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Yhteiskunnan järjestelmät avaa  
Luhmannin systeemiteoriaa 
Luhmann halusi selittää  
yhteiskuntateoriassaan kaiken

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

Niklas Luhmann oli yksi 1900-luvun lopun merkittävimmistä sosiologisista 
teoreetikoista. Luhmannin mukaan yhteiskunta koostuu systeemien ja ala-
systeemien sisäisestä ja välisestä kommunikaatiosta. Yhteiskunnan järjes-
telmät (Gaudeamus 2013) avaa tätä itsessään vaikealta kuulostavaa ajatus-
ta kymmenen suomalaisen Luhmann-tuntijan voimin.

Kirjassa paneudutaan Luhmannin teorian yleisten käsitteiden ja lainalai-
suuksien lisäksi useisiin yhteiskunnan osasysteemeihin. Esimerkiksi talou-
den, tieteen, taiteen, kasvatuksen, lääketieteen ja oikeuden sisältöjä analy-
soidaan kattavasti. Lisäksi osajärjestelmien toimintaa havainnollistetaan 
lukuisten empiiristen esimerkkien avulla.

Luhmann ei päästä lukijaa helpolla

”Luhmannin tyyliä ja ilmaisutapaa pidetään hankalana. Hän ei päästä luki-
jaa helpolla, tekstit avautuvat yleensä vasta monen lukukerran jälkeen. Juu-
ri tässä piileekin Luhmannin viehätys. Kerran avautuessaan teoriat toimi-
vat kelpo välineinä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ongelmien analyyseissa.” 
Janne Jalava & Risto Kangas

”Jälkimoderni maailma ja asiat ja ilmiöt siinä ovat monimutkaisia. Moni-
mutkaisuus ei kuitenkaan välttämättä ole vika tai haitta saati käsittämät-
tömyyden syy. Käsittämättömyys ei myöskään hälvene yksinkertaistamisen 
(…) avulla, vaikka näin tunnutaankin usein ajateltavan.” Risto Eräsaari

”Systeemiteoreettinen tutkimus on joka tapauksessa aina yhteiskuntateo-
reettista empiriaa – ja samalla empiiristä yhteiskuntateoriaa. Tutkimuskoh-
teena olevat ilmiöt, tapahtumaketjut ja prosessit muodostavat jatkuvasti 
kokonaisuutta, joka sosiologisessa teoriassa on perinteisesti nimetty yhteis-
kunnaksi.” Mikko J. Virtanen

”…organisaatio joutuu miettimään yhä enemmän sitä, onko sillä varaa mak-
saa palkkoja lääkäreille ja sairaanhoitajille. Luhmannilainen organisaatio-
teoria kuvastaa hyvin globalisaation luomaa dilemmaa talouden ja politii-
kan ylivallasta.” Janne Jalava

”Talous on siis kommunikaatiota niukkuudesta, ja kaikki taloudellinen kom-
munikaatio orientoituu niukkuuden ympärille.” Tuomas Niska

”Tieteen kommunikaatiossa asiat muuttuvat paikkansa pitäviksi ja epätosik-
si riippumatta siitä, onko tapahtuma taloudellisille toimijoille ilo vai kauhu.” 
Seppo Raiski

”Koulusta ja koulutuksen järjestelmästä puhutaan ikään kuin ne olisivat 
staattinen kokonaisuus muistamatta, että muiden sosiaalisten systeemien 
tavoin myös koulutuksen järjestelmät ja niiden rajat elävät jatkuvasti.” Kari 
Kantasalmi

”Politiikka on eräs tärkeimmistä ja eniten analysoiduista luhmannilaisista 
järjestelmistä. Sen funktio on tehdä ja toimeenpanna kollektiivisesti sitovia 
päätöksiä, ja sen mediumina toimii valta.”  
Tuomas Ylä-Anttila & Janne Jalava


