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Tässä artikkelissa kaikuu kahdenkymmenen vuo-

den tutkimustyö dialogista ja organisaatiokult-

tuurista. Peter Sengen kirja ”The Fifth Discipline” 

iski kipinän alttiiseen maastoon vuonna 1995. 

Tästä lähti liikkeelle väitöskirjatutkimukseni dia-

logista organisaatioissa, jonka yksi välietappi oli 

väitöstilaisuus vuonna 2005. 

Samana kymmenen vuoden aikana syvennyin 

intohimoisesti dialogiin eri näkökulmista: psyko- 

ja sosiodraamaan, meditaatioon/mindfulnessiin, 

joogaan, erilaisiin vuorovaikutustaitoihin kuten 

nonviolent communicationiin ja mieleen vaikut-

tamisen prosesseihin, kuten NLP:hen. Erityisen 

paljon kaikupohjaa minussa sai systeeminen nä-

kökulma systeemisen konstellaation myötä. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2005-

2015) olen tehnyt 18 suurta kehityshanketta. Ne 

ovat olleet kliinistä tutkimusta, eli ensisijaisesti 

olen kehittänyt organisaatiota ja sen jälkeen hyö-

dyntänyt niistä tullutta materiaalia. Näkökulma 

näissä on ollut organisaatiokulttuurin kehittämi-

nen niin fuusioissa kuin kasvuyrityksissä tai yli-

päätään organisaation toimivuuden kehittämi-

nen. 

Tässä artikkelissa vedän kaikkea tätä yhteen; 

ja esittelen teoriani, joka selittää organisaa-

tiokulttuurin muodostumista, uskomuksia ylläpi-

tävää voimaa ja miten näitä syviä kulttuurisia us-

komuksia voidaan muuttaa. 
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Elämä on dialogia 

aikki elämässä on dialogin tulosta; mi-

kään ei ole syntynyt yksin. Dialogissa on 

Elämän ja Evoluution perusta. Kahdesta 

syntyy jatkuvasti uusi kolmas ja kolmesta uusi 

neljäs. Elämän energia virtaa kaiken lävitse ja 

Elämä syntyy uudestaan jokainen hetki. Mikään 

ei pysy ennallaan – Virta, joka kaikkea kuljettaa, 

on pysähtymätön, perääntymätön ja iätön. 

Vaikka kaikki muodot muuttuvat, niin mikä 

on se voima, joka muutoksen aikaansaa; joka 

synnyttää vastauksen itsensä esittämään kysy-

mykseen, yhä uudelleen? 

K 
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Mikä on se älykkyys, joka virtaa kaikkeuden 

läpi – iättömyydestä ikuisuuteen – ja synnytti 

elämän, synnytti meidät? 

Mihin tämä virta vie? 

Dialogi on elämän energian, luomisvoiman, ikui-

nen virta. Siitä kaikki alkaa, juuri nyt. 

Dialogi tulee kreikan kielen sanoista dia ja 

logos. Dia tarkoittaa lävitse, kuten diakuvassa 

valo kulkee kuvan lävitse. Logos on merkitys, 

sanan idea. Dialogissa siis merkitys, idea, kulkee 

lävitsemme. Mutta se ei kulje muuttumatto-

mana, vaan vuorovaikutuksessa sen kanssa, 

jonka läpi se kulkee. 

Ympyrä sulkeutuu 

Dialogitarinani alkoi vuonna 1995 Peter Sengen 

kirjasta ”The Fifth Discipline”1. Siitä irronnut ki-

pinä osui alttiiseen maaperään. Toimin silloin 

Imatran Voiman kehittämisestä vastaavana ja 

johtoryhmän sihteerinä. Organisoin ja vedin 

laatuhankkeita, prosessien kehittämisiä, itsear-

viointia Euroopan laatupalkinnon mukaisesti, 

tiimikoulutuksia ja benchmarkingia sekä koko 

henkilöstön tilaisuuksia, jossa kerrottiin ajan-

kohtaisista asioista. Näin, miten johto teki orga-

nisaatiomuutoksia ja nimet vaihtuivat laati-

koissa – ja laatikotkin muuttuivat. 

Mutta silti kuulin ihmisten sanovan, että 

”mikään ei muuttunut”. 

Se sai minut hämmentymään. Mikä olisi oikea 

muutos, jos nuo eivät sellaisia olleet? Aloin etsiä 

vastausta. 

Hypoteesikseni tuli, että oikea muutos olisi 

suhtautumisen muutos. Silloin ei tarvitsisi 

muuttaa prosesseja tai organisaatioita. Ja silti 

kaikki sanoisivat, että täällä on oikeasti jotain 

muuttunut. 

Dialogissa näin keinon synnyttää uutta ymmär-

rystä, joka johtaisi suhtautumisen muutokseen. 

Olin kiinnostunut meditaatiosta, ja Sengen, 

Isaacsin2 ja Bohmin3 dialogiteoriat, jotka vah-

vasti nojasivat meditaatioon tai sen kaltaiseen 

itsetutkiskeluun, upposivat minuun. Dialogin 

kautta voisimme kohdata perimmäisiä kysy-

myksiä, oivaltaa uutta ja se johtaisi spontaaniin 

muutokseen. Mutta miten aikaansaada aitoa 

dialogia? 

Koin haasteen henkilökohtaisena. Aloin 

opiskella kaikkia käsiini saatavia vuorovaiku-

tustaitoja ja kehitin omia taitojani psykodraa-

massa ja tarinateatterissa. Opiskelin NLP:tä. Ja 

löysin nonviolent communicationin, NVC:n, 

jossa koin hyvän vuorovaikutuksen kristallisoi-

tuvan. 

Mutta tämä ei kuitenkaan riittänyt. Tunsin 

törmääväni seinään. Tai oikeastaan ameebaan. 

Näkymättömään voimaan, joka esti ihmisiä 

käyttämästä oppimiaan hyviä vuorovaikutustai-

toja. 

Tämä ameeba oli organisaatiokulttuuri. 

Tajusin, että yksilö ei olekaan vapaa tekemään 

mitä tahtoo, vaan häntä ohjaavat näkymättömät 

voimat, jotka päättävät mitä asioita voidaan 

nostaa esille ja miten niitä nostetaan esille. 

Yhteisön kulttuuri, ryhmän normisto, aset-

taa reunaehdot ryhmän toiminnalle. Se määrit-

tää, mikä on oikein ja mikä väärin, mitä saa tar-

kastella ja mitä ei saa. Schein4 ja Argyris5 kuvaa-

vat hyvin tätä ilmiötä. 

Dialogi ja organisaatiokulttuuri alkoivat 

mielessäni kietoutua yhteen. Jälkimmäinen 

asettaa rajat, ja ensimmäinen taas mahdollistaa 

rajojen tutkinnan. Yhteen kietoutuen kuin kaksi 

köynnöstä ne kasvavat kohti valoa. 

Vuonna 2005 aloitin ensimmäiset suuret pro-

jektit, joissa kehitimme organisaatiokulttuuria. 

Koin, että fokus oli siirtynyt lähemmäs ydintä: 

emme puhuneet enää vuorovaikutustaidoista, 

vaan niistä uskomuksista, jotka ohjaavat organi-

saatiota. 

Olin silloin jo usean vuoden ajan perehtynyt 

systeemiseen konstellaatioon. Se oli minulle 

avain laajempaan perspektiiviin. Sen kautta 

aloin tajuta, miten jokainen meistä on osa isom-

paa kokonaisuutta ja tämä kokonaisuus, sys-

teemi, vaikuttaa meihin monin tavoin näkymät-

tömästi. 
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Viimeiset kymmenen vuotta dialogi ja orga-

nisaatiokulttuuri – sekä systeeminen konstel-

laatio ja systeeminen ymmärrys – ovat kulke-

neet hankkeissani rinnakkain. 

Innostukseni alkoi henkilökohtaisista taidoista 

ja oivalluksista ja matkani vei kollektiiviseen, 

yhteiseen, kenttään. Nyt ympyrä sulkeutuu. 

Nimittäin, ihminen on kuitenkin kaiken kes-

kiössä. Hän ajattelee, tuntee ja toimii. Hänen 

kauttaan kulkee elämän suuri liike, toisinaan 

hänen yli pyyhkäisten, mutta toisinaan jalos-

tuen tavalla, joka muuttaa maailmaa. 

Mindfulness, tietoinen läsnäolo, on mieles-

täni dialogin ytimessä. Hiljentyvä mieli kykenee 

olemaan dialogissa tavalla, jolla häiriintynyt, 

lukkiutunut ja monien tiedostamattomien im-

pulssien vallassa oleva mieli ei kykene. 

Hiljainen mieli kykenee näkemään syvälle 

omiin rakenteisiinsa – ja tämä muuttaa myös ul-

koista rakennetta; se muuttaa ympäröivää kult-

tuuria. Maailma muuttuu meidän myötämme. 

Mistä syntyy dialoginen organi-

saatio? 

Dialoginen organisaatio syntyy, mielestäni, kol-

mesta elementistä: 

1. Dialogitaidot 

2. Dialogiset rakenteet, prosessit ja 

foorumit 

3. Dialoginen organisaatiokulttuuri ja 

systeemi 

Aloitan listan viimeisestä, eli dialoginen organi-

saatiokulttuuri ja systeemi, koska se on mieles-

täni ratkaisevassa roolissa dialogisuuden lisää-

misessä.  

Organisaatiokulttuuri on ryhmän tai yhtei-

sön omaksuma normisto, joka vaikuttaa merkit-

tävästi ryhmän jäsenen käyttäytymiseen, valin-

toihin ja jopa ajatuksiin ja tunteisiin. (Lue lisää 

organisaatiokulttuurista artikkelistani (2007) 

”Havaintoja fuusiosta kulttuurien näkökul-

masta”6 tai (2010) ”Yrityskulttuuritutkimus: 

HOK-Elannon yhdistyminen”7. Sivuan aihetta lä-

heisesti myös artikkelissani (2011) ”Systeemi-

nen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio”8. 

Tässä artikkelissa ja sen jatko-osassa (2015) 

”Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityk-

semme ihmisestä osana yhteisöä”9 avaan erityi-

sesti systeemistä näkökulmaa ja mitä se tarkoit-

taa yhteisöjen kehittämisessä). 

Kuuluisa esimerkki on tarhassa olevat api-

nat, joiden tarhan katosta roikotettiin banaania. 

Kun eräs apinoista kiipesi tuolin avulla otta-

maan sitä, sitä ammuttiin kylmällä vedellä. Ko-

kemus oli traumaattinen ja koko lauma oppi 

kerralla, että banaania ei tule ottaa. 

Kun laumaan tuli uusi jäsen, se yritti ottaa 

banaanin, mutta muut lauman jäsenet estivät 

sitä. Näin sekin oppi, mikä on kulttuuri tässä 

ryhmässä. Tutkijat vaihtoivat pikku hiljaa kaikki 

apinat uusiin, mutta koskaan banaania ei yri-

tetty enää ottaa. 

En ole aivan varma, onko tämä vain legenda 

vai todellinen tutkimus. Joka tapauksessa olen 

kertonut sen usein kuvatessani kulttuurin muo-

dostumista. Ja korostaakseni sen vaikeaselkoi-

suutta; nimittäin yksikään apinoista ei osaisi 

kertoa, että heidän kulttuurissaan keskeistä on, 

että katosta roikkuvaa banaania ei saa ottaa. 

Meistä tulee usein sokeita kaikkein tärkeim-

mille säännöille! 

Kirjoitin artikkelissani (2013) ”Organisaa-

tiokulttuurin kehittäminen: Mihin johto us-

koo”10, että organisaatiota on mahdollista kehit-

tää vain niin pitkälle kuin johto mielessään ky-

kenee uskomaan tai hahmottamaan. 

Se tarkoittaa, että jos haluamme dialogisem-

pia organisaatiota tai yhteisöjä, edellyttää se 

dialogisuuteen uskovia johtajia. Tämä ei ole it-

sestään selvää. 

McGregor (1960)11 loi käyttökelpoisen mallin 

puhuessaan X- ja Y-teorioista, mikä kuvaa länsi-

maisen yhteiskuntamme kulttuuria, mikä taas 

määrittää niitä lähtökohtia, joista yksittäisten 

organisaatioiden kulttuurit rakentuvat. Hänen 

mukaansa yritysjohto toteuttaa jompaakumpaa 

fundamentaalista mallia. X-teorian mukaan ole-

tetaan, että ihmiset ovat laiskoja, välttävät vas-

tuuta ja raha on ainoa motiivi tehdä töitä – heitä 
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siis tulee vahtia. Y-teorian mukaan oletetaan, 

että ihmiset haluavat toteuttaa itseään (työ on 

palkinto itsessään), heihin voi luottaa ja va-

pautta saadessaan he osoittavat luovuutta – 

heille siis voidaan antaa vapautta. 

McGregorin mukaan valtaosa organisaa-

tioista toteuttaa X-mallia, ja sen ilmenemismuo-

toja ovat numeraaliset mittaukset, tulosseuran-

nat ja yleensäkin koko pitkälle viety kontrol-

lointi- ja palkkiojärjestelmä. 

Organisaatioiden todellisuus lienee jostain 

välimaastosta. Toisinaan me nojaamme enem-

män X-teoriaan, toisinaan Y-teoriaan. Vaikut-

taisi kuitenkin siltä, että valtaosa nykyaikaista 

johtamisen filosofiasta nostaa enemmän esille 

Y-teoriaa: me suoriudumme parhaiten, kun 

teemme tilaa innostumiselle ja luovuudelle. 

Moni puhuu myös uusista sukupolvista, joita 

ei motivoi samankaltaiset asiat kuin aiempia su-

kupolvia: haetaan syvempää merkitystä tekemi-

selle. 

Itse olen kiinnittänyt huomiota erityisesti yri-

tysjohdon uskomuksiin, yleensä piileviin sellai-

siin, ja sen vaikutusta organisaation toimintaan. 

Mielestäni näillä uskomuksilla on aivan perus-

tavanlaatuinen vaikutus organisaation suoritus-

kykyyn – ja tietenkin sen dialogisuuteen. 

Muutos, jossa mikään ei muuttunut ja 

kaikki muuttui 

Fuusion kautta syntyi Pohjoismaiden suurin 

liiketoiminta alallaan, käsittäen 129 toimi-

paikkaa. Pian fuusion jälkeen jokin kärysi: 

usean toimipaikan päällikkö etsi muita töitä. 

Fuusiossa ei sinänsä muuttunut mikään. 

Toimipaikat jatkoivat kuten ennenkin. Edes 

logoja ei tarvinnut vaihtaa. Kuitenkin muu-

tos oli niin raju, että henkilöstö, tai tarkem-

min ottaen toisen puolen henkilöstö, oireili 

voimakkaasti. 

Hankkeessani tunnistin, että näitä kahta 

fuusioitunutta yritystä oli johdettu aivan eri-

laisin perusolettamuksin. Karkeasti kuvat-

tuna toinen perustui X-teoriaan ja toinen Y-

teoriaan. Ja vallitsevaksi oli tullut X-malli. 

Asia nousi esille ryhmissäni ja tein siitä 

raportin konsernin johdolle. Järjestimme 

keskustelutilaisuuden, jossa päälliköt saivat 

purkaa tuntojaan. 

Pian sen jälkeen konsernijohto ja yrityk-

sen toimitusjohtaja sopivat toimitusjohtajan 

lähdöstä. Yrityksen johtoon nousi henkilö, 

jonka toimintatapa oli lähempänä Y-teoriaa. 

Muutos oli radikaali – ja positiivinen. Yh-

deksän vuoden kuluttua sain havainnoida, 

että positiivinen muutos oli ollut pysyvä. 

Tämä oli opettavainen esimerkki. Vaikka ulkoi-

sesti mikään ei muuttunut, tapa suhtautua 

muuttui ja sen myötä kaikki. Hypoteesini sai 

vahvistusta. 

Kaiken lähtökohta on siis johdon uskomukset. Ja 

heidän uskomuksensa liittyvät siihen kulttuu-

riin, jonka lapsia he ovat. Siitä he ovat ammen-

taneet kokemuksensa; me usein ajattelemme, 

että olemme henkilökohtaisesti jotain mieltä, 

mutta todellisuudessa se onkin kulttuurimme 

mielipide.  

Ylipäätään me uskomme siihen, mitä 

olemme kokeneet (kokemukset syntyvät ympä-

röivästä kulttuurista, vertaa apina-banaaniesi-

merkki) ja miten sen tulkitsemme – emme sii-

hen, mitä kirjoista luemme, vaikka saatamme it-

sekin niin luulla. 

Dialogisuus on mahdollista organisaatioissa ja 

yhteisöissä, jos uskomme, että saavutamme par-

haan lopputuloksen, jos sallimme informaation 

virrata mahdollisimman esteettä yhteisömme 

läpi. Se taas perustuu uskomukseen, että meissä 

oleva älykkyys ja luovuus on positiivinen voi-

mavara; että ihmiset ovat luovia ja älykkäitä ja 

kykenevät tekemään asioita, joita eivät koskaan 

aiemmin ole tehneet. 

Silloin meille on luonnollista suunnitella ra-

kenteisiin ja prosesseihin dialogisia element-

tejä. Tehdä tilaa reflektiolla (jota mm. Argyris 

peräänkuuluttaa). Kannustaa kehittämään yh-

dessä. Luottaa luovuuteen. 

Näin toimii Evoluutio. Se ei välitä rajoista, 

vaan hyödyntää jokaisen tilaisuuden luodak-

seen jotain uutta ja entistä parempaa. Se luo pel-

kästä luomisen ilosta – ja kuitenkin luominen on 

älykästä, ympäröivää tilannetta huomioon otta-

vaa, ei irrationaalista. 
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Dialogiset rakenteet, prosessit ja 

foorumit 

On mahdollista – ja usein jopa välttämätöntä – 

aloittaa dialogisista menetelmistä, jotta voimme 

saada kokemuksia dialogisuudesta ja sen mah-

dollisuuksista. Kokemusten myötä uskomuk-

semme muuttuvat ja kannustavat meitä jatka-

maan yhä dialogisemmiksi. 

Johtoryhmän uhkarohkea hyppy tunte-

mattomaan 

Fuusiosta oli kulunut miltei puoli vuotta. 

Tunnelma oli synkistynyt. Suorastaan kireä 

ja kyräilevä. Vieraskoreus alkoi karista pois 

ja tilalle tuli ärtyneisyys, toisinaan jopa raivo 

– sillä toisen osapuolen myötä organisaa-

tioon oli tullut kaaos (molempien näkökul-

mista). 

Vastuut koettiin epäselviksi ja johtoa ei 

näkynyt. 

Tyypillinen tilanne fuusion jälkeen. Kun 

kaksi suurta yhdistyy, vaikka aluksi olisikin 

illuusio, että ”kulttuurimme ovat melkein sa-

manlaiset” (mitä ne eivät koskaan ole), niin 

pian huomataan, että supersuurta ei voi joh-

taa samalla tavalla kuin suurta. Jo pelkäs-

tään kokoero, yhdessä yössä tapahtunut 

kasvu, asettaa suuria haasteita. Lisäksi puo-

let henkilöstöstä on uusia – kuvittelepa tup-

laavasi organisaatiosi rekrytoimalla lisää 

porukkaa vain yhdessä päivässä. Tilannetta 

vielä mutkistaa, että nuo ”uudet” eivät edes 

ole uusia, vaan vanhoja, joilla on omat käsi-

tyksensä siitä, miten asioita hoidetaan. 

Tilanteen haastavuus näkyi fuusion seu-

rantaryhmässäni, jonka olin muodostanut 

eri puolilta organisaatiosta ja eri tasoilta ole-

vista henkilöistä, ja joiden kanssa olin aiem-

min tunnistanut kummankin kulttuurin kes-

keisiä ominaispiirteitä. Ryhmässä todettiin, 

että jotain tarttis tehdä. 

Me käytimme tilanteen hyväksemme. 

Teimme verkon kautta kyselyn kaikille esi-

miehille kokemuksistaan, erityisesti halu-

simme tunnistaa arjessa koettuja ongelmia. 

Kävimme vastaukset läpi ja muodos-

timme ongelmista viisi erilaista tyyppiä. 

Näiden ympärille aloimme rakentaa johto-

ryhmän kanssa ”sketsejä”, pieniä näytelmiä, 

joita johtoryhmä esittäisi esimiehille. 

Kutsuimme kaikki esimiehet ja tukitoi-

minnot, yhteensä noin 100 henkeä, ristei-

lylle, teemana Love Boat – puoli vuotta fuu-

siosta. 

Jo sisääntulo oli henkilöstölle hämmen-

tävä kokemus. ”Love Boat” –musiikin säes-

tyksellä johtoryhmä, pukeutuneina laivas-

ton vaatteisiin, toimitusjohtaja etunenässä, 

kätteli kaikki sisääntulijat. 

Sisällä kerroimme tilaisuuden tarkoituk-

sista ja aloitimme esittäytymisen. Tätä usea 

johtaja oli epäillyt etukäteen: mitä järkeä on 

esitellä 100 ihmistä toisilleen? 

Jaoimme ihmiset omiin ryhmiinsä, toi-

mintojensa mukaisesti, yhteensä hieman 

alle 20 ryhmää. Isossa avoimessa konferens-

sitilassa he muodostivat rinkejä tuoleillaan. 

Jokaiselle ryhmälle jaettiin erivärinen T-

paita. Ja sen jälkeen ryhmät esittäytyivät en-

sin toisilleen (ei nimittäin ollut ollenkaan it-

sestään selvää, että ihmiset tunsivat toisiaan 

edes ryhmiensä sisällä). 

Sen jälkeen ryhmän esimies esitteli koko 

ryhmänsä muille. Esittelyt olivat hauskoja ja 

ihmiset esittivät kysymyksiä. Samalla johto-

ryhmä sukkuloi ryhmien väleillä, otti vas-

taan virvoitusjuomatilauksia ja tarjoili niitä. 

Koko päivä oli rakennettu siten, että 

emme näyttäneet yhtään kalvoa. Sen sijaan 

teimme asiat ilmentäen niitä arvoja, joita ha-

lusimme kulttuuriin rakentuvan. 

Iltapäivällä johtoryhmä esitti sketsinsä. 

Niistä tuli hulvattoman hauskoja. Mutta tär-

keintä oli, että jokainen huomasi sen olevan 

johtoryhmän jäsenille jännittävää. Kädet va-

pisivat ja hikosivat. Yleisö arvosti tätä. Joh-

toryhmä esitti, itsensä likoon laittamalla, 

että tärkeintä on uskaltaa yrittää, mokaami-

senkin uhalla. 

Sen lisäksi sketseistä välittyi selkeä 

viesti: johtoryhmä on kuullut esimiesten ko-

kemukset arjen ongelmista. 
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Organisaatiossa alkoi uudenlainen vuo-

ropuhelu. Dialogi, jossa konkreettisesti näy-

tettiin, että toista on kuultu. 

Kokemus oli kaikille hyvin positiivinen. 

Mittaukset ennen risteilyä ja sen jälkeen 

osoittivat radikaalin muutoksen tapahtu-

neen organisaatiossa. Negatiivinen kierre oli 

saatu katkaistua ja tilalle tuli positiivinen 

kierre. 

Esimerkissä osa johtajista oli etukäteen hyvin 

kriittinen sen suhteen, mitä tekisimme. Se soti 

heidän uskomuksiaan – siis kokemuksiaan – 

vastaan. Tai tarkemmin sanottuna: heillä ei ollut 

mitään kokemuksia tällaisesta. 

Mutta sen koettuaan he eivät halunneet 

enää takaisin vanhaan. He halusivat jatkaa it-

sensä likoon laittamista ja dialogin hakemista 

eri keinoin organisaation kanssa. 

Artikkelissani (2013) ”Organisaatiokulttuurin 

kehittäminen: Prosessi ja interventioita”12 käyn 

läpi useita erilaisia menetelmiä ja prosesseja, 

joiden avulla voidaan rakentaa enemmän ref-

lektiota organisaatioon. 

Itse sain hyvän kokemuksen vain muutama 

viikko sitten järjestämässämme Dialogipäivässä 

Tampereella. Kuutisen kymmentä osallistujaa 

järjestäytyi itseohjautuvasti itsensä esittämien 

teemojen ympärille ja muodosti ryhmiä Open 

Space –periaatteiden mukaisesti. Koko päivä oli 

äärimmäisen dialoginen. Kukaan ei varsinai-

sesti opettanut, vaan kaikki tutkivat yhdessä. 

Tämä on mielestäni ääripää dialogisuudessa, 

joka kunnioittaa suuresti ihmisessä – jokaisessa 

ihmisessä – olevaa älykkyyttä ja luovuutta. 

Eri menetelmät ja prosessit sopivat erilaisiin 

tilanteisiin. On myös hyvä huomata, mielestäni, 

että ei edes Open Space takaa dialogia, jos dialo-

gitaidot eivät sitä tue. Tähän voi olla monta 

syytä, ja kuten aiemmin totesin, dialogitaitoja-

kin sovelletaan kulttuurin puitteissa. On siis 

mahdollista, että sovellamme maailman dialogi-

simpia menetelmiä, mutta emme saa aikaiseksi 

syvää dialogia. On myös mahdollista, että hyvin 

jäykissä rakenteissa syntyy oivaltavaa dialogia. 

Dialogitaidot 

William Isaacs (2001)13 esittää neljä dialogitai-

toa: 1) Kuuntelu, 2) Itsensä suora ilmaiseminen, 

3) Taito odottaa, ja 4) Kunnioitus. 

Ne ovat mielestäni hyviä taitoja. Varmasti ai-

van ehdottomia, jos haluamme saada aikaiseksi 

hyvää dialogia. 

Marshall Rosebenbergin väkivallaton vuo-

rovaikutus (nonviolent communication, NVC14) 

on mielestäni paras kiteytys hyvälle vuorovai-

kutukselle – ja itse asiassa selkeälle ajattelulle. 

Rosenberg tuo mallissaan hyvin esille sen, mi-

ten normaalissa puheessamme me vääriste-

lemme totuutta itsekään sitä huomaamatta – il-

maisemalla tulkintojamme. Sekoitamme tulkin-

tamme ja todellisuuden. Tulkintojen sijaan mei-

dän tulisi kohdistaa huomiomme ensisijaisesti 

omaan sisäiseen prosessiimme: mitä meissä ta-

pahtuu, mitä me tarvitsemme. Tämä on mieles-

täni hyvin linjassa sen kanssa, mitä mindfulnes-

sin kautta koen ihmisessä tapahtuvan. 

Itse nostin väitöskirjatutkimuksessani15 – ja 

myös edelleen – kuitenkin keskeisimmäksi dia-

logitaidoksi kyvyn kohdata ja käsitellä omia 

tunteitaan (mihin mm. NVC ja mindfulness anta-

vat hyvät eväät). Nimittäin dialogi ei katkea sii-

hen mitä toinen sanoo tai tekee, vaan siihen, kun 

minä en enää kestä ja lähden pois. 

Siksi dialogiin tarvitaan vain yksi: minä. 

Minä joko olen dialogissa tai en ole. Muista mi-

nun ei tarvitse kantaa vastuuta. 

Mindfulness on dialogissa olemista. Olen läsnä, 

tässä ja nyt. Kuuntelen, katselen, tunnen, havait-

sen – sitähän läsnäolo tarkoittaa. Koska olen 

herkkä sisäisille reaktioilleni, avoin niille, tun-

nistan niitä paremmin ja tunnistan silloin myös 

sen, kun reaktioni on voimakas – tai hienovarai-

nen – ja sen taustalla on pyrkimys johonkin, joka 

ehkä ei olekaan sitä, mitä loppujen lopuksi ha-

luan. 

Tämä on herkkyyttä tunnistaa hienovaraisia 

impulsseja, joita kulkee minussa ja joita kulkee 

välillämme.  

Nimittäin kun kaksi ihmistä kohtaa, heidän vä-

lillään alkaa välittömästi vuorovaikutus. Vain 
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pieni osa tästä vuorovaikutuksesta on näkyvää, 

sanallista. 

Yhteiskunnassamme, kuten organisaatiois-

samme, pääpaino on näkyvässä, eksplisiitti-

sessä vuorovaikutuksessa. 

Mutta merkittävä, mielestäni jopa merkittä-

vin, osa vuorovaikutuksesta ja sen taustavaikut-

timista – johon tällöin lasken mukaan kaiken 

toiminnan, jolla ihminen pyrkii ympäristöönsä 

vaikuttamaan – on näkymätöntä, jota yleensä ei 

ilmaista. Saatetaan jopa teeskennellä päinvas-

taista. 

Miksi? 

Koska meillä on tietty kuva itsestämme, jota 

emme halua heiluttaa. Olemme samaistuneet 

siihen, ja sen kyseenalaistaminen herättää pel-

koa. 

Mitä todella tapahtui keskustelussa? 

Osallistuin noin yhdeksän hengen dialogipii-

riin aiheesta ”Yhteiskunnan kehittäminen 

dialogilla”.  

Keskustelumme oli hyvää ja älykästä – 

olimmehan kaikki dialogista kiinnostuneita 

ja jopa sen ammattilaisia. 

Jokainen esitti hyviä näkökulmia siihen, 

miten dialogia voitaisiin edistää yhteiskun-

nassa. 

Keskustelumme kulki kohti rakkautta. 

Esitin, että dialogi ei ole itsetarkoitus, vaan 

se on työkalu rakkaudelle. Siksi me käymme 

dialogia. 

Eräs osallistuja tarttui tähän ja totesi, 

että rakkautta voi olla myös liikaa. 

Se aiheutti reaktioita osallistujissa. Yksi 

kysyi, mitä oikeastaan rakkaudella tarkoite-

taan ja hän kysyi minulta sitä suoraan. Vas-

tasin nopeasti miettien, että rakkaus tarkoit-

taa sitä, että haluaa hyvää. 

Oleellista minusta kuitenkin tässä koh-

taa oli, että tunsin itsessäni jännitystä ja lie-

vää ahdistusta. Olin havaitsevani samaa 

muissa. Ehkä huolestumista. Kiireistä ajatte-

lua. Tilanteessa oli jotain uhkaavaa. 

Jätimme rakkausteeman ja keskustelu 

jatkui. Mutta siitä jäi jokin käsittelemätön 

painolasti. 

Kun keskusteluaikamme loppui, pää-

timme vielä reflektoida käymäämme kes-

kustelua. Reflektiomme hapuili. Sitten yksi 

ihminen – sama, joka oli esittänyt minulle 

tarkentavan kysymyksen siitä, mitä tarkoi-

tan rakkaudella – totesi, että tuossa rakkaus-

kohdassa oli jotain. 

Ilahduin tästä, sillä olin itsekin halunnut 

nostaa sen esille, mutta olin epäröinyt. 

Miksi? Koska oikeastaan koin, että henkilö, 

joka heitti, että rakkautta voi olla liikaa, oli 

haastanut suoraan minua. Muut olivat ehkä 

sen aistineet puolitietoisesti ja se aiheutti 

kuhinaa. Jokainen halusi tilanteesta nope-

asti pois. 

Sanoin ääneen, että minusta siinä kohtaa 

oli jotain vastakkainasettelua. Kukaan ei sa-

nonut mitään, emmekä jatkaneet aihetta. 

Tässä näkyi mielestäni myös monien ryhmä-

dynamiikkateorioiden mukainen ilmiö: vaa-

tii aikaa, jotta luottamus kasvaa (ja se kasvaa 

myrskyn kautta) ja ryhmä kykenee muodos-

tamaan tehtävänsä tasaisen toiminta-

normiston eli kulttuurin. 

Jälkeenpäin muistin, että henkilö, joka 

oli kyseenalaistanut kommenttiani rakkau-

desta, oli myös ennen keskusteluamme esit-

tänyt yllättävän kriittisen arvion mindful-

nessista. Se hiljensi minut silloin enkä tien-

nyt mitä siihen olisin sanonut. Henkilön peh-

meä kuori hämmensi suhteessa lausahduk-

sen kovuuteen (ja kaikki tämä on tietenkin 

tulkintaani, tiedostan sen, eli en voi itsekään 

ottaa sitä ehdottomana totuutena). 

Joka tapauksessa – tämä muistutti minua 

siitä, miten paljon tapahtuu kulissien ta-

kana. Puhumme asioista (tai teemme asi-

oita!), mutta asioidemme takana voi olla jo-

tain paljon muuta. (Ks. myös esimerkkini 

Charlie Hebdosta artikkelissani (2015) ”Sys-

teeminen konstellaatio muuttaa käsityk-

semme ihmisestä osana yhteisöä”16). 

Olen ottanut käyttöön termin ”alitajuiset ihmis-

suhteet”. Tämä oivallus on syntynyt systeemi-
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sen konstellaation kautta, kun olen nähnyt, mi-

ten voimakkaita siteitä ihmisten väleillä saattaa 

olla, toisinaan he itsekin sen kiistäen. 

Alitajuinen suhde oli mielestäni läsnä tuossa 

aiemmassa dialogiesimerkissäni. Jotain ilmei-

sesti oli – en voi sanoa varmasti – minun ja tuon 

henkilön välillä, ja muut sen myös aistivat. 

Eikö olekin ihmeellistä, millaiset tekijät saa-

tavat vaikuttaa dialogiimme ja toimintaamme! 

Kyky tunnistaa, kohdata ja käsitellä minussa he-

räävät tunteet herkistää tällaisten ilmiöiden 

tunnistamiseen. Myötätunto (ystävällisyys), 

jota mindfulnessissa nostetaan esille, auttaa 

asian esille nostamisessa ja käsittelyssä. Me ha-

luamme hyvää itsellemme ja muille, ja se antaa 

meille mahdollisuuden avautua syvemmälle 

ymmärrykselle. 

Kritiikki ja tuomitseminen taas sulkevat. Ne 

herättävät pelkoa, joka saa sisäisen labyrint-

timme ovet salpautumaan. 

Siksi näen, että ympyrä sulkeutuu dialogitai-

toihin. Kyky olla läsnä, jota mindfulness edus-

taa, on dialogin ytimessä. Mutta tämäkin on vuo-

rovaikutuksessa kokonaisuuden kanssa, kuten 

alitajuisten ihmissuhteiden, systeemisten voi-

mien ja kulttuurin. 

Selittävä teoria organisaatiokult-

tuurin muodostumiselle 

Schein ja Argyris ovat hienosti kuvanneet kult-

tuurin rakenteen ja sen mekanismeja (ja näitä 

olen referoinut aiemmin mainitsemissani artik-

keleissa). Sen sijaan kukaan ei, tietääkseni, ole 

kuvannut mihin kulttuuri todella tarttuu ja mikä 

sitä vie eteenpäin. Puhumme syvistä kulttuuri-

sista uskomuksista, jotka siirtyvät uusille suku-

polville ja he alkavat toimia tietyllä tavalla itse-

kään tietämättä miksi. 

Mikä on se voima, joka saa nämä uskomukset 

tarttumaan uusiin jäseniin? Ja mikä merkitys 

tällä on organisaatioiden toiminnalle? 

Uskon, että tämän ymmärtäminen voi olla 

hyvinkin tärkeää, kun haluamme muuttaa kult-

tuuria. 

Käsitykseni on, että kulttuurisia uskomuksia 

ylläpitävä voima on rakkaus. Sitä voitaisiin 

myös nimittää lojaliteetiksi, mutta käytän tässä 

yhteydessä mieluummin sanaa rakkaus. 

Rakkaus on voima, joka tuo kaksi ihmistä lä-

helle toisiaan. Fyysinen etäisyys ei tässä mer-

kitse. Sydämen tasolla heillä on yhteys, joka il-

menee heissä monin tavoin. 

Esimerkiksi perheessä se näkyy siten, että 

lapsi puolustaa vanhemmilleen tärkeitä asioita 

– toki usein näyttäisi olevan aivan päinvastoin, 

ja monesti lapsi jopa sanoo, että hän haluaa toi-

mia toisin kuin vanhempansa, mutta perhe-

konstellaatiosta saamani kokemuksen mukaan 

tämä ei ole näin yksinkertaista. Syvällä tasolla 

lapsi rakastaa vanhempaansa ja haluaa osoittaa 

sen eri tavoin, vaikka itseltäänkin salaa. 

Tämä rakkaus, joka voimakkaimmillaan on per-

heen sisällä, vaikuttaa näkemykseni mukaan 

kuitenkin kaikissa muissakin ihmisryhmissä. Se 

näkyy esimerkiksi siten, että oppilas on lojaali 

opettajalleen. Se näkyy yritysostoissa, joissa os-

tetun yrityksen henkilöstö salaisesti kokee vai-

keutta sopeutua uuteen, jos uusi on ristiriidassa 

edellisen omistajan arvostuksien kanssa. 

Lause joka vapautti 

Kerroin aiemmin fuusioituneesta organisaa-

tiosta, jonka veimme risteilylle. Päätimme 

virallisen ohjelman rituaaliin, jonka tarkoi-

tuksena oli vapauttaa henkilöstö toimimaan 

uudella tavalla (kuvasin sitä ”mystiseksi lo-

petusrituaaliksi” ja johto lähti mukaan). 

Taustalla oli hypoteesini kulttuuristen usko-

musten kiinnittävästä voimasta, rakkau-

desta, ja uskoin, että voisin auttaa organi-

saatiota tietyllä interventiolla. 

Sadan hengen ryhmä jaettiin isossa ti-

lassa kahtia sen mukaan kummasta organi-

saatiosta he tulivat. Molempien ryhmien 

eteen olin sijoittanut kaksi tyhjää tuolia. Sa-

noin, että yksi tuoli edusti vanhaa yritystä ja 

toinen tuoli sen edellisiä johtajia ja kaikkia 

työntekijöitä. Luin seuraavan tekstin ää-

neen: 

”… Ajattele mitä olet saanut yritykseltäsi. 

Ajattele, miten monelle se on tarjonnut 
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työtä. Mikään yhtiö eikä mikään ihmisyh-

teisö ole täydellinen, mutta jokainen on teh-

nyt parhaansa. Myös sinä olet tehnyt par-

haasi. Sano vanhalle yritykselle ja sen enti-

sille johtajille ’Kiitos. Paljon olemme koke-

neet ja oppineet. Jokainen meistä on tehnyt 

parhaansa. Nyt päästän teistä irti, ja sinut, 

vanha yritys, lepoon. Me siirrymme uuteen 

yritykseen, mutta muistamme kunnioituk-

sella sitä, mitä on ollut. Katsottehan meitä ys-

tävällisesti, kun teemme asioita uudella ta-

valla.’ …” 

Rituaalin jälkeen moni oli hyvin vaikut-

tunut. Illan mittaan usea halusi kertoa koke-

muksestaan. Ja vielä pidemmän ajan jälkeen 

ihmiset muistelivat, että fuusio tapahtui oi-

keasti tuossa rituaalissa, vaikka virallisesti 

fuusiosta oli silloin jo seitsemän kuukautta. 

”Katsottehan meitä ystävällisesti, kun teemme 

asioita uudella tavalla.” Tässä lauseessa kristal-

lisoituu ajatukseni, että kulttuuriset uskomuk-

set ovat sitoutuneet ilmiöön, jota kutsun rak-

kaussuhteeksi. 

Teoriani on, että kulttuuriset uskomukset 

ovat meille tärkeitä – vaikka emme niitä tiedos-

taisikaan – koska ihmiset, jotka toiminnallaan ja 

reaktiollaan ovat edustaneet sellaisia uskomuk-

sia, ovat meille tärkeitä. Kun toimimme tavalla, 

joka on uskomuksen mukainen, koemme ole-

vamme viattomia tässä suhteessa. Mutta jos toi-

mimme toisin, uhmaamme meille tärkeää hen-

kilöä ja vaarannamme rakkausuhteemme. Siksi 

kulttuuristen uskomusten muuttaminen on niin 

vaikeaa. Siitä on kyse ”muutosvastarinnassa”. 

Meille tärkeitä ihmisiä ovat kaikki, jotka 

ovat meille läheisiä, joilta saamme oppia – tai 

joilta saamme jotain muuta tärkeää, kuten palk-

kaa. Toisinaan tietoisesti emme koe ollenkaan 

näitä ihmisiä läheisiksi, mutta silti syvällä ta-

solla otamme näitä uskomuksia vastaan. 

Kansallisella tasolla tämä näkyy vaikkapa 

ajatellessamme Karjalaa. Useimmille suomalai-

sille se herättää voimakkaita tunteita, vaikka 

heillä ei olisi mitään suoria kontakteja Karja-

laan. Useilla on, olihan evakkoja yli 400 000. 

Perhesiteen kautta tämä tunnereaktio on vielä-

kin vahvempi. 

Esimerkissäni ääneen sanomani lauseen tarkoi-

tus oli erottaa rakkaussuhde ja rakkausobjekti. 

Yleensä ne ovat meillä sekaisin, ja toimies-

samme toisin kuin meille tärkeä ihminen on toi-

minut tunnemme syyllisyyttä. Mielessämme 

teko ja rakkaussuhde yhdistyvät samaksi. 

Mutta jos voimme erottaa nämä, vaikkapa 

osoittamalla kunnioitusta ja arvostusta suoraan 

kyseistä henkilöä kohtaan, ja jopa pyytämällä 

häneltä lupaa toimia toisin kuten lauseessani 

tein, nämä kaksi eroavat toisistaan. Rakkau-

temme objektia (ihmistä) kohtaan on turvattu 

eikä enää sidoksissa siihen mitä teemme. 

Mielestäni tämä oivallus on tärkeä lisä ym-

märrykseemme siitä, miten yhteisön kulttuuri 

muodostuu ja mikä sitä ylläpitää – ja erityisesti 

miten sitä muuttaa. 

Kohti dialogista yhteisöä 

Tarvitsemmeko dialogisia yhteisöjä? 

Minun sydämeni värisee ajatellessani ihmisiä ja 

kansoja, jotka elävät pelossa, joille syötetään 

vääristynyttä tietoa ja joita lietsotaan kokemaan 

vihaa toisia ihmisryhmiä kohtaan. 

Myös sydämeni värisee hieman (paljon vä-

hemmän, mutta kuitenkin) ajatellessani organi-

saatioita, joissa energia menee näkymättömien 

voimien kanssa kamppailuun, merkityksettö-

mältä tuntuvaan työhön ja epäinhimillisten ta-

voitteiden tavoittelemiseen. 

Sydämeni iloitsee, jos ihmisissä oleva älykkyys 

ja luovuus tuottavat meille kaunista ja hyvää. 

Sellaista hyvää, jossa on laajempaa ymmärrystä 

mukana. 

Tällaista kaunista ja hyvää uskon voivamme 

tehdä enemmän, jos informaatio pääsee va-

paasti kulkemaan yhteisön lävitse, jos meillä on 

rakenteita, prosesseja ja foorumeja, joissa on ti-

laa reflektioon, yhdessä ideoimiseen, oppimi-

seen ja vuorovaikutukseen.  



Roman 2015 / Kohti dialogisempia yhteisöjä, kohti parempaa maailmaa 

10(11) 
 

Me tarvitsemme monimutkaisten haas-

teidemme ratkaisemiseksi näkökulmia systee-

mimme eri puolilta. Dialogi läpi systeemin on 

mielestäni aivan oleellista, että voimme kohdata 

monet haasteemme. Sen lisäksi: dialogi synnyt-

tää sitoutumista. Kun ihminen voi osallistua, 

tulla kuulluksi, hän on mukana. 

Mutta kaikki dialogiset prosessit ja menetelmät 

ovat miltei merkityksettömiä, jos kulttuurimme 

ei tue dialogisuutta. Ilmennämme pienissä 

eleissä, katseissa ja tuhahduksissa, mitä oikeasti 

arvostamme – ehkä puheistamme huolimatta. 

Argyris peräänkuulutti reflektiota. Taidok-

kaasti tehtynä – dialogia synnyttäen – voimme 

todella oivaltaa syviä kulttuurisia uskomuksi-

amme ja todeta, että osa niistä on aikansa elä-

nyttä. Taidokkaan reflektion kautta saamme ko-

kemuksia siitä, että dialogi kannattaa. Korostan 

sanaa ”taidokas”, sillä tiedän, että monella on 

kokemuksia siitä, että keskustelu ei johda mi-

hinkään (katso vaikkapa internetin keskustelu-

palstoja; havaintoni on, että kolmen-viiden 

chattikirjoituksen jälkeen käynnissä on täysi 

sota, jossa erikoismerkkejä käytetään kaikkein 

eniten – mielenkiintoista, vai mitä?). 

Kulttuurin muutos alkaa minusta. Mindful-

ness ja NVC vievät meitä kohti inhimillisempää, 

älykkäämpää ja luovempaa maailmaa. Systee-

minen ymmärrys antaa meille laajemman per-

spektiivin, viisauden, ja takaisin sydämemme, 

jotta voimme tunnistaa, että kaikkein tärkeintä 

on rakastaa. 

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 on tu-

kenut useita kymmeniä organisaatioita ja johto-

ryhmiä toimintansa, liiketoimintaprosessien ja 

kulttuurin kehittämisessä sekä erilaisten ongel-

matilanteiden 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, ja aloitti organi-

saatiokulttuurin tutkimuksen, jossa mukana on 

ollut 18 suurta kehityshanketta. Vuonna 2009 

hän aloitti organisaatiokonstellaatiomenetel-

män tutkimisen. Mukana tutkimuksessa on ollut 

12 organisaatioiden kehityshanketta. 

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.  

 

http://www.goldenhippogriff.com/
mailto:jani.roman@dialogi-instituutti.fi
mailto:jani.roman@dialogi-instituutti.fi
http://www.dialogi-instituutti.fi/
http://www.dialogi-instituutti.fi/
http://www.linkedin.com/company/dialogi-instituutti?trk=hb_tab_compy_id_503636
http://www.linkedin.com/company/dialogi-instituutti?trk=hb_tab_compy_id_503636
http://www.facebook.com/dialogiinstituutti
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