ensimmäi-
nen osa: Peili 

Koulutuksen ensimmäinen osa 
sai nimekseen Peili, koska se 
tarjoaa juuri tällaisen lempeän 
peilin kasvun tueksi. Opit kou-
lutuksessa systeemisen kons-
tellaation perusteet ja saat 
kokea useita konstellaatioita, 
joissa ymmärryksesi syvenee 
ja saat kasvaa! Koulutus alkaa 
maaliskuussa 2018 ja siinä on 
yhteensä kahdeksan kolmen 
päivän tapaamiskertaa. 

> Lue lisää: https://
www.dialogi-instituutti.fi/peili
-2018 

Koulutuksen toinen osa 

Toisen osan nimi 
on Systeemisen konstellaation 
ohjaaja, ja siinä osaamisesi 
syvenee niin menetelmän käy-
tön kuin terapeuttisen osaami-
sen saroilla. Tämä vaihe alkaa 
vuonna 2019. 

siin koulutuksiin Suomessa ja ulko-
mailla (yhteensä yli 70 koulutus-
päivää, mm. Svagito Liebermeiste-
rin ja menetelmän kehittäjän Bert 
Hellingerin opissa) sekä vetänyt 
itse perhe- ja organisaatiokonstel-
laatioryhmiä vuodesta 2005. Hän 
on myös tutkinut Työsuojelurahas-
ton tuella menetelmän käyttöä 
erityisesti organisaatioiden ke-
hittämisessä ja kehittänyt menetel-
mään liittyvää teoriaa ihmisen so-
siaalisten ominaisuuksien osalta. 
Janilla on kokemus yli 650 konstel-
laatiosta. 

Jani on tehnyt psykodraamaa 
vuodesta 1994 ja on suorittanut 
kaikki psykodraamaohjaajakoulu-
tukseen (terapeuttikoulutus) liitty-
vät kurssit vuosina 2000-2007 (yli 
100 koulutuspäivää ja yli 90 ryh-
mäpäivää). Lisäksi hän on opiskel-
lut psyko– ja sosiodraamaa useilla 
eri kursseilla sekä muita itsensä 
kehittämisen menetelmiä kuten 
NVC ja NLP, sekä tutustunut mo-
neen eri terapiamuotoon Suomes-
sa ja ulkomailla. Hän on opettanut 
joogaa ja meditaatiota vuodesta 
1997. 

Jani on myös tekniikan tohtori, 
väitellyt työpsykologiasta aiheena 
dialogi organisaatiokulttuurin ke-
hittämisen menetelmänä. 

Hakeminen 

Hae koulutukseen vapaamuo-
toisella hakemuksella, jossa 
kerrot miksi haluat osallistua. 
Osallistujat valitaan hakemus-
ten perusteella ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ensimmäi-
sen osan suorittamisen jäl-
keen voit hakea koulutuksen 
toiseen osaan. 

Hae 31.10 mennessä. Mukaan 
otettavat valitaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä, jos hake-
mus hyväksytään. 

Koulutuksen pääopettaja on 
Jani Roman 

Jani on systeemisen konstellaation 
pioneereja Suomessa ja yhteiskun-
nallisten konstellaatioiden pionee-
reja maailmassa. Hän on kirjoitta-
nut aiheesta ensimmäisen suoma-
laisen kirjan (2016) Systeeminen 
konstellaatio – Ihmisyhteisöjen 
näkymättömät voimat. Jani on 
myös TV:stä tuttu terapeutti: hän 
on esitellyt perhekonstellaation 
menetelmää YLEn Efter Nio -
ohjelmassa 2016. 

Jani on opiskellut menetelmää 
vuodesta 2002 ja osallistunut usei-
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