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Tehokkuuden johtamisesta luovuuden johtamiseen
Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys
(Tutkimussuunnitelma 2012)
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Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 
monitieteinen, teoreettisesti perusteltu ja 
empiirisesti testattu dialogisen johtamisen 
viitekehys
Viitekehyksessä yhdistetään innovatiivisuutta 
edistäviä tekijöitä 

oppimisteorioista 
motivaatioteorioista
luovuusteorioista 
innovatiivisuusteorioista sekä 
johtamisteorioista.  
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DIA + LOGOS = DIALOGI

DIA= läpi, kautta

LOGOS = sana, merkitys 
(vanhempi merkitys on koota yhteen)

DIALOGI = merkityksen virtaus
Virtaus johtaa Yhdessä Ajatteluun
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Arvostus (Isaacs 1999)

Avoimuus/luottamus/tiedonkulku (Detert & Burris 2007)

Kuunteleminen ja 
äänen antaminen 
(Isaacs 1999)

Vastavuoroisuus /viestintä (Bass 1985; Bono&Judge 2003)

Tiedon jakaminen (Ståhle&Grönroos 1999)

Tasapuolisuus/oikeudenmukaisuus/tasavertaisuus
(esim. Bass 1985; Kalliomaa 2009; Murray 2004)

Empatia/välittäminen/tunteet 
(Greenleaf 1977; Pepper 2003)

Kasvun tukeminen/kehittäminen (Young 2002; Ståhle&Grönroos 1999)

Myönteisyys/ratkaisukeskeisyys 
(Whitney et al. 2008; Spears 2002)

Osallistavuus ja valtaistaminen
Jakaminen (Ropo&Sauer 2007; Salovaara 2011)

Palveleminen (Greenleaf 1977; Spears 2002)

Uudistaminen (Burns 1978; Bass&Avolio 1990)

Osaaminen ja merkitykset (Viitala 2005; Kristensen 2011)

Luovuus 
(Deci&Ryan 1985; 

Amabile1997)

Innovatiivisuus (Contu&Willmot 2003; Seeck 2008;)

Dialogisuus (Yankelovich 2001; Isaacs 1999)

Yhteistoiminta/yhteistoiminnallisuus (MacGregor 1960; Spears 2002)

Dialogisen johtamisen aineksia
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Dialogi on enemmän kuin monologi
Monologissa viestitys on yhdensuuntaista MINÄ

Dialogi syntyy vastaanottamisen eli kuuntelemisen 
kautta

Dialogi syntyy vastaamisen avulla.

Dialogissa kahden tai useamman ihmisen välille syntyy 
ajatusten vaihtoa ja yhdessä ajattelua. Sanoitetaan, 
ilmaistaan ja koetaan asioita, ilmiöitä, tunteita ja 
tunnelmia yhdessä.
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Dialogisuustaitojen tutkimuksessa pitäisi tutkia, 
mikä / mitkä tekijät ihmisen olemuksessa

edistää/estää dialogin syntymistä
Kukaan tai kenelläkään ei oikeaa vastausta valmiina, 

vaan se muodostetaan tilanteessa vuorovaikutuksen kautta, 
vuorovaikutustaidot tärkeitä ja 

ihmisten kanssa toimiessa myös tunneälykkyys
Kuunteleva havainnointi, 

sanoisin että ihminen on dialogissa itse asiassa 
koko ympäristönsä kanssa, 

ei pelkästään keskustellessaan. Eli kuuntelu, havainnointi, 
sitten oma ajattelu (ei valmiitten ajatusten toistoa) 

ja kontribuutio dialogiin.
Toimiva dialogi edellyttää hyviä työyhteisötaitoja, jotka ovat toisten 
kunnioittaminen, huomiointi ja välittäminen; yhteisiin tavoitteisiin 

sitoutuminen ja niiden eteen toimiminen; aktiivinen 
ongelmanratkaisu; hyvä käytös; pelisääntöihin sitoutuminen sekä 

hyviä esimiestaitoja, jotka mahdollistavat dialogin.
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Dialogin logiikasta
(Isaacs 1999; Tuomi & Sarajärvi 2009)

Dialogissa on kyse mukaan ottamisesta, fokus on kokemusten 
molemminpuolisuudessa. 

Puhua toisilleen vs. toistensa kanssa. 

Kuunteleminen on kultaa.

Kommunikaatio on dialogin mahdollisuus, 

jossa sinä voit kohdata minut ja minä sinut.

Ei pyritä osoittamaan toisen ajattelun virheitä 

vaan ymmärtämään toisen näkökulmaa.

Keskustelun tavoitteena päätöksenteko ja lopputulokseen pääseminen –
Dialogissa, luodaan mahdollisuuksia, nähdään uusia vaihtoehtoja ja tehdään 

valintoja useiden vaihtoehtojen joukosta

Dialogia ei voi etukäteen suunnitella ja sen lopputulos on aina avoin

Se, mitä ihmisten väliin kertyy, riippuu molempien rohkeudesta ja halusta

11/27/2014 10



Tavoitteet, arvot, edellytykset ja ilmapiiri 
toimivalle dialogille

Ajanhallinta, ajan käytön priorisointi oikein; miten löytyy aika aidolle dialogille
Osallistamisen taito
Luottamus, luottamuksen ilmapiiri => turvallisuus, arvostus
Läsnä olon taito, aito läsnä olo, ei puheena/puhuvana oloa
Keskittymiskyky, keskittyminen dialogiin, tarvitaan pysähtymistä ja aikaa, sillä dialogi 
vaatii aikaa
Avoin mieli
Maltti, pysähtyminen, pysähtymisen taito
Into, myönteinen ajattelu, rohkaiseminen, kannustaminen
Kehittää itseään, kehittävää, uudistavaa, halu edetä – kysymällä opitaan toisilta ja 
ymmärretään heitä paremmin 
Pitää riisua pois "pätemisen tarpeen" silmälasit
Yleinen etu ovat tärkeitä asioita tai yhteinen hyvä firmassa - kukaan ei rakenna vain omaa 
uraansa. 
Kaikkien velvollisuus osallistua, vaikka ei koske itseä.
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Dialogin pääperiaatteet (Isaacs 1999)

Kuunteleminen: tulla kuulluksi, kuunnella toisia
Listening - KUUNTELU

Omien mielipiteiden esille tuominen, oikeus ja 
velvollisuus osallistua dialogiin: puhuminen, kannan 
ottaminen, omien mielipiteiden ja kokemusten  
ilmaiseminen – aito sisäinen ääni esille, suoruus, 
avoimuus, rehellisyys 

Voicing – PUHUMINEN, VASTUULLINEN 
KOMMUNIKAATIO

Dialogiin osallistuvat arvostavat itseään ja toisiaan 
Respecting - ARVOSTUS

Omien käsitysten pidättäminen, viivästäminen, 
reflektointi: uudet näkökulmat omiin käsityksiin toisten 
esittämien kannanottojen kautta

Suspending - ”ITSENSÄ KYSEENALAISTAMINEN”
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Mielestäni dialogisuudessa tärkeintä on 
yhdessä ajattelu.

Olen valmis lyömään omat mielipiteeni 
framille, enkä suutu siitä, jos joku on eri mieltä.
On helppo käydä yhdessä ajattelua ja dialogia 

vahvojen ihmisten kanssa.
Vaikeampaa on dialogi hiljaisempien tai 
sellaisten kanssa, jotka eivät kerro omia 

mielipiteitään ja vetäytyvät. Hankkeen kautta 
saatiin resurssia yhdessä ajatteluun. 

Saatiin (avuksemme) kehittäjien 
asiantuntemusta johtoryhmälle siihen, 
miten isolla porukalla vois ajatella 

yhdessä!
(Ylin johtaja, haastattelu)
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Ehkä olen oppinut vähän enemmän 
kuuntelemaan. On ollut pakko oppia 

tekemään eri lailla asioita, vaikka olenkin 
tuloshakuinen. 

Palaute ollut muilta sellaista, että olisin 
oppinut kuuntelemaan. 

Varmaan sitä toivetta on vieläkin. 
Vaikeinta on kuunteleminen, tulisi malttaa 

olla hiljaa. Ihmiset ovat erilaisia, joku 
päättää nopeammin kuin joku toinen ja jotkut 
jaksaa keskustella asioista paljon pitempään ja 

heidänkin kuuntelemisessa on
kärsivällisyys kasvanut.

(Ylin johtaja, haastattelu)

11/27/2014 14



Dinnon monitieteinen 
teoreettinen viitekehys (Syksy 2014)

Luovuuden 
johtamiseen

(-potentiaalien / 
voimavaraojen
tunnistaminen, 
paikantaminen, 

käytön 
tukeminen)

Kestävä 
kilpailukyky

&
Kestävä 

työelämä

(Uudistava) 
oppiminen

Sisäisen 
motivaation 
tukeminen

Osaaminen –
tiedot, taidot, 
kompetenssit

Motivaatio

Yhteistoiminta 

”Tehokkuuden 
johtamisesta”

Tuloksellisuus
(Taloudellisuus

Tuottavuus
Vaikuttavuus

Laatu)

Dialoginen johtaminen: TUTKIMUSTEHTÄVÄ: Miten 
dialogisella johtamisella voidaan edistää työorganisaatioiden 
innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä?

Dialoginen oppiminen, kehittäminen ja

kehittämismenetelmät

Työelämän 
laatu (sis. 

työhyvinvointi, 
työterveys, 

työkyky)

&

Innovaatiot
* sosiaaliset

* prosessi
* tuote

* teknologia
jne…

&

= organisatoriset tekijät (yksilö-ryhmä-yhteisö tasolla), 
joita voidaan johtamisella tukea ja jotka vaikuttavat 
motivaation, oppimisen ja luovuuden kautta/välityksellä 
joko myönteisesti tai kielteisesti työelämän laatuun 
innovatiivisuuteen, tuloksellisuuteen

= organisatoriset tekijät (yksilö-ryhmä-yhteisö tasolla), 
joita voidaan johtamisella tukea ja jotka vaikuttavat 
motivaation, oppimisen ja luovuuden kautta/välityksellä 
joko myönteisesti tai kielteisesti työelämän laatuun 
innovatiivisuuteen, tuloksellisuuteen
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Dinnossa tuotettiin monitieteinen, teoreettisesti perusteltu ja 
empiirisesti testattu dialogisen johtamisen viitekehys

Viitekehys perustuu seuraaviin teorioihin + Dinnon tutkijoiden erityis- ja 
yhteiset vastuut 

Tuloksellisuuden & työelämän laadun & yhteistoiminnan / 
dialogisuuden yhdistävät teoriat – organisaatio-, talous- ja 
johtamisteoriat – KEHYSTEORIA (Sirpa Syvänen)
Johtamisteoriat, joissa dialogisuus on keskeisessä roolissa (Kaikki) 
Dialogisuuden / dialogisen johtamisen teoriat (Kaikki) ja dialogisen 
kehittämisen teoriat (Kaija Loppela & Sirpa Syvänen)
Oppimisteoriat (Kati Tikkamäki)
Motivaatioteoriat (Kaija Loppela)
Luovuusteoriat (Sari Tappura)
Innovatiivisuusteoriat (Kaikki)

Viitekehykseen perustuen rakennettiin ja toteutettiin & testattiin  
tutkimus- ja kehittämiskohteissa Dinnovatiivisuus-kysely.
Tänään pilotoidaan sen perusteella työstettyä Dinnon minikyselyä
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Vaikeaa: Kevennetyn työn 
järjestäminen… Työssäjaksamisessa on 

haastetta aina muutostilanteessa ja 
koen, että työmäärä on voimakkaasti 

lisääntynyt monella… 
henkilöstöjohtamisessa tehtävien 

tasapuolisuus työkyvyn 
mukaan….yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottaminen, 
erilaisuus…aktiivinen tukeminen 

elämänkaaren eri vaiheissa….vaikeaa 
löytää / antaa aikaa henkilökohtaiseen 

kontaktiin ihmisten kanssa.
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Oli kirkon harjalla 
naakka,
oli naakka keltainen,
siis harvinainen 
naakka,
siis narri naakkojen.

Se viivytteli yksin
kai ajatellakseen
ja perin harvoin 
nousi,
valjuille siivilleen.

Vaan mustain 
naakkain parvi
hihkui ja vaakkui 
vain.
Ja annas olla, aamu
kun koitti 
sunnuntain,

www.dinno.fi        Dinnon päätöstilaisuus

Kun tornissa 
juhlallisesti
kelloja kläpättiin
ja lukkari rovastin 
myötä
vaelsi temppeliin,

se mustain naakkain 
parvi,
kuten arvata 
saattaakin,
kuin raekuuro lensi
yli korkean tapulin.

Vaan keltainen 
naakka silloin
oli ainoa äänetön,
joten silläkin 
vihastutti
se naakkayhteisön.

Se ei ulvonut susien 
myötä
- tai naakkakielellä, ei
se ei vaakkunut 
naakkojen lailla -
mikä siltä suosion vei.

Joten kerran mustat 
naakat
sen silmät 
sokaisivat -
ovat vallalla 
naakkojen maassa
periaatteet ankarat.

Oli kirkon harjalla 
naakka,
oli naakka keltainen,
siis harvinainen 
naakka,
siis narri naakkojen.

Ja aforismin laati
se ensimmäisen näin:
On minulla 
selkäranka,
jos silmittäkin jäin.

Ja toisen yhtä hyvän:
Sain osan oivallisen -
on kunniallista kuolla
väriänsä tunnustaen.

P. Mustapää

Keltainen naakka
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runoset
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Me kuljemme kaikki kuin sumussa täällä 
Ja kuulemme ääniä kuutamoyön, 

Me astumme hyllyvän sammalen päällä 
Ja illan on varjoa ihmisen syön. 

 
Mut ääntä jos kaksi 

(dialogissa) yhtehen laulaa 
Yön helmassa toistansa huhuilevaa 
Ja varjoa kaksi jos puhuen kaulaa,- 
Se sentään, se sentään on ihanaa! 

 
Mukailtu Eino Leino 



MEIDÄN PÖYTÄ
Meidän pöydässä ei sanoja tarvita, 

meidän pöytä tuntee istujansa.

Hauraita, pirstoutuneita suhteita. 
Kuiviin itkettyjä kanavia ja kaksi

vanhaa tukkijätkää mielen uitoissa.

Täällä duurikin lauletaan molliin.
Täällä vain peili ja jää huomauttaa.

Eskapismin vanavedessä seuraava
huominen täällä hyvin tunnetaan. 

Meidän pöydässä, kohtaloiden 
kokoontumisajoissa.

Jari Ylämäki
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MIKSI
Miksi tehdään näin

eikä toisinpäin?
Onko täällä ketään

kyseenalaista alaista,
joka uskaltaisi kyseenalaistaa

mieluummin kuin laistaa
Vastuista ja laista

Pirjo Levo
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Nukkumaan käydessä ajattelen:
Huomenna minä lämmitän saunan,

pidän itseäni hyvänä,
kävelytän, pesen, uitan,
kutsun itseni iltateelle,

puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen,
kehun: Sinä pieni urhea nainen,

minä luotan sinuun.

Eeva Kilpi
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Dinnon tutkijat
Kaija Loppela
Sirpa Syvänen

Dinnon kehittäjät
Antti Kokkonen

Teijo Räsänen

Seija Strömberg

Dinnon tutkimus- ja
kehittämiskohteet
Tukesin video: Työhyvinvoinnin johtaminen 
https://www.dreambroker.com/channel/vtuzsui6/d
wa6xl5y
Järvi-Kuopion seurakunta
Ylä-Savon seurakuntayhtymä 
http://vimeo.com/ttk/review/111924523/15afea6e27
Kivelän monipuolinen vanhusten palvelukeskus 
sairaala
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
(EPSHP)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39819791/ilk
ka%20elokuva.pkky_261114.wmv
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Onko Sinulla aikaa…

….dialogille…
…oppimiselle…
…kehittymiselle

?
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Dinno
maskotti!



Tutkimus- ja 
kehittämis-

kohteille jaettiin 
muistoksi Dinnosta

Dialogisen 
organisaation 

avainniput



Mistä tunnet sä johtajan, 
kuuntelevan ja arvostavan
Dialogi voi sen selvittää, 
mitä kohtaamisista jää. 
Ja silloin kun tarvitaan, 

hän tarjoaa apuaan. 
On siinä johtaja paikallaan, 

häntä arvostetaan. 

Mistä tunnet työntekijän
alaistaitoja ymmärtävän
Dialogi voi sen selvittää 
mitä tulosta työstä saa.

Kun hän voi käyttää taitojaan, 
yhteistyötäkin harjoittaa, 
on siinä tekijä paikallaan, 

häntä arvostetaan. 

Mistä tunnet sä sovelluksen, 
Toimivan, vuorovaikutteisen

Dialogi voi sen selvittää, 
miten tekniikka "pelittää". 

Kun pitää yhdessä kehittää 
ja paljon tietoa levittää
voi silloin ICT helpottaa, 

tai enemmän ahistaa.

Siispä tunnetko dialogin,
Onko sulle se keskeisin

tapa tiimiisi vaikuttaa
Mitä aikaan se saa?

Kun toisia kuunnellaan
omat mietteet myös kerrotaan

ja kun kaikkia arvostetaan
saadaan työ toimimaan!

Dinno laulu!
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DIALOGISEN 
ORGANISAATION

DIALOGISEN JOHTAMISEN 

DIALOGISEN 
KEHITTÄMISEN 

HUONEENTAULU

DIALOGISEN 
ORGANISAATION

DIALOGISEN JOHTAMISEN 

DIALOGISEN 
KEHITTÄMISEN 

HUONEENTAULU



Kaikille 
jaettiin 

Dialogisen 
johtamisen 

huoneentaulu
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Dinnot
kiittää!
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