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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan dialogin käsitettä, mitä se tarkoittaa ja 
minkälaisia taitoja onnistunut dialogi vaatii. Dialogi on enemmän kuin 
vuoropuhelu, se on yhteinen kokemus, jonka jälkeen koemme 
muuttuneemme. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää dialogin merkitystä 
työyhteisötaitona ja arvioida dialogitaitojen tarpeellisuutta muuttuvassa 
työelämässä. Kiihtyvä muutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja osaamisen 
kehittämistä. 

Teoriaosuus koostuu kolmesta teemasta: dialogi, työyhteisötaidot ja työn 
murros. Dialogin olemusta ja siinä tarvittavia taitoja avataan ja dialogin 
osuutta työyhteisötaitona arvioidaan työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. 
Työn murros megatrendien ajamana tuo mukanaan uudenlaisia 
vaatimuksia, myös työntekijöiden odotukset ovat tulevaisuuden työhön 
liittyen uudenlaiset. Työltä odotetaan haasteita, mutta työn on myös 
sovittava omaan arvomaailmaan ja elämäntilanteeseen. 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina, haastateltavat työskentelevät 
samassa työyhteisössä, kaksi heistä esimiehenä ja neljä asiantuntijoina. 
Tutkimustulokset vahvistivat teoriaosuuden antamaa käsitystä 
dialogitaitojen tarpeellisuudesta myös tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen mukaan dialogitaidot tunnettiin ja niiden nähtiin olevan 
merkityksellisiä. Toisten arvostaminen ja rohkeus olla avoin nousivat esiin 
tärkeinä ominaisuuksina. Jokainen haluaa palautetta ja kaikki haluavat 
tulla nähdyksi ja kuulluksi, kunnioittaminen kuuluu myös työyhteisöön. 
Uusia innovaatioita voi syntyä toisiaan kunnioittavassa, avoimessa 
ilmapiirissä. 

Dialogiin kuuluu arvostava kohtaaminen ja dialogia tarvitaan ideointiin ja 
innovointiin, kokeilemalla oppimiseen ja ratkaisujen löytämiseen kestävällä 
tavalla. 
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Lahti University of Applied Sciences 
Degree Programme in Business Studies 

SIUVATTI, ERJA:     Dialogue as a work community skill in 
   changing working life 

Bachelor’s Thesis in Business Administration 72 pages, 1 pages of 
appendices 

Autumn 2018 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to understand the concept of dialogue: what 
it means and what skills successful dialogue requires. Dialogue is more 
than a conversation. It is a common experience. The aim of the thesis was 
to find out if dialogue is required in working communities and in the 
changing working life. 

The theoretical part consists of three themes: dialogue, work community 
skills and the changing working life. The nature of dialogue is investigated 
in the context of a work community. Megatrends bring new demands and 
expectations are changing. Work is expected to be stimulating but it 
should also match one’s own values and life situation. The interviewees of 
the study work in the same work community: two of them as supervisors 
and four as experts.  

The study confirmed that dialogue is necessary in developing new patterns 
and sharing ideas in the future. The study also showed that dialogue skills 
were recognized and considered significant. Appreciating each other and 
the courage to be open were regarded as important qualities in work 
communities. Feedback is important, and everyone would like to be 
treated with respect. Innovations are achievable in an open and 
appreciative atmosphere. All in all, dialogue is essential for ideas and 
innovations, learning from experiments and finding solutions in a 
sustainable way. 

Key words: dialogue, work community skills, changing working life, 
feedback, self-management 
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1 JOHDANTO  

Tässä opinnäytetyössä selvitetään dialogin käsitettä ja tutkitaan, onko 

dialogitaidoilla merkitystä työyhteisötaitona. Tutkimuksessa on tavoitteena 

arvioida, tunnistetaanko dialogitaidot työyhteisössä ja miten työyhteisöissä 

jaetaan osaamista ja kehitytään yhdessä – annetaan palautetta. Työn 

murroksen vaikutuksia työyhteisöjen vuorovaikutustilanteisiin arvioidaan ja 

etsitään niitä taitoja, jotka muuttuvassa työssä korostuvat. 

Toinen luku sisältää lähdeteoksiin perustuen määritelmiä dialogille, ja 

luvussa esitellään dialogissa tarvittavia taitoja. Kolmannessa luvussa 

käsitellään työyhteisötaitoja, miten ne yleisesti määritellään ja minkälainen 

merkitys niillä on työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustaidot 

ovat tärkeitä yhteisissä tavoitteissa, alati muuttuva toimintaympäristö ja 

odotukset tehokkuuden lisäämisestä edellyttävät työyhteisöiltä ja 

työyhteisöjen jäseniltä myös jatkuvaa oppimista.  

Työn tulevaisuutta ja työn murrosta pohditaan luvussa neljä, mitä työn 

murroksella tarkoitetaan ja miten se vaikuttaa työyhteisössä toimimiseen. 

Luvussa viisi kerrotaan haastattelututkimuksen toteuttamisesta ja 

kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja arvioidaan myös 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin dialogin merkityksen ymmärtämiseen 

muuttuvassa työelämässä työyhteisön näkökulmasta. Dialogi ja sen 

merkitys työyhteisössä oli aiheeksi selkeä valinta. Työn murros on 

ajankohtainen aihe monestakin näkökulmasta ja sen vaikutuksia 

dialogitaitojen tarpeeseen oli mielenkiintoista pohtia. Näihin aiheisiin 

liittyvän haastattelututkimuksen ja teoriaosuuden herättämien ajatusten 

pohdintaa ja yhteenveto on luvussa seitsemän.  

Tutkimuskysymykseksi muodostui, tunnistetaanko dialogi työyhteisössä 

osana työyhteisötaitoja ja tarvitaanko sitä työn murroksessa. 

Päätutkimuskysymystä tarkennetaan seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: 

onko dialogi työyhteisössä tarpeellista ja mitä onnistuneella dialogilla 
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voidaan saavuttaa. Voiko dialogin avulla jakaa osaamistaan ja oppia uutta 

uudella tavalla ja minkälainen vuorovaikutuksen rooli on muuttuvassa 

työssä. 

Haastatteluissa korostui avoimuuden ja luottamuksen merkitys hyvän 

vuorovaikutuksen perustana ja varsinkin dialogin nähtiin onnistuvan vain 

olemalla rohkea ja kuuntelemalla toista. Palautteella nähtiin olevan 

toimintaa ohjaava ja korjaava merkitys, palautteen antamiseen ja 

vastaanottamiseen tarvitaan dialogisia valmiuksia. Muutosten koettiin 

olevan arkipäivää työyhteisöissä ja tulevaisuuden työssä 

vuorovaikutustaitojen merkityksen arveltiin vain korostuvan. Dialogitaitoja 

tarvitaan ja niitä voi oppia, oma asenne ja motivaatio ovat tärkeitä 

kaikessa uuden oppimisessa. 
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2 DIALOGI 

Dialogi sanana on syntynyt Kreikan kielen sanoista dia, joka tarkoittaa läpi 

tai kautta ja logos, joka tarkoittaa merkitystä tai sanaa. Dialogin voi siis 

sanoa tarkoittavan merkitysten virtausta. (Isaac 2001, 40.) Sanat dia/logos 

tarkoittavat myös välissä olevaa - dialogi lähtee useammasta ihmisestä 

sijoittuen heidän väliinsä. Kukaan ei omista dialogia, vaan se on vapaata 

ajatusten virtaa. Toiminnassa, jossa yhteistyön merkitys korostuu, 

dialogiosaaminen on arvokas taito, dialogi -sanalla kuvataan myös 

ihmisten yhteistyötä ja keskinäistä viestintää. (Puro & Matikainen 2000, 5 -

6,8.) 

Kukin kuulee vain sen, minkä ymmärtää.  

J.W. von Goethe (Takala, Kalimo 2011, 95.) 

2.1 Dialogi on kohtaamista ja suhde 

Dialogi on tapahtuma, jossa ihmiset kohtaavat toisensa tasavertaisesti ja 

kokevat pääsevänsä ymmärrykseen yhdessä. Tästä kohtaamisesta syntyy 

kokemus, jonka jälkeen koetaan muuttumista. Mielen sisältö muuttuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: uudistuu ja kehittyy. (Puro & 

Matikainen 2000, 7.) Dialogi voi vaikuttaa vahvasti, se lisää ymmärrystä ja 

tekojen vaikuttavuutta. Onnistunut dialogi myös mahdollistaa yhdessä 

ajattelemisen, merkityksiä voidaan tuntea ja luoda joko yksin tai yhdessä. 

(Isaac 2001, 33.) 

Keskustelu on usein neuvottelua ja kompromissien etsimistä, mutta 

dialogissa tarkoituksena on syvällisesti ymmärtää perusteluja ja etsiä 

uusia ajatuksia. Mielipiteiden esittämisen sijaan tavoitteena on esittää ja 

vaihtaa ajatuksia. (Vähämäki 2008, 99.) 

Dialogikeskustelijoilla on kyky yhdessä tutkia erilaisia oletuksia ja sovittaa 

niitä yhteen, jolloin jokaiselle keskustelijalle syntyy syvempää ymmärrystä. 

Toisin kuin kokouskeskustelussa, väittelyssä tai rupattelussa, dialogissa 

on tavoite synnyttää uutta ajattelua. Uuden ajattelun edellytyksenä on 



8 
 

pyrkiä ymmärtämään toisen ajattelumaailmaa, jolloin ongelmiin voi löytyä 

ratkaisuja tai aivan uusia vastauksia kysymyksiin. (Puro & Matikainen 

2000, 8.) 

Dialogissa yhteisöllinen, kollektiivinen ajattelu synnyttää uusia 

ajatuskulkuja ja jo tutut asiat kehittyvät keskustelun aikana, ääneen 

lausutut ajatukset jalostuvat uusien näkökulmien kohdatessa 

tasavertaisesti. Dialogi on suhde, jossa erilliset persoonat kohtaavat ja 

tunnustavat toistenta toiseuden erilaisissa viestintätilanteissa. (Puro & 

Matikainen 2000, 9.) 

2.1.1 Dialogi on yhdessä ajattelemista 

Yhteinen ymmärrys rakentuu erilaisista näkökulmista. On tärkeää 

kannustaa kaikkia osallistumaan, kaikilla on tarve tulla kuulluksi. Dialogi on 

toimintatapa, joka mahdollistaa jokaisen oman persoonallisen panoksen 

huomioimisen ja ottamisen mukaan yhteiseen keskusteluun, yhteiseen 

ajatusten vaihtoon. Dialogi tekee näkyväksi ne ajatukset, joihin 

toimintamme perustuu ja joiden mukaan elämme elämäämme. (Puro & 

Matikainen 2000, 10.) Omia ajatuksiaan jakaessaan ja toisten ajatuksia 

vastaanottaessaan on mahdollista löytää aivan uusia polkuja omaan 

ajatusmaailmaansa ja saada uusia oivalluksia, ymmärtää yhdessä. 

Usein ihmiset käyttäytyvät vuorovaikutustilanteissa ns. yleisesti 

hyväksyttävällä tavalla tai siten kuin kuvittelevat kyseisessä tilanteessa 

olevan hyväksyttävä tapa. Tilanteissa toimitaan synnytettyjen roolien ja 

rakenteiden mukaisesti eikä uusille ajatuskuvioille, yhdessä 

ajattelemiselle, anneta tilaa ja mahdollisuutta. (Isaac 2001, 52-54.) 

Dialogi onnistuu vain luottamalla toiseen ja suhtautumalla 

ennakkoluulottomasti muiden ajatuksiin ja ideoihin. Dialogi on 

tasavertaisten ihmisten suhde, jonka tavoitteena on päästä yhdessä 

ymmärrykseen. Hyvä kommunikaatio myös lisää keskustelijoiden 

omanarvontuntoa ja laajentaa mahdollisuuksia. Dialogin onnistumisen 

seurauksena syntyy jotain olennaista: oivallus, uusi näkökulma tai 



9 
 

erilaisten käsitysten yhteensovittaminen. Useimmiten onnistumiseen 

tarvitaan toinen ihminen. (Puro & Matikainen 2000, 8-11.) Dialogin 

tavoitteena ei ole yhteisymmärrys, vaan ymmärrys toisen näkökulmia, 

ajatuksia ja tavoitteita kohtaan. Tämän ymmärryksen myötä jotain myös 

omassa ajattelussamme muuttuu.  

Dialogissa vuorovaikutuksen painopiste siirtyy yksilökeskeisyydestä kohti 

yhteisöllisyyttä, jolloin lopullinen ratkaisu on eri osapuolien näkemysten 

yhdistelmä. Dialogisuus ei ole ainoastaan puhetta ja kuuntelua, se on sekä 

kommunikaatiota että suhde, jossa osapuolten on tarkoitus saada aikaa 

jotain merkittävää tasavertaisesti. Dialogisuus yhdessä ajattelemisen 

taitona ei perustu siihen, että osapuolet valitsevat puolensa omien 

olemassaolevien näkemystensä mukaan. Dialogissa yhteiset jaetut 

ajatukset muodostavat alueen, kun keskustelun energiat suunnataan 

yhteisesti sitä kohti. (Mönkkönen, Roos 2010, 160-161, 163.) 

Yhdistävässä ajattelussa erilaiset vaihtoehdot ja ajatukset huomioidaan, 

ilman ennakkoasenteita ja yhteistyö mtös hyvin erilaisten ihmisten kanssa 

onnistuu (Helin 2006, 53-56). 

Dialogisuus työyhteisössä on Mönkkösen ja Roosin (2010) mukaan 

jotakin, jota ei voi istuttaa organisaatioon. Dialogisuus on heidän 

näkemyksensä mukaan asenne tai työote, tapa, jolla muutokset tai muut 

työyhteisön ajankohtaiset asiat hoidetaan. Dialogista minuutta ei sen 

mukaan olisi olemassa ennen kuin se vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

syntyy. Isaac (2001, 96) on sitä mieltä, että dialogi alkaa aina itsestäsi, 

vaikka dialogi suuntautuisikin moneen suuntaan. Onnistuakseen 

dialogissa toisten kanssa, tulisi ensin oppia kuuntelemaan itseään ja 

puhua itselleen. Dialogissa tarvittavat taidot ovatkin kuuntelu, kunnioitus, 

kärsivällisyys (tai odotus) ja suora puhe (Isaac 2001, 96). Myös Osmo A. 

Wiio mainitsee kirjassaan oman itsensä kanssa viestimisen eli 

sisäisviestinnän yhtenä viestinnän muotona (Wiio 2009, 12).  

Isaacs viittaa kirjassaan (2001, 307-308) päätoimittaja Kevin Kellyn kirjaan 

New Rules for the New Economy, jossa kolmeksi uuden talouden 
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tunnuspiirteiksi on mainittu globalisaatio, aineettomien asioiden arvostus ja 

verkostoituminen. Isaacs pitää varmana, että kaikkien näiden 

tunnuspiirteiden hyödyntämiseen tarvitaan dialogitaitojen levittämistä 

monille alueille, tähän tarvitaan laajaa ja syvällistä viestintäosaamista. 

Isaacs (2001, 30-31) kuvaa dialogin olevan yhdessä tapahtuvaa 

perehtymistä sekä tapa ajatella ja miettiä yhdessä. Dialogi on hänen 

kokemuksensa mukaan ihmisten sisimmässä ja heidän välillään tapahtuva 

tiedonhankintakokemus.  

Dialogi poikkeaa tavanomaisesta keskustelusta, Heikkilä ja Heikkilä 

viittaavat kirjassaan (2001, 56) Rossin käsitykseen: dialogi ei ole taitavaa 

keskustelua, jossa vastustetaan toisten ideoita ja argumentoidaan 

saadakseen omat ajatukset painavimmiksi ja vaikuttavimmiksi. Usein 

käytämme dialogi-sanaa aivan tavanomaisesta keskustelusta, vaikka 

dialogiin kuuluu paljon syvempiä ja monivivahteisimpiä merkityksiä. 

Heikkilöiden (2001, 57) mukaan dialogissa on mahdollista ennalta-

arvaamattomiakin merkityksiä kokoamalla löytää ratkaisuja myös 

mahdottomila tuntuviin asioihin, jos asenteemme on hyväksyvä ja pyrimme 

tietoisesti ymmärtämään toisiamme. Dialogissa keksimme ja ideoimme, 

kun taitavassa keskustelussa teemme valintoja. Dialogi mahdollistaa 

valintojen luonteen ja valintoihin vaikuttavien taustatekijöiden 

huomaamisen. Dialogin yksi tärkeä ominaisuus on sen kumppanuutta 

korostava piirre, se ei noudata hierarkiaa vaan innostaa ihmisiä oppimaan 

toisiltaan (Isaacs 2001, 33).  

Dialogissa kenenkään kanta ei ole lopullinen vaan eri mahdollisuuksia 

kuuntelemalla siitä tulee askel kohti yhdessä rakennettua lopputulosta, 

joka on löydetty luopumalla omista tiukoista käsityksistään (Isaacs 2001, 

40). 

2.1.2  Dialogi saa aikaan muutoksia 

Osallistujat pyrkivät tunnistamaan ennakkokäsityksensä ja selvittämään 

ilman ennakkoluuloja oman ja toisten toiminnan taustalla olevia 
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perusteluja (Vähämäki 2008, 100). Dialogissa ei ole kyse omien 

mielipiteiden esittämisestä vaan yhdessä ajattelemisesta, dialogissa 

selvitettävät ratkaistavat ongelmat voi jakaa osiin, mutta osien yhteyksiä 

toisistaan ei tule kadottaa: kokonaisuus muodostuu osallistujiien erilaisista 

näkökulmista (Isaacs 2002, 53). 

Dialogi on tärkeä tekijä luottamuksen rakentamisessa ja onnistumisessa. 

Jos dialogissa päästään onnistumisen kierteeseen, se parantaa 

työyhteisössä toimimisen mahdollisuuksia sekä lisää luottamusta, joka 

taas mahdollistaa dialogin. Luottamus on kriittinen tekijä ihmisten välisissä 

vuorovaikutussuhteissa (Laaksonen 2008, 103). 

Informaatiota voidaan siirrellä mekaanisesti, mutta dialogi 

haluaa aikaansaada käänteen. (Saarinen & Lonka 2000) 

2.2 Dialogitaidot 

Tärkeimmät taidot dialogissa ovat opittavissa ja niitä voi kehittää. 

Kyetäkseen dialogiin on tunnustettava, että ihmisten erilaiset ajatukset 

ovat rikkaus ja niiden kautta voi löytää yhteisölliselle ymmärrykselle aivan 

uusia tasoja. (Isaac 2001, 55-56.) Dialogiosaamiseen voi valmentautua ja 

valmentautumisen kautta saada taidot jokapäiväiseen käyttöön. 

2.2.1 Kuunteleminen 

Kommunikoinnissa pidetään helposti tärkeimpänä sanoman lähettämistä 

ja selkeän viestin muodostamista eikä kuuntelemisen tärkeyttä aina 

huomioida tarpeeksi. Kuunteleminen on kuitenkin osoittautunut 

kommunikointia analysoitaessa hyvin tärkeäksi tehokkuuteen vaikuttavaksi 

tekijäksi. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 105.)  

Toistensa mielipiteitä kuuntelemalla ja kokemuksia kunnioittamalla saa 

aikaan kuuntelemisen tilan, jossa molemmat osapuolet kokevat tulevansa 

sekä kuulluksi että nähdyksi. Kuunteleminen on taito, jonka voi opetella ja 

joka vaatii tietoista tahtoa olla läsnä sekä osaamista 
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vuorovaikutustilanteiden tulkitsemiseksi. Kuuntelemisen opetteluun ei 

yleensä kiinnitetä huomiota eikä siihen käytetä aikaa samaan tapaan kuin 

kirjoittamisen ja lukemisen opetteluun. (Dunderfelt 2015, 7.) Arkisissakaan 

tilanteissa ei Dunderfeltin (2015, 8-10) mukaan kuunteleva läsnäolo ole 

helppoa, vaikka sen avulla vuorovaikutus paranisi ja toisen sanomisia 

ymmärtäisi paremmin. Kuuntelevalla tavalla läsnäoleminen helpottaisi 

tunnistamaan puhujan tavoitteita ja puheen syvimpiä tarkoituksia. 

  ”Vain elämää” tv -sarjassa artisti Chisu kiteyttää kokemuksiaan: 

.. ett kun niin monet, ja niinku minäkin ajattelen, ett mun pitää 

lukea tietääkseni kaikesta. Niin sitt se on oikeesti niin, että 

mun pitäis keskustella ja kuunnella. Se on niinku se tapa, 

miten täss maailmassa oppii parhaiten. 

Kuuntelemalla voi oppia uutta, estää väärinkäsitysten syntymistä, välttää 

riitoja sekä saavuttaa rakentavaa, jopa terapeuttista vuorovaikutusta. Hyvä 

vuorovaikutus voi saada ihmisen energisemmäksi ja terveemmäksi. 

(Dunderfelt 2015, 10.) 

Oma mielentilamme vaikuttaa siihen, miten kuuntelemme toisia. Ennakko-

oletuksemme saattavat estää meitä huomaamasta olennaisia asioita 

kommunikaatiotilanteessa. Suljemme asioita mielestämme, jos ne eivät 

sovi ennakko-olettamaamme ja tue mielipiteitämme. Tiukat olettamukset 

rajoittavat mahdollisuuksiamme saada kunnollista todellisuuskuvaa, 

tehokas kuuntelu vaatii meiltä keskittymistä, huomion kiinnittämistä, 

kokonaisuuden muistamista ja omaa tulkintaamme. Realistinen käsitys 

työn alla olevasta asiasta saadaan, jos kaikki osallistujat kiinnittävät 

huomionsa käsiteltävään asiaan ja osallistuvat havainnoimalla. Erilaisista 

havainnoista syntyy yhteinen informaatio osallistujien tulkintojen 

perusteella. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 106-107.) 

Heikkilät kertovat kirjassaan (2001) Burley-Allenin jaottelun kuuntelemisen 

eri tasoista. Eri tasoilla kuuntelemisen tehokkuus vaihtelee, erityyppiset 

tilanteet ja osallistujat vaikuttavat kuuntelemisen tasoihin. Vaikeissa 
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tilanteissa, joissa kuuntelija kokee häiriöitä ja hänen huomionsa kiinnittyy 

johonkin muuhun kuin käsillä olevaan aiheeseen, kuuntelemisen 

tehokkuus laskee. 

Jaottelun ensimmäinen ja syvin taso on empaattinen kuunteleminen, joka 

on kokonaisvaltaista, aktiivista, kuuntelija pyrkii ymmärtämään puhujaa 

asettumalla hänen asemaansa. Toinen taso on kuuleminen ilman 

kuuntelemista, joka saa hyvin yleisesti aikaan väärinkäsityksiä, sekä 

puhuja ja kuuntelija saavat tilanteesta virheellisen käsityksen: puhuja 

luulee, että hänen ajatuksiaan on ymmärretty ja kuulija ymmärtää asian 

väärin. Kolmannen tason puuskittainen kuuntelija vain näennäisesti 

keskittyy puhujaan, vaikka hänen ajatuksensa olisivat aivan muualla.  

Kuuntelun prosessissa on Flickin (1998) mukaan erittäin tärkeää 

ymmärtäminen. Usein joudumme ponnistelemaan, jotta ymmärtäisimme 

mikä puhujan sanoman merkitys on. Voimme ymmärtää puhujaa ja hänen 

tavoitteitaan, vaikka omat näkemyksemme olisivat päinvastaisiakin, jos 

otamme puhujan vakavasti ja pidämme hänen näkemystään totena. 

Ymmärtäminen on mahdollista, kun emme arvioi puhujaa omien 

kokemustemme kautta, vaan aidosti pyrimme ymmärtämään puhujan 

kokemuksia ja arvoja. Kokemukset ja arvot ovat ne lähtökohdat, joista 

hänen sanomansa kumpuaa. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 108-109.) 

Reflektoiva kuunteleminen on Jukka-Pekka Puron (2010) mukaan sekä 

osallistuvaa ja osallistavaa. Reflektoivassa kuuntelemisessa tavoitteena 

on ymmärtää puhujaa pelkän asiasisällön ymmärtämisen lisäksi. 

Reflektoiva kuunteleminen tähtää syvempään yhteisymmärrykseen (Puro 

2010, 79) ja sopiikin dialogin tavoitteisiin. Dialogissa tavoitteena on 

puhujan ymmärtäminen ja reflektoiva kuunteleminen pyrkii myös siihen. 

Aktiivinen ja reflektoiva kuunteleminen suhteessa dialogiseen 

kuuntelemiseen ei ole Puron (2010, 83) mukaan aivan selkeä. 

Empaattinen kuunteleminen on lähellä reflektoivaa kuuntelemista ja 

toisaalta aktiivinen ja empaattinen kuunteleminen on Nugent & 

Halvorsenin tutkimukseen viitaten Puron mukaan käytännössä sama asia. 
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Dialoginen kuunteleminen lienee eräänlainen kolmas tie (Puro 2010, 84). 

Dialogisessa kuuntelemisessa kuuntelija on aidosti ja avoimesti läsnä 

jolloin syntyy luottamus, joka parhaimmillaan johtaa yhteisymmärrykseen. 

Tilanteessa etsitään jotain yhdessä. (Puro 2010, 85-87.) 

Kuuntelemisen eri tasoja käytämme päivittäin eikä niitä aina voi erottaa 

toisistaan, eri tasot saattavat sekoittua myös saman 

vuorovaikutustilanteen aikana. Kuuntelemalla kommunikoinnista saadaan 

tehokkaampaa, se auttaa työssä menestymisessä ja päätöksenteossa. 

(Heikkilä & Heikkilä 2001, 105-111.) 

2.2.2 Kunnioittaminen ja kärsivällisyys 

Kunnioitus toista ihmistä kohtaan on hänen parhaiden piirteidensä 

etsimistä. Kunnioitus on myös sen hyväksymistä, että et koskaan voi 

täysin ymmärtää toista. Kunnioittavalla kohtelulla löydämme muista 

ihmisistä myös piileviä mahdollisuuksia. Kunnioittaminen on toisten rajojen 

arvostamista, tarvittaessa toiselle on annettava riittävästi tilaa jättämättä 

kuitenkaan asioiden ja tilanteiden ulkopuolelle. (Isaacs 2001, 127-128.) 

Kunnioittava kohtelu on toisen kohtaamista tasavertaisena. 

Onnistuneeseen dialogiin kuuluu myös ärsyttävän käytöksen sietäminen. 

Osallistujien tulisi tunnistaa myös oman käyttäytymisensä ärsyttävät 

piirteet ja hyväksyä ne. Samalla voi ymmärtää ja antaa anteeksi muille 

heidän käyttäytymisensä. (Isaacs 2001, 136.)  

Toisten vähättely ja leimaaminen keskustelun edetessä, omien ajatusten 

korostamiseksi, ei tuota yhteistä ymmärrystä. Kehittymistämme ja 

oppimistamme edistää kuunteleminen, kunnioittaminen ja myönteinen 

asenne ihmisiä ja asioita kohtaan (Heikkilä & Heikkilä 2001, 107, 111). 

Jukka-Pekka Puro viittaa tekstissään Platt & Platt 1998 artikkeliin, jonka 

mukaan empatian käsitettä tulisi käyttää harkiten, koska siihen liittyy 

mielleyhtymiä, joita työyhteisöissä usein vierastetaan. Silti empatian 

osoittaminen puhujaa kohtaan helpottaa kuuntelijaa ymmärtämään 
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puhujaa. Viestinnän kehityshankkeissa puhujan hyväksymisellä ja 

empatian osoittamisella on tavoitteena helpottaa puhujan 

viestintätehtävää, jotta kuuntelijan puolestaan olisi helpompi ymmärtää 

puhujaa. (Puro 2010, 79-80.) 

Jos halutaan tietoisesti oppia uutta, myös kommunikointia on tehostettava. 

Kommunikoivien välinen luottamus ja kunnioitus toisiaan kohtaan sekä 

toistensa ymmärtäminen ovat edellytyksenä tehokkaalle kommunikoinnille. 

Kuuntelu on selkeästi tärkeä osa vaikuttavaa kommunikaatiota. (Heikkilä & 

Heikkilä 2001, 105.) 

Isaacsin (2001, 138) mukaan kunnioitusta toista kohtaan ei ole se, että 

kertoo ymmärtävänsä häntä ja etsii toisesta samankaltaisuuksia, vaan 

nimenomaan päinvaistoin. Toista kannattaa tarkastella aivan toisenlaisena 

kuin mitä itse olet, lokeroimatta häntä etukäteen mitenkään. Tällä tavalla 

voit ymmärtää toista aivan uudella tavalla, hakemalla jotain itselle vierasta 

voi löytää asioita, jotka ovatkin yhteisiä. 

2.2.3 Luovuus, suora puhe ja avoimuus 

Innovatiivisia ratkaisuja voi löytää vain antamalla lovuudelle tilaa, 

kapeakatseinen ajattelu ja urautuneet tottumukset eivät edistä uuden 

oppimista. Organisaatioiden tehokkuutta haittaa kapea-alainen samojen 

keinojen käyttäminen muuttuvissa tilanteissa. Kerran toiminut ratkaisu ei 

toisissa olosuhteissa olekaan enää hyvä vaihtoehto. Uudet onnistumiset 

edellyttävät uutta ja avointa katsantokantaa sekä uuden oppimista. 

Epäonnistumisia ei tule pelätä, niistä voi parhaimmillaan olla paljon hyötyä, 

mikäli niiden antamat opetukset osataan hyödyntää. Epäonnistumisella on 

usein uuden oppimista edistävä vaikutus. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 224-

227.) 

Avoimessa dialogissa on vanhoista kaavoista irrottauduttava ja 

havainnoitava juuri sen hetkinen todellisuus. Tulevaisuuteen on kuitenkin 

myös oltava näkemystä, on varauduttava haasteisiin, joita tulevaisuus tuo 

mukanaan. Informaatiotulvan yhä lisääntyessä ja työelämän muuttuessa 
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on osattava yhdistää erilaista ja monipuolista tietoa yhteiseksi 

onnistumiseksi. Tähän tarvitsemme sosiaalisia taitoja ja avointa 

kommunikaatiota, oppimista ja varsinkin vanhoista tavoista ja opeista 

poisoppimista. Jokaisen ainutlaatuisuutta voidaan käyttää yhteisen edun ja 

päämäärän saavuttamiseksi, jos kommunikoimme riittävän laajalla alueella 

ja teemme sen keskittyen ja hyväksyen uusia näkökulmia. (Heikkilä & 

Heikkilä 2001, 224-230.) 

2.2.4 Palaute dialogissa 

Työyhteisössä jokaisen jäsenen toiminnalla on vaikutusta muihin ja 

muiden toimintaan. Ben Furman on sanonut kirjassaan Valmenna 

onnistumaan. NYT (2014), että niin työyhteisössä kuin kotonakin pätee 

sanonta ”sitä saa, mistä kiittää”. Vuorovaikutustilanteessa toisen 

kokemusten ja tuntemusten hyväksyminen auttaa yhteisen ratkaisun 

löytämisessä. Myös itsetuntemuksesta on hyötyä, tunnistamalla omaan 

käyttäytymiseensä vaikuttavat asiat, on helpompi myös arvostaa asioita, 

joiden ymmärtää vaikuttavan vastapuolen näkemyksiin. Hankalassa 

tilanteessa parhaat neuvottelijat kannustavat vastapuolta (Helle 2018, 

260-261). 

Dialogissa ihmiset yhdessä ihmettelevät kohtaamiaan asioita ja omia 

näkemyksiään tuodaan ilmi, toisten totuuksille ollaan vastaanottavaisia. 

Dialogissa reflektoidaan, ihminen voi oppia tuntemaan itseään 

syvällisemmin ja myös muuttua ajattelemisen avulla yhdessä muiden 

kanssa. (Isaac 2001.)  
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3 TYÖYHTEISÖTAIDOT 

Työyhteisö koostuu työntekijöistä ja esimiehistä sekä eri työryhmien ja 

ihmissuhteiden välisistä verkoista. Työyhteisössä jokaisen tulisi voida 

toimia subjektina ja aktiivisesti hallita omaa työprosessiaan (Mönkkönen & 

Roos 2010, 143-144), työprosessin arviointiin ja palautteeseen sekä 

yhdessä oppimiseen tarvitaan vuorovaikutustaitoja. 

Työyhteisötaitoja tarvitaan sekä työtehtävistä suoriutumiseen, että 

työyhteisössä toimimiseen. Aiemmin työyhteisön jäsenten toiminnasta 

puhuttuaessa on käytetty termejä esimiestaidot ja alaistaidot, nykyään 

näistä on alettu käyttää työyhteisön vaatimuksia paremmin vastaavaa 

termiä työyhteisötaidot. Tämän päivän työyhteisössä onnistumiseen 

tarvitaan monipuolista osaamista, muuttuva toimintaympäristö ja 

tietotekninen kehitys muun muassa ovat synnyttäneet työyhteisöihin 

toisistaan eroavia kerroksia ja verkostoja, joiden kuitenkin tulee toimia ja 

onnistua yhdessä.  

Kaiken ydin on dialoginen kohtaaminen ja vieläkin laveammin 

ajateltuna ihmisyys, jossa kohtaamme kollegan tai 

yhteistyökumppanin (Mönkkönen & Roos 2018). 

Onnistumiseen tarvitaan toimivaa vuorovaikutusta, arvostusta ja 

avarakatseisuutta, avoimuutta uudenlaisille tavoille ja ajatuksille. Hyvillä 

työyhteisötaidoilla saavutetaan tuloksia töissä, yhdessä. (Mönkkönen & 

Roos 2015, 7.) 

Eri lähteissä työyhteisötaidot jaotellaan hieman eri tavalla, mutta 

vuorovaikutustaidot ovat aina keskeisessä roolissa jaottelusta riippumatta.  
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3.1 Työyhteisötaidot ammattitaidon osana 

Työyhteisötaidot ovat organisaation toimintaan edistävästi vaikuttavia 

toimia, jotka toteutetaan tahdikkaasti ja vastuullisesti. Työyhteisötaitoja 

kehittämällä voidaan lisätä organisaation tehokkuutta, koko työyhteisön ja 

sen jäsenten hyvinvointia. (Holopainen, Jalo & Eloranta 2012.)    

 

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeät työyhteisössä, niiden avulla voi 

vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin ja ristiriidat on helpompi ratkaista. 

Hyvässä avoimessa ilmapiirissä ristiriitoja ei myöskään synny niin helposti. 

Työyhteisössä tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja noudattaa yhdessä 

sovittuja sääntöjä. Omalla toimintatavalla voimme eniten vaikuttaa siihen, 

miten saavutamme itsellemme tärkeitä asioita ja tavoitteita (Helin 2006, 

18). Sekä sovittujen sääntöjen noudattaminen, että työn sujuvuudesta 

huolehtiminen kuuluu jokaisten työyhteisössä toimivien taitoihin. Jokaisen 

on syytä ymmärtää yhdessä toimimisen merkitys ja toimia ammatillisesti, 

mikä ei kuitenkaan poista empaattisuuden tarvetta. 

 

Työyhteisötaidot ovat yksilötaitoja, joita käytetään ryhmässä (Kräkin 2015) 

ja arjen arvostusta osoittamalla ryhmän jäsenten välille syntyy kunnioitus 

ja sitä kautta oikeudenmukainen kohtaaminen (Great Place to Work, 

2016). Ihmisten välinen vuorovaikutus ja työyhteisön sosiaalinen toimivuus 

ovat tärkeitä työssä suoriutumisessa. Pelkkä työn tekninen suorittaminen 

ei enää riitä, vaan työssä tulee verkostoitua, omaa työtään pitää osata 

kehittää ja omaa osaamistaan myös jakaa muille. Ilman työyhteisötaitoja ei 

toimivaa vuorovaikutusta synny eikä työsuoritus ole paras mahdollinen. 

Työtehtäviäkään ei tulevaisuudessa enää voine määrittää pelkiksi 

suoritteiksi, vaan työsuoritukset koostuvat entistä useammista 

vuorovaikutustaitoja vaativista osista. (Ilmarinen, 4-5.)  

Organisaatioiden ja työn uudistukset edellyttävät vahvistumista, ajattelun 

ja toiminnan uudistumista. Ammatillinen kehittyminen muuttuvassa 
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toimintaympäristössä on vaativaa ja jokainen rakentaa itse oman ammatti-

identiteettinsä. (Hänninen 2006, 191.) 

Hiljainen tieto  

Hiljainen tieto hankitaan harjaantumalla – aistimalla ja tekemällä. Toisten 

tekemistä seuraamalla ja toistamalla syntyy ajattelu- ja suhtautumistapoja 

sekä tietoa ja taitoja. Hiljainen tieto rakentuu muiden tekemisistä 

seuraamalla ja toistamalla sekä omasta jo olemassaolevasta 

kokemuksesta. (Vilkka 2005, 32.) 

Vilkan (2005, 34) mukaan ammatillinen toiminta on hyvin pitkälle hiljaista 

tietoa, jota on vaikea selittää toiselle ja ilmaista täsmällisesti. Tutkijalle 

hiljainen tieto saattaa avautua vuorovaikutuksessa informantin kanssa. 

Vilkka (2005, 35) viittaa tekstissään myös Polanyin teokseen The Tacit 

Dimension (1983), jonka mukaan hijainen tieto olisi perusta kaikelle 

tiedolle ja sen kautta löydetään uusia havaintoja uuden tiedon 

löytämiseksi. 

Raami (2015) esittelee väitökirjassaan hiljaisen tiedon olevan osa 

intuitiotamme, jota kuvaa näin: 

tiedän, että tiedän, mutta en tiedä miten tiedän 

Opimme kokemuksistamme ja se on oppimiselle erinomainen 

lähestymistapa ja perinteinen tapa mestari oppipoika asetelmassa – 

kokemusta ja oppia jaetaan. Paljon hiljaista ja intuitiivista tietoa siirtyy 

oppijalle, tämä on kuitenkin aikaa vievä tapa eikä aina takaa oppimista. 

(Raami 2015, 56.) Hyvät käytännöt saadaan koko työyhteisön hyödyksi, 

jos hiljainen tieto sadaan puettua sanoiksi. Jos havaitaan sellaista 

toimintaa tai tietoa, jota tekijä ei ole osannut ilmaista tai ei ole tietoisesti 

havainnut, on siitä keskusteltava yhdessä, jotta toimivat tavat saadaan 

kaikkien sovellettaviksi. (Ahonen ym. 2011, 21.) Niin kuin tutkijan on 

löydettävä hiljainen tieto eläen, kokien ja oppien (Vilkka 2005, 35), niin 

myös työyhteisössä hiljainen tieto löytyy vain vuorovaikutuksessa 

työyhteisön jäsenten kanssa. Yhteinen työhistoria auttaa hiljaisen tiedon 
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siirtämisessä ja tiivis vuorovaikutus on sen edellytys (Manka 2006, 131). 

Myös intuitio on usein hiljaista tietoa. 

Dialogi työyhteisössä on kiinteästi sidoksissa luottamukseen, 

työhyvinvointiin ja riittävyyteen. Dialogin kokemus on aina yksilöllinen ja 

perustuu aitoon minä-sinä -suhteeseen ja siitä rakentuu koko yhteisön 

toimivuuden perusedellytys. Kommunikoinnin tulee olla avointa, suoraa ja 

molemminpuolista sekä läsnä olevaa. Dialogin toteutuminen työyhteisössä 

on mahdollista tunnistaa vain, jos työyhteisö on toimiva. Yhteisö voi 

kehittyä oikeaan suuntaan, jos päätökset yhteisistä asioista perustuvat 

avoimeen keskusteluun ja siitä muodostuneeseen yhteiseen 

tavoitteeseen. Avoin dialogi ja kommunikointi edistää työyhteisön 

luottamusta. (Suonsivu 2015, 103, 106.) 

3.2 Työyhteisötaitojen merkitys ilmapiiriin 

Työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksella on merkitystä työnhyvinvointiin 

sekä organisaation että yksilön tasolla. Avoin vuorovaikutus 

työyhteisötaitona lisää ryhmien toimivuutta ja hyödyttää koko 

organisaatiota, olettaen että organisaatiossa johtaminen ja toimivuus 

kaiken kaikkiaan on kunnossa. Ja päinvastoin: hyväkään johtaminen ei tuo 

parhaita tuloksia ilman yksilöiden työyhteisöosaamista. Pelkkä fyysisiin 

puitteisiin investoiminen ei riitä, vaan työilmapiiriin on panostettava. 

Hyvässä työyhteisössä tehdään työtä tehokkaammin ja vaihtuvuus on 

pienempää eikä sairaspoissaolot kasva. (Gedin-Erixon 1992, 13.) 

Marja-Liisa Manka (2015, 105-107) on koonnut työhyvinvointiin vaikuttavat 

tekijät kuvioon, jossa on kuvattu organisaation vaikutukset ja työntekijän 

omat ominaisuudet.  
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Kuvio 1. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka 2015, 106) 

Näiden piirteiden yhteisvaikutuksesta syntyy työntekijälle hyvinvoinnin 

kokemukset, joko positiiviset tai negatiiviset. Samassa työyhteisössäkin 

kokemukset työhyvinvoinnista vaihtelevat paljon yksilöittäin. Kaikilla 

työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti työhyvinvoinnin 

edistäjinä. (Manka 2015, 106.) 

3.3 Itsensä johtaminen työyhteisötaitona 

Toimiakseen vastuullisesti työyhteisön jäsenenä ja saavuttaakseen työnsä 

tavoitteet, tarvitaan itsensä johtamisen taitoja. Jos meillä on mahdollisuus 

itse vaikuttaa työn tekemiseen ja riittävät valtuudet työn tavoitteiden 

saavuttamiseen, motivoidumme ja sitoudumme työhön. Hyvä työyhteisö 

tukee haastavista tilanteista selviytymistä, mahdollistaa itsenäisen 

työskentelyn ja työssä kehittymisen (Gedin-Erixon 1992, 14-15, 30-31). 

Itsensäjohtaminen on tehtävien ja tavoitteiden laittamista 

tärkeysjärjestykseen sekä oman toiminnan havainnointia, omaa 

keskittymistään on myös kyettävä säätelemään. Itsensäjohtamiseen 

tarvitaan myös käsitystä toiminnan rakenteista ja järjestyksestä. Kun 
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hallitsee oman työnsä organisoinnin ja osaa ohjata keskittymistään, saa 

enemmän aikaiseksi ja voi paremmin. Työn kuormittavuutta vähentää 

motivaatio, jota voi lisätä omaa toimintaa johtamalla: konkreettiset 

suunnitelmat ja aikataulut helpottavat tavoitteisiin pääsemistä. Monilla 

työpaikoilla työn tekeminen ja organisointi – miten työtä tehdään – on 

delegoitu työntekijälle itselleen. Työn tavoitteet ovat joko omat tai ryhmän 

yhteiset. Vapaus suunnitella oma työnsä sovittujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi lisää motivaatiota ja vähentää stressiä. Taitavalla 

itsensäjohtamisella vähennetään tarpeetonta työtä, keskittyminen 

kohdistuu oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. (Swartling 2015, 83-84, 86). 

3.4 Palaute työyhteisötaitona 

Kokeaksemme itsemme tarpeelliseksi ja kehittyäksemme 

työtehtävissämme, tarvitsemme palautetta. Palautteen ei tarvitse olla 

määrämuotoista ja mekaanista, parhaimmillaan palaute onkin osa välitöntä 

kanssakäymissä työyhteisön jäsenten välillä. Pirkko Heiske kuvaa 

kirjassaan (2001, 131-134) hyvänsävyisen ja pohdiskelevan palautteen 

antavan meille tietoa itsestämme. Keskustelevassa työyhteisössä, jossa 

arvostetaan toisia ja ollaan kiinnostuneita toisista ja toisten työstä, 

palautetta voi antaa hyväntahtoisesti ja rakentavasti. Toimivassa 

työyhteisössä työtä voidaan pohtia yhdessä ja tehdä siitä havaintoja: 

antaa palautetta. Jos työpaikalla siedetään myös virheitä ja niistä halutaan 

oppia, on palautteen käsitteleminen luontevaa ja osa arkipäivää.  

Palautteen antamisessa tärkeintä on aitous ja rehellisyys, palautteen tulee 

olla vilpitöntä ja suoraa. Työkavereiltamme saatu palaute on 

vertaispalautetta, jonka avulla voimme arvioida olemmeko onnistuneet ja 

missä asioissa voimme kehittyä. Tilanteen mukainen spontaani palaute on 

hyödyllistä, se auttaa kehittymään. Yhteisesti sovitulla tavalla annettu 

palaute on suunnitelmallisesti toteutettua viestintää ja sitä kautta osa 

johtamista. (Ahonen 2011, 75-76, 81.)  
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3.4.1 Myönteinen palaute  

Myönteinen palaute on rakentavaa ja se lisää työn tuloksellisuutta. 

Palautteella saadaan korjattua virheitä, mahdollistetaan oman työn 

arviointia ja sitä kautta myös lisätään itsensä johtamisen taitoja. 

Parhaimmillaan palaute on välitön huomio suoriutumisesta, joka koetaan 

oikeudenmukaisena ja jota saaja arvostaa. (Rauramo 2012, 135-137.) 

Kaikki palaute, joka on annettu hyvin, asiallisesti ja perustellusti, on hyvää 

palautetta (Ahonen 2011, 63).  

Kiireisessä työympäristössä voi olla vaikea löytää palautteelle sopivaa 

hetkeä, vaikka palautteen antamiselle ja vastaanottamiselle olisi tärkeä 

saada luontevia tilaisuuksia. Palautteen tulisi olla osa normaalia 

kanssakäymistä, mutta palaute voi olla myös keskustelua ja yhdessä 

pohtimista, asioiden puntarointia. Rakentava palaute herättää ideoita, ja 

toimintapoja palautteiden käsittelyyn olisikin hyvä kehittää yhdessä. Hyvin 

usein palautetta koetaan saatavan liian vähän, jolloin oma tekeminen 

koetaan tarpeettomaksi ja merkityksettömäksi. (Rauramo, 2012, 136.)  

Palaute kertoo saajalle, että hänen työstään ollaan kiinnostuneita. 

Kannustava palaute lisää työn merkityksen kokemista ja auttaa 

onnistumaan ja edistymään. Onnistumisten huomaaminen ja niistä 

oppiminen tekee työyhteisöistä mielekkäämpiä, kannustaminen ja 

myönteisiin asioihin keskittyminen auttaa tekemään hyvää tulosta. 

Onnistumisten huomaaminen on myös asennekysymys ja perustellusti 

annettu palaute auttaa huomaamaan edistysaskeleet ja suuntaamaan 

toimintaa haluttuun suuntaan. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011, 18-19.) 

Palautteen avulla on mahdollisuus osoittaa arvostusta (Rauramo 2012, 

143) ja lisätä työn merkityksen kokemusta (Ahonen ym. 2011, 18). 

Palautetta tarvitaan, jotta tiedetään että ollaan tekemässä oikeita asioita 

oikealla tavalla. Yhtä tärkeää on havaita mitä ei pidä tehdä, mihin ei aikaa 

kannata käyttää. Palautetta on mahdotonta antaa perustellusti, jos 

toiminnan tavoitteita ei tunneta. Taidokkaalla palautteella ohjataan 

toiminnan keskittymistä tavoitteen mukaisesti, selkiytetään toimintaa ja 
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motivoidaan tekijöitä. (Ahonen 2011, 71; Swartling 2015, 101-103.) 

Esimiehen tärkein tehtävä on ohjata perustehtävän mukaista toimintaa ja 

palautteen antaminen on olennainen osa sitä. (Nummelin 2007, 89.) 

Palautteen antamisen kautta kaikki voivat kuitenkin vaikuttaa 

työyhteisössä. Palautteen tuleekin liikkua useaan suuntaan: alaiselta 

esimiehelle ja päinvastoin sekä alaisten välillä. (Ahonen 2011, 24.) 

 

Kuva 2. Työkavereilta saatu palaute moninkertaistaa johtamisen tehon 

(Ahonen 2011, 24) 

Palautteen antaminen on erityisen tärkeää uutta työtehtävää opeteltaessa. 

Palaute ohjaa toimimaan oikein ja kannustaa silloin, kun tehtävä tuntuu 

osaamiseen verrattuna haastavalta. Palautteen ansiosta on mahdollista 

innostua myös vaikealta tuntuvista tehtävistä ja oppia tekemään ne 

tavoitteen mukaisella tavalla. (Ahonen ym. 2011, 21.) 

Ahonen ym. (2011) lainaavat kirjassaan Fredrickson & Losadan (2005) 

tutkimustulosta, jonka mukaan suorituskyvyltään parhaat tiimit kannustavat 

toisiaan useammin kuin moittivat. Kannustavaa palautetta annetaan yli 

viisi kertaa yhtä korjaavaa palautetta kohden. Palaute on yksinkertaisin 

keino vaikuttaa työyhteisössä ja kaikki voivat vaikuttaa antamalla 

palautetta.   
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3.4.2 Korjaava palaute 

Korjaava palaute on aivan yhtä tärkeää kuin myönteinen palaute, sen 

antamiseen tulee myös valmistautua ja palautetta on perusteltava 

asiallisesti. Palautetta annetaan tilanteissa, jotka koskevat suoriutumista ja 

tavoitteita tai sovittuja pelisääntöjä. Korjaava palaute ilmaisee, mitä on 

tehty vastoin yhteisiä sopimuksia tai tavalla, johon ei työyhteisössä olla 

tyytyväisiä. Myös korjaavan palautteen tarkoitus on ohjata tavoitteen 

mukaiseen toimintaan ja auttaa näkemään ne asiat, joilla on vaikutusta 

yhteiseen onnistumiseen. (Ahonen 2011, 73-74.)  

Jos palautteen antamisesta on työyhteisössä sovitut säännöt, se annetaan 

kaikille samalla tavalla. Kaikki haluavat hyvin annettua palautetta, vaikka 

sen tarkoitus olisikin korjaava.  Palautteen antamista ei pidä arkailla eikä 

räätälöidä saajalle, hyvin annettu palaute virtaa vapaasti ja palautetaidot 

ovat tärkeä viestintätaito työyhteisössä. (Ahonen 2011, 76-77.) Nummelin 

(2007, 89) on sitä mieltä, että negatiivista palautetta on haastava antaa, 

koska palautteen saajan reagointia ei voi etukäteen tietää. Myös hänen 

mukaansa palaute pitää suunnata yhteisön perustehtävään ja sovittuihin 

toimintamalleihin, eikä palautteen saajan mahdollista loukkaantumista pidä 

ylidramatisoida.  

Palaute on viestintää 

Ahosen ja Lohtaja-Ahosen (2011, 24,71,76) mukaan palaute on viestintää 

eikä johtamista, ja työyhteisössä on oikeutettu saamaan ja antamaan 

palautetta. Myös esimies tarvitsee palautetta johtamisestaan sekä omalta 

esimieheltään että alaisiltaan. Usein työyhteisöissä hukataan voimavaroja 

väärien asioiden tekemiseen, ei väärin tekemiseen. Alaisten toinen 

toisilleen antama palaute valmentaa tekemään oikeita asioita oikein ja 

auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.  

Viestinnän professorin Osmo A. Wiion ensimmäinen laki: ”Viestintä 

yleensä epäonnistuu - paitsi sattumalta” on hänen mukaansa viestinnän 

perustuslaki. Hän korostaa, että viesti tulee suunnitella ja toteuttaa eri 
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tilanteissa eri tavalla. On ajateltava vastaanottajaa ja osattava viestiä 

huomioiden vastaanottajien erilaisuus. (Wiio 2009, 12.) Varsinkin 

korjaavaa palautetta annettaessa on hyvä kiinnittää huomiota, miten 

asiansa esittää. Viestin ymmärtäminen on altis häiriöille sekä 

väärinkäsityksille, jotka syntyvät osapuolten erilaisten taustojen, 

ennakkoluulojen ja kokemusten pohjalta. Dialogin taitaminen 

parhaimmillaan voi haastaa olettaman viestin perillemenon hankaluudesta. 

Työyhteisöissä uuden oppiminen ja yhteinen oppiminen on mahdollista 

kannustavassa ilmapiirissä, toisia ja erilaisuutta arvostaen. 

Subjektiivisuuden salliminen ja toisen avoin huomioiminen voi vähentää 

väärinkäsityksiä ja lisätä yhteistä ymmärrystä. 

Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys 

Sosiaaliset kyvyt ovat työyhteisössä tärkeitä ja yhteistyö muiden kanssa 

on tärkeää asemasta riippumatta. Yhteistyötaidot ratkaisevat - valmiudet 

toimia toisten kanssa ja kyky jakaa omaa osaamistaan on avainasemassa. 

Tiedolla ja osaamisella on merkitystä vasta silloin, kun sen voi jakaa myös 

muille. (Wade 2007, 108.) Työ muuttuu, mutta vuorovaikutustaidot ovat 

aina vain tärkeämmässä roolissa. 

Päivi Rauramo esittelee (2012) kirjassaan Työhyvinvoinnin portaat viiden 

portaan muodossa työhyvinvointiin liittyviä tarpeita. Lähes jokaiseen 

portaaseen voi työyhteisötaitojen ja dialogin periaatteidenkin katsoa 

sisältyvän. Viisi porrasta Rauramon mukaan ovat: perustarpeet, 

turvallisuuden tarpeet, yhteisöllisyyden tarve, arvostuksen tarve ja itsensä 

toteuttamisen tarve. 

Perustarpeisiin sisältyy kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeet, 

turvallinen työyhteisö edellyttää kannustavaa ja myönteistä ilmapiiriä. 

Suurimmalle osalle työyhteisössä on tärkeää tuntea kuuluvansa joukkoon 

ja osallistua organisaation tavoitteden saavuttamiseen. Jokainen toivoo 

arvostusta työssään: toteuttajana ja ihmisenä. Arvostusta voi osoittaa 

monella tavalla, muun muassa kuuntelemalla ja antamalla palautetta. 
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Osaamisen kehittäminen, omien kykyjen löytäminen ja uuden oppiminen 

työssä luo pohjaa myös kilpailukyvylle. (Rauramo 2012, 86, 128, 135, 

146.) 

Työyhteisön ilmapiirin katsotaan usein olevan esimiehen ja johdon 

vastuulla. Työyhteisön kaikkien jäsenten osuutta ja mahdollisuuksia 

toimivan ja innostavan työilmapiirin rakentumiseen ei ole aina huomioitu 

tarpeeksi. (Tufvesson 2017, 9-10.) Sosiaalinen kompetenssi ja tunneäly 

ovat suhteellisen uusia käsitteitä, jotka kuvaavat taitoa toimia yhdessä. 

Yhteistyötaitoihin kuuluu myös taito asettua toisen asemaan ja ymmärtää 

toisen näkökohtia. (Wade 2007, 109.) Jokaisella on vastuu työpaikan 

hyvästä ilmapiiristä. 

Tufvesson (2017) viittaa Tengbladin (2007) tutkimukseen ja listaa 

työnantajan odottavan työntekijöiltään monipuolisia taitoja: 

vuorovaikutustaitoja, muutosmyönteisyyttä ja palvelusuuntautuneisuutta. 

Lisäksi arvostetaan taitoja toimia informaatiotulvassa, oman ammattitaidon 

kehittämista ja stressinsietokykyä sekä omasta hyvinvoinnistaan 

huolehtimista. Työntekijä puolestaan haluaa mielekkäitä, vaihtelevia ja 

haastavia työtehtäviä, joissa on mahdollista kehittyä. Hyvä työilmapiiri ja 

hyvä johtaminen kilpailukykyisen palkkauksen ohella on työntekijöiden 

arvostamia asioita työssä.  

Ihmisten välinen yhteistyö muodostuu arvostuksesta, 

välittämisestä ja luottamuksesta. Yhteistyössä näemme, 

kuulemme ja koemme toisemme. Näiden jälkeen 

muodostuu motivaatio ja into ja sitä kautta tulokset ja 

tyytyväisyys.  

Jarmo Kangas, majuri (Kulovesi 2012, 131.) 

Omia työyhteisötaitojaan ja omaa osaamistaan kehittämällä on mahdollista 

lisätä omaa ja toisten viihtyvyyttä työssä. Hyvien työyhteisötaitojen avulla 

voi olla parempi työyhteisön jäsen, joka nauttii kollegoiden ja esimiehen 

luottamuksesta. Yksittäisenkin työyhteisön jäsenen kehittyminen lisää 
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koko toiminnan kehittymistä ja parantaa toiminnan tuloksia. (Tufvesson 

2017, 9.)  

Asioista eri mieltä olevia voi olla hankala ymmärtää, mutta juuri heidän 

kanssaan on hyvä jakaa ajatuksia. Eniten voi oppia toisella tavalla 

ajattelevilta ja poistumalla omalta mukavuusalueeltaan. (Wade 2007, 110.) 

Get out of your comfortzone – discuss with people who 

has different opinion from your own. (Alan Cameron 

2018.) 

 

Työyhteisötaitojen ydintä on kommunikointi – oman itsensä kanssa, 

työtovereiden ja esimiehen kanssa (kuvio 3). Hyvän työilmapiiriin 

syntymiseen voi parhaiten vaikuttaa kontrolloimalla ja kehittämällä omaa 

kommunikointiaan. Dialogitaitojen omaksuminen lisää luovuutta ja 

vapautuneisuutta. (Tufvesson 2017, 115-116.) 

            TYÖYHTEISÖTAIDOT 

                 Minä ja esimies 

 

            Minä                                                      Minä ja kollegat  

                                

                                 Minä ja asiakkaat 

Kuvio 3. Työyhteisötaitojen määritelmä (Tufvesson 2017, 116) 

 

 

 

TOTEUTETTAVA 

TEHTÄVÄ 
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4 TYÖN MURROS 

Työn murros syntyy tieto- ja viestintäteknologioiden nopean kehittymisen 

ja talouden globalisoitumisen sekä palveluvaltaistumisen tuoman 

muutoksen myötä. Teknologian jatkuva, laajentuva ja kiihtyvä kehittyminen 

luo mahdollisuuksia työn uudenlaiseen organisointiin ja innovatiiviseen 

liiketoimintaan. (Pentikäinen (toim.) 2014, 94.)  

Työn murroksena pidetään yleisesti työelämän muuttumista uuden 

teknologian myötä - tekoälyn hyödyntäminen vaikuttaa entistä useimpiin 

tehtäviin useilla eri aloille. Globalisaatio, digitalisaatio, väestön 

ikääntyminen ja ympäristö- ja talouskriisit vaikuttavat jo nyt töiden 

tekemiseen, tekemisen tapaan ja työpaikkojen määrään. (Dufva, Halonen, 

Kari, Koivisto T., Koivisto R. & Myllyoja 2017.) 

4.1 Muutos on täällä 

Suomalaisen Työn Liiton selvityksen (2013) mukaan muutos on tosi ja se 

näkyy työyhteisöissä. Toimintaympäristö teknologisoituu ja samaan aikaan 

työelämään siirtyy uusi sukupolvi, ikääntyviä on työpaikoilla enemmän ja 

ulkomaalaistaustaisten osuus lisääntyy. Suomalaiseen työhön vaikuttavat 

voimakkaasti arvojen monipuolistuminen, toimintamallien avoimuus, 

teknologian lisääntyminen ja muutokset arvoketjujen muodostumisessa 

(kuvio x). Aineettoman arvon osuus arvoketjuissa on lisääntynyt viimeisten 

vuosikymmenien aikana ja varsinaiseen valmistukseen liittyvä arvo on 

vastaavasti laskenut. 
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Kuvio 4.  Tulevaisuuden työ on jo täällä (Suomalaisen Työn Liitto 2013) 

Työntekijät arvostavat työnantajan vastuullisuutta ja toiminnan eettisyyttä, 

yrityksen arvot ovat tärkeitä työpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Työntekijöiden mukaan tärkeimmät tulevaisuudessa tarvittavat taidot ovat 

hyvät IT -taidot ja digiosaaminen. Työnantajat puolestaan arvioivat, että 

hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat tulevaisuudessa. 

Muutosvalmius, joustavuus ja moniosaaminen olivat molempien tahojen 

mielestä tärkeitä työntekijöiden ominaisuuksia. (Suomalaisen Työn Liitto 

2016.)  

Jotta työn uudenlainen organisointi onnistuu, tarvitaan avointa 

vuorovaikutusta, keskustelua ja yhdessä oppimista toimivien ratkaisujen 

löytämiseksi. Innovatiivinen toiminta edellyttää toimintaympäristöltä 

sallivuutta, avoimuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja dialogia eri 

toimijoiden kesken. Muutoksia ei saada aikaan eikä ratkaisuja synny, ellei 

osapuolet ota totena toistensa kokemuksia ja tuntemuksia (Helle 2018, 

224). 

Työelämässä vaaditaan entistä erikoistuneempaa osaamista, 

koulutuskaan ei takaa hyvälaatuista työtä. Omaa ammattitaitoa on 

kehitettävä jatkuvasti, koska nopea kehitys ja muutokset tuovat haasteita 

koko työuran ajan. Kokemus riittää vain tietynajan, uusia valmiuksia täytyy 

kehittää muutoksiin valmistaumiseksi. Pätevämmät ja tavoitteellisemmat 

työntekijät ”syntyy” ikäintegroidun yhteiskunnan myötä ja elinikäinen 

oppiminen on mahdollista lisääntyneiden koulutusmahdollisuuksien 

ansiosta.  Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen joustavasti mahdollistaa 

myös muuttuvan työelämän hallinnan ja motivoi siirtymään myös eri 

ammattien välillä. Työmarkkinoiden luonne on jo muuttumassa, mutta 

rakenteiden muutos vie vielä aikaa. Alanvaihtajien osuus kasvaa – 

samassa ammatissa ei haluta olla koko työuraa. (Vuori 2011, 122-124.)  

Oivallus hankkeen loppuraportin (2011,13) mukaan tulevaisuuden 

osaamistarpeet ovat ryhmän ja verkoston osaamiskombinaatioita, 

superyksilöitä ei tarvita. Ryhmän pitää osata toimia, ideoida ja ratkoa 
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asioita yhdessä ryhmän eri jäsenten erilaista osaamista ja vahvuuksia 

hyödyntämällä. Keskeisenä pidettiin toisilta oppimista ja ryhmässä 

toimimista. Ideoiden jalostaminen yhdessä edellyttää harjoittelua ja 

onnistuminen vaatii erilaisten ihmisten toimimista yhdessä. Yhdessä 

tekemisen taitoja pitää hankkeen loppuraportin mukaan vahvistaa jo 

koulu- ja opiskeluvaiheessa järjestelmällisesti. Osaamistarpeet muuttuvat, 

koska työntekemisen tavat ovat muuttuneet.  

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihminen pyrkii menestykseen ja 

hyvään oloon vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mittarina muilta 

saadun positiivisen palautteen määrä. Työuran hallinta ja ammatillinen 

itsetunto lisää positiivisen palautteen todennäköisyyttä ja siten auttaa 

selviytymään työuran muutoksissa. Omien vahvuuksien ja tavoitteiden 

tunnistaminen sekä elinikäisen oppimisen idean sisäistäminen ovat 

tärkeitä uranhallinnan osa-alueita. Sosiaalisten verkostojen 

hyödyntämisestä ja omasta työkyvystä huolehtimisesta syntyy 

pystyvyyden tunne, joka auttaa oman uran ohjaamista muuttuvassa 

työelämässä. (Vuori 2011, 124-125.)  

4.2 Moni asia muuttuu 

Tavoitteellinen, informaatiota hyödyntävä toiminta, on entistä 

tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa. Koska työtehtäviä tai työtä 

vaihdetaan useammin kuin ennen ja työtä tehdään muun muassa etänä, 

verkostoissa ja pätkissä, yhteistyötaidot korostuvat itsensä johtamisen 

lisäksi. Informaatiotulvassa on tärkeää yhteisesti esimiehen ja kollegoiden 

kanssa sopia, mitä tietoja todella tarvitaan, miten ja mistä kanavista niitä 

hankitaan. (Swartling 2015, 169.) Entisiin toimintamalleihin turvautumalla 

ei luoda uutta, asioita pitää tehdä uudella tavalla. Ihmisten tulee syttyä 

tunnetasolla, jotta muutoksia saadaan aikaan. (Helle 2018, 225-226.) 

Sellainen osaaminen, jota koneen on vaikea korvata, korostuu 

tulevaisuuden asiantuntijatyössä (Ristaniemi 2017,12). Työn murroksesta 
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voi selvitä kehittämällä omia taitojaan työyhteisössä: työyhteisötaitoja 

(Roos, Mönkkönen 2015, 7).  

Anja Kulovesi (2012,117-119) esittää kirjassaan Työtä rakkaudella 

Ikkunoita työn tulevaisuuteen, että innovaatiot mahdollistetaan ihmettelyn 

taidoilla, myönteisellä vuorovaikutuksella ja rohkeudella epäonnistua. 

Ihmettelyn taito on dialogia itsensä ja työyhteisön jäsenten välillä. 

Työyhteisössä etsitään yhdessä vastauksia, joita voi löytää kysymällä: 

miksi, miksipä ei tai mitä jos. Myönteinen vuorovaikutus rakentuu toisten 

arvostamisesta ja kuuntelemisesta.  

Läsnä oleva kohtaaminen on arvokas taito tulevaisuuden innovaatioiden 

mahdollistajana. Onnistuminen ja uuden luominen ovat seurausta 

kannustavasta yhteistyöstä ja syntyy vain, jos uskallamme myös 

epäonnistua. Virheistä tulee parhaimmillaan oppimiskokemuksia, uuden 

oivaltaminen onnistuu luottamalla onnistumisen edellytyksiin ja piilevienkin 

ideoiden löytymiseen. (Kulovesi 2012, 119.) Tulevaisuudessa työ on 

jatkuvaa dialogia, jossa kiitos on uusi musta (Piha & Poussa 2012, 183).  

Valtioneuvoston tutkimushankkeessa Dialogi, työ ja tulevaisuus (2017) 

pohdittiin tulevaisuuden työtä ja ratkaisuja työnmurroksen tuomiin 

haasteisiin. Varsinkin asiantuntijatyössä työn murros tuo ja vahvistaa 

vaatimuksia: osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä 

vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. (Ristaniemi 2017, 12-13.)  

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat megatrendejä, jotka muuttavat 

työtehtäviä. Työmarkkinoiden näkökulmasta globalisaation kiivain vaihe 

saattaa olla jo ohitettu, mutta digitaalisuuden vaikutukset nähdään vasta 

myöhemmin. Yleisessä keskustelussa digitaalisuuden vaikutuksia työhön 

saatetaan jopa pelätä. (Kauhanen, Maliranta, Rouvinen, Vihriälä 2015, 

76.) Suomalaisen Työn Liiton selvityksen (2013) mukaan teknologia, 

arvojen monimuotoisuus, avoimet toimintamallit ja korkea lisäarvo ovat 

tulevaisuuden merkittävät suunnat suomalaisissa yrityksissä.  
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Digimurros on teknologisen kehityksen mahdollistamaa parempaa, 

monipuolisempaa ja edullisempaa digitaalisuuden hyödyntämistä. Suurin 

osa innovaatioista syntyy jo olemassolevaa tietoa uudenlaisella tavalla 

hyödyntämällä. Arvoketjut pilkkoutuvat, koska digitaalisuus mahdollistaa 

niiden tuottamisen myös kauempana ja edullisemmin. Samalla 

kansainvälinen kilpailu kasvaa (Kauhanen ym. 2015, 77, 96-97, 98). 

Katoavien töiden tilalle syntyy uusia tehtäviä ja vaikka polarisaatio jatkuu, 

ei kaikki työ kuitenkaan jakaudu vain vähän tuottaviin ja erityisen tuottaviin. 

Osaamisella ja koulutuksella voidaan vähentää polarisaatiota: mitä 

useampi osaa hyödyntää uutta teknologiaa, sitä pienemmäksi polarisaatio 

jää. (Kauhanen ym. 2015, 96.) Polarisaatio on uhka työmarkkinoille, mutta 

teknologia ja tuottavuus kuitenkin lisää työtä. Kaikkea työtä ei voi korvata 

automaatiolla ja robotiikalla, koulutusmahdollisuudet ja uudelleen 

kouluttautuminen mahdollistaa sellaisen osaamisen, jolle tulevaisuudessa 

on kysyntää. (Kangasharju 2018.)  

Tulevaisuuden työ vaatii laajaa osaamista, joka sisältää useita syvemmän 

osaamisen lohkoja ja elinikäinen oppiminen korostuu entisestään. 

Tulevaisuudessa vanhoista ajatus- ja toimintamalleista poisoppimisella on 

niin ikään merkittävä rooli, pelkkä uuden oppiminen ei riitä vaan 

osaamisen kehittämisen tulee kohdentua oikein. Kuviossa 5. ilmenevät ne 

monipuoliset asiat, jotka liittyvät osaamiseen. Osaaminen vaikuttaa 

työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin vahvemmin kuin aiemmin. Mielekäs 

työ entistä monimutkaisemmassa verkostomaisessa ympäristössä 

edellyttää ns. pärjäämistaitoja. Sen lisäksi vaaditaan itsensä johtamista, 

hyvinvointi työssä kiireen ja dynaamisuuden vaatimusten paineessa ei 

muutoin ole tulevaisuudessa mahdollista. (Alasoini ym. 2012.) 
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Kuvio 5. Osaamiseen liittyvät muutospolut (Alasoini ym. 2012) 

Tulevaisuudessa kysyntää on korkeaa koulutustasoa vaativille töille ja 

tehtäville, joissa tarvitaan abstraktia ajattelua. Tehtävärakenteet tulevat 

myös muuttumaan, rutiinitehtäviä lopetetaan tai niitä tehdään maan rajojen 

ulkopuolella. Jatkossa tarvitaan henkilöitä, joktka hallitsevat uusia tehtäviä. 

(Kauhanen ym. 2015, 92-95.) Projektimainen kehitystyö ja ihmisten 

välinen vuorovaikutus korostuu. Vaikka töitä siirtyy ihmisiltä koneelle 

tekninen kehitys täydentää ihmistyötä ja ihmisille jää paljon tärkeitä 

rooleja. Uutta työtä syntyy myös, vaikka useimmiten ammattinimikkeet 

saavat uutta sisältöä. Ihmistä tarvitaan tulevaisuudessakin tunnistamaan 

mahdollisuuksia ja ongelmia sekä muokkaamaan lähtöasetelmia ja 

arvioimaan tuloksia. (Kauhanen ym 2015, 84, 88.) Kun digitaalisuus 

kasvaa digitaalisten alustojen varaan, syntyy myös ajasta ja paikasta 

riippumattomat työmarkkinat – työn ostaminen ja myyminen tehostuvat 

(Kauhanen ym. 2015, 83). 

Haasteena tulevaisuudessa on, työpaikkojen ja työtehtävien vaihtuessa, 

ymmärtää ja koota oma urapolkunsa. Oman potentiaalin hyödyntäminen 

on vaikeaa, kun vaatimukset muuttuvat. Oman osaamisen kehittäminen on 

tulevaisuudessa tärkeämpää kuin aiemmat saavutukset ja menneestä 
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luopuminen onkin yksi haasteista. Miten suunnata tulevaisuuteen ja 

päästää irti vanhoista ajattelu- ja toimintamalleista, kun kuitenkin 

kokemuksista ja saavutuksista halutaan olla ylpeitä. (Räikkönen 2007, 65-

66.) 

Wilenius kirjoittaa kirjassaan (2015, 221-226) muutosten tapahtuvan 

sykleissä, joita voi ymmärtää tuntemalla menneitä tapahtumia. Hänen 

mukaansa käynnissä olevassa muutoksessa yhdistyy kasvava tarve 

kommunikointiin ja tarve resurssien käyttämiseen kestävällä tavalla. 

Näiden yhdistyminen vaatii meiltä syvempää vuorovaikutusta ja 

ihmiskeskeisempää kulttuuria. Vuorovaikutusyhteiskunnan periaatteita 

noudattavassa organisaatiossa vuorovaikutus ja laatu perustuvat 

luottamukseen, jokaista arvostetaan kokonaisvaltaisesti. Ammatillisen 

osaaminen lisäksi tarvitaan sosiaalista kyvykkyyttä ja jokainen voi olla oma 

itsensä sekä töissä että vapaalla, erillistä työminää ei tarvita. 

Aitoon vuorovaikutukseen perustuva yhteiskunta voi 

perustua vain tietoisuuden kasvuun ja ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen parempaan laatuun. (Wilenius 2015, 

225.) 

4.3 Yhteisöllisyys  

Tulevaisuudessa menestyminen vaatii yhteisöllisyyttä. Organisaatioissa on 

aiemmin saatettu kilpailla yksilöinä suorittamisessa, muuttuvassa 

maailmassa tavoitteet kuitenkin saavutetaan yhteisvoimin ja yhdessä 

ideoimalla. Yksilö on tärkeä osa organisaatiota, jokaisen luontaiset kyvyt ja 

vahvuudet opittujen ja ajantasaisten taitojen kanssa tuovat tuloksia. Oikea 

osaaminen oikeassa paikassa lisää organisaation tuottavuutta. 

Vahvuuksien hyödyntäminen ja osaamisen jakaminen lisää tyytyväisyyttä, 

hyvät suhteet muihin auttaa löytämään luovempia ratkaisuja. (Rytikangas 

2011, 128- 130).  

Yhteisöllisyys antaa meille voimaa, jokainen voi omalla käyttäytymisellään 

vaikuttaa työilmapiiriin ja sitä kautta työn tuottamaan iloon. Hyvässä 
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ilmapiirissä työtä tehdään yhteisen tavoitteen eteen, stressiä siedetään 

paremmin ja työpaikan sosiaalinen pääoma kasvaa. Yhteisöllisyyttä lisää 

vastavuoroisuus ja luottamus. Luottamusta puolestaan lisää hyvä 

vuorovaikutus. (Manka 2015.) 

Globalisaatiossa on meneillään jo uusi vaihe, jonka vaikutukset ulottuvat 

yksilöön asti (Nieminen 2018) ja vaikka työyhteisössä yhteisölliset arvot 

korostuvat, työntekijä vastaa omista taidoistaan (Manka 2015). Yhdessä 

ideoimiseen ja tiedon jakamiseen tarvitaan yksilöiltä monipuolisia 

kyvykkyyksiä (kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Yksilötason kyvykkyydet tulevaisuudessa (mukaillen Dufva ym. 

2017) 

Meneillään oleva muutos saattaa muodostaa entistä yhteisöllisempiä 

organisaatioita, joissa yksilöllisyyden arvostamisen ja erilaisuuden 

sallimisen myötä löydetään luovempia ratkaisuja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tulosten laatu paranee ja tekemisen mielekkyys 

lisääntyy, kun yksityiskohtainen kontrollointi vähenee ja yksilölle itselleen 

annetaan vastuu tehtävien toteuttamisesta. Kun luotetaan itsenäiseen 

harkintakykyyn ja annetaan vapaus löytää parhaiten toimivat tavat 

suoriutumiseen. Muutoksiin tarvitaan valaistuneiden johtajien lisäksi 

valaistuneita organisaatiorakenteita ja käytänteitä. Historiassa aina, kun 

ihmisten tietoisuus on kohonnut uudelle tasolle, sen mukana on kehittynyt 

myös organisaatioiden rakenteet ja niiden toiminta. (Laloux, 2016.)  
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Yhteisölliset metataidot 

Luottamusta, itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta tarvitaan, kun 

organisaatiossa halutaan kehittää otolliset olosuhteet uusien kokeilujen 

kehittämiselle. Vain jos kokeilujen lopputulosta ei tarvitse pelätä, voi niistä 

hyötyä. Koko organisaatio uudistuu, jos kokeiluja on mahdollista tehdä 

kaikissa tiimeissä ja olemassa oleva potentiaali saadaan käyttöön. Vapaus 

tehdä kokeiluja ja vastata niiden tuloksesta lisää itseohjautuvuutta, 

kokeilun lopputulokset ja niistä opitut asiat on saatava koko organisaation 

hyödyksi. Ryhmässä voidaan yhdessä luoda sellaiset toimintamallit, jotka 

edistävät ennakkoluulottomasti kokeiluja. (Liira, Kopteff, Elomäki & 

Hellström 2017.) 

Itsensäjohtaminen on tärkeä taito nykypäivän työelämässä ja 

tulevaisuudessa motivaatio oman työn tekemiseen korostuu entisestään. 

Sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus ovatkin uuden yhteisöllisen työn 

peruspilareita. Yhteisölliset metataidot ovat taitoja, jotka liittyvät yhdessä 

tekemiseen. Yhteinen onnistuminen tarvitsee tekijöitä, joilla on kykyä 

innostavaan vuorovaikutukseen, hyvät dialogitaidot ja jotka arvostavat 

erilaisuutta. Taito sovittaa omat tavoitteensa yhteisön tavoitteisiin ja hallita 

myös tehtäviä, jotka perinteisesti ovat kuuluneet esimiehille. Uusi 

yhteisöllinen työ vaatii kaikilta työyhteisön jäseniltä perinteisiä 

esimiestaitoja: vastuunkantoa, päätöksentekoa ja kokonaiskuvan 

rakentamista. (Jarenko 2018.) Kirjan Itseohjautuvuus tulee, oletko valmis? 

tarkoitus on kirjoittajansa Jarenkon mukaan hahmottaa minkälaisilla 

mahdollisimman vähäisillä rakenteilla itseorganisoituvia yhteisöjä voi 

rakentaa. Nämä rakenteetkin ovat kokeiluja, joita tarvittaessa muutetaan, 

jos yhteisvastuullisesti nähdään toiminnan kehittämisen sitä vaativan.  

Itseohjautuvassa organisaatiossa ylin johto määrittelee tavoitteet yhdessä 

henkilöstön kanssa ja sen jälkeen päämääriin pyritään pienissä 

itsenäisissä tiimeissä tai kukin itsenäisesti. (Jarenko 2018, 15.) 

Nopeaa reagointia vaativa globaali toimintaympäristö edellyttää 

organisaatiolta ketteryyttä ja uusien toimintamallien nopeaa 
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käyttöönottamista. Myös strategia luodaan yhdessä ja sitä toteutetaan 

ilman hierarkista päätöksentekoa. (Jarenko 2018, 18-19.) 

Itseorganisoituminen tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa, yhteistyössä kokeillaan ja opitaan epäonnistumisista. Vanhoja 

kaavoja ja toimintaa ohjaavia sääntöjä muokataan oppimisen ja uusien 

innovaatioiden myötä. (Heikkilä 2018.) 

Työn ja vapaa-ajan raja ei aina ole selkeä, tavoitettavuus on monissa 

työtehtävissä odotusarvo. Uusi, syntymässä oleva kuluttajakansalainen ei 

kuitenkaan halua uhrata elämäänsä työlle, vaan haluaa tasapainon työn ja 

vapaa-ajan välille. Työn merkityksellisyys korostuu heidän 

arvomaailmassaan, he haluavat työskennellä omaehtoisesti yrityksissä, 

joiden arvot vastaavat heidän omia arvojaan. Kuluttajakansalaisten 

johtamisessa yksilöiden erilaisuus pitää ottaa huomioon. Työpaikoille 

tarvitaan myös sitoutumisen edellytyksiä ja yksilöllisiä palkitsemisen 

tapoja, kaikkia ei motivoi samat asiat. (Pantzar & Halava 2010.) 

Työyhteisöissä tämä tarkoittaa kulttuurin muutosta, lähivuosina 

työelämään siirtyvät uskovatkin edustavansa sitä sukupolvea, joka 

muuttaa työnteon kulttuuria (Piha & Poussa 2012, 182). 

Yksilöllisyyden arvostamisen ja erilaisuuden sallimisen myötä löydetään 

luovempia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi (Laloux 2016, 79, 95). 

4.4 Monimutkaistuva toimintaympäristö 

Maailmassa tapahtuu kiihtyvällä tahdilla muutoksia, puhutaan 

yllätyksellisistä ajoista (Vartiainen 2009, 57), jolloin törmätään tilanteisiin, 

jotka muuttuvat nopeasti ja joita ei voi ottaa hallintaan. Jos ympäristössä 

tapahtuu muutoksia, niihin on sopeuduttava tai yhdistettävä järjestys ja 

luova kaaos toisiinsa (Juuti 2009, 13-14). Organisaatioiden tulisi pystyä 

toimimaan myös muuttuvassa toimintaympäristöstä ja toteuttaa 

perustehtäväänsä. Tähän tarvitaan uusiutuvia toimintatapoja ja 

uudenlaista johtamisen kehittämistä.  
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4.4.1 Systeemiajattelu ja kompleksisuus 

Systeemiajattelu on näkökulma, joka auttaa meitä näkemään ja 

ymmärtämään kokonaisuuksia uusilla tavoin (Aronson 2001). 

Systeemiajattelu on vastakohta reduktionismille, jonka perusteella asiat 

ovat sitä, mistä ne koostuvat ja jokainen asia voidaan jakaa selkeästi osiin. 

Systeemiajattelussa huomio on kokonaisuudessa ja siinä, miten eri osat 

toimivat keskenään verkostoissa. Verkoston kaikki osat ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa ja kokonaisuutta voi ymmärtää vain 

ymmärtämällä sen osia suhteessa koko verkostoon. Systeemiajattelussa 

kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa ja sen ymmärtäminen 

vaativat monipuolisia näkökulmia ja yhteyksien ymmärtämistä. (Frank 

2016.) 

Systeemiteorian avulla analysoidaan sellaisia monimutkaisia 

komponentteja, jotka eivät ole riippuvaisia toisistaan, mutta jotka kuitenkin 

vaikuttavat toisiinsa. Kompleksisuusteoria, systeemiteoriaan pohjautuen, 

keskittyy systeemien samanaikaiseen kehittymiseen. Rossi (2012) listaa 

opinnäytteessään Snowden & Boonen (2007) mukaan kompleksisen 

järjestelmän ominaisspiirteiksi seuraavat piirteet: 

- paljon keskenään kytköksissä olevia elementtejä 

- toiminta ei ole lineaarista – pienilläkin muutoksilla merkittäviä 

seurauksia 

- kokonaisuus on suurempi kuin sen osat 

- järjestelmän historia nivoutuu nykyisyyteen – evoluutio ja 

emergenssi 

- ennustaminen mahdotonta – kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Kompleksisessa maailmassa tapahtumien syitä ei voi hallita, mutta 

asioiden etenemiseen on mahdollista vaikuttaa kokeiluista oppimalla. 

Organisaatioissa tarvitaan kyvykkyyttä uusien tilanteiden joustavaan 

ratkaisemiseen, oppimiseen kannattaa panostaa. Henkilökohtaisen 

oppimisen lisäksi tarvitaan yhdessä oppimista, älykästä yhteistyötä ja 

organisoitumista oppimisen ehdoilla. (Heikkilä 2018). 
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4.4.2 Emergenssi 

Emergenssin käsite on lähtöisin luonnontieteistä, mutta viime vuosina se 

on käsitteenä otettu kuvaamaan myös muita eri alojen ilmiöitä. 

Emergenssi on Claytonin teorian mukaan ilmiö, joka on ennustamaton ja 

uusi. Uuden ilmiön monimutkaista rakennetta ei voi palauttaa 

elementteihin, joista se syntyi eikä niihin vuorovaikutuksiin, joita 

syntymiseen tarvittiin. Kun kompleksisuus systeemissä lisääntyy, syntyy 

uusi emergentti ja sen kompleksisuuden taas kasvaessa, syntyy seuraava 

emergentti. (Virtanen 2011, 25-27.)  

Blogikirjoituksessaan Jukka-Pekka Heikkilä (2018) mainitsee emergenssin 

yhdeksi oppimista edistäväksi käsitteeksi. Hänen mukaansa emergenssi 

on vuorovaikutuksien kokonaisuudesta nouseva ja syntyvä uusi 

ominaisuus tai ilmiö, joita yksittäinen toimija ei olisi voinut saada aikaan 

yksin. Emergenssissä kokonaisuus on enemmän kuin sen osansa ja vasta 

prosessin edetessä emergoituu, ilmaantuu, juuri se, mikä on merkittävää.  

Osien välinen vuorovaikutus ja kyky sopeutua ympäristön muutoksiin on 

kompleksisuuden perusta. Sosiaalisissa systeemeissä kuitenkin pyritään 

myös muokkaamaan muutoksia toisin kuin luonnontieteissä. (Jalonen 

2006, 124.) Kompleksisuuden lisääntyessä, monien asioiden ollessa 

vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy jotakin odottamatonta. 

Ennustettavuus katoaa, kun pienikin muutos toisaalla verkostossa saa 

aikaan suuren muutoksen.  

4.4.3 TEAL uusi näkökulma 

Historiassa, kun ihmisten tietoisuus on kohonnut uudelle tasolle, sen 

mukana on kehittynyt myös organisaatioiden rakenteet ja niiden toiminta. 

(Laloux 2016, 159.) Nyt syntymässä olevaa uutta tietoisuuden tasoa 

kutsutaan nimellä Teal (turkoosi). Teal on tapa hahmottaa maailmaa - 

maailmankatsomus, joka avaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Teal -

näkemys korostaa jokaisen ainutlaatuisuutta ja mahdollisuutta olla oma 

itsensä. Tealissa kaivataan eheyttä, joka syntyy sisäisesti oikein 



41 
 

tekemisen tunteesta. Päätökset puntaroidaan omaa arvomaailmaa vasten 

mm. kysymällä: Onko tämä oikein? ja Olenko nyt rehellinen itselleni? 

Tealin näkökulmasta virheetkin ovat mahdollisuuksia, kun luotamme 

lahjakkuuteemme, toisiimme ja itse elämään. (Laloux 2016, 38-39).   

Jotta myös organisaatiot muuttuisivat, tarvitaan uudistavia johtajia ja 

uudenlaisia rakenteita ja käytänteitä. Uudet tavat toimia, oppia ja jakaa 

osaamista tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja sekä herkkyyttä myös 

toiminnan ohjaamiselta (Vartiainen 2009, 57, 70).  

Fredrik Laloux (2016,156-157) kirjoittaa organisaatiossa hierarkian 

mukaisen toiminnan olevan hankalaa ja arvioi organisaation 

luonnollisimmillaan toimivan kuten Morning Star yhtiössä on kuvattu. Heillä 

jokainen työyhteisön jäsen sopii niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa 

on tekemisissä, mitä kumpikin sitoutuu tekemään yhteisten tavoitteiden 

eteen. Näistä sitoumuksista muodostuu Lalouxin mukaan yksinkertaisempi 

organisaatiokaavio (kuvio 7.) kuin esimerkiksi pyramidikaavio. 

Organisaatiomallissa jokainen yksilö on pisteenä merkitty ja sitoumukset 

yksilöiden välillä on yhdistettynä. Laloux perustelee mallin selkeyttä: on 

luontaista kysyä kommentteja ja pyytää neuvoja siltä, joka tuntee 

kyseessä olevan aihepiirin.  

 

  

Kuvio 7. Morning Star organisaatiomalli (Laloux 2016, 156) 
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5 HAASTATTELUTUTKIMUS 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kulkua valmistautumisesta aineiston 

käsittelyyn ja tulkintaan sekä arvioidaan tutkimuksen pätevyyttä ja 

luotettavuutta. 

5.1 Tutkimukseen valmistautuminen ja suunnittelu 

Tutkimuksen valmistautuminen alkoi tutustumalla aihepiiriin liittyviin 

artikkeleihin, kirjoihin, opinnäytetöihin, väitöskirjoihin sekä erilaisiin 

verkkomateriaaleihin. Teemoina tutkimuksessa oli dialogi, työyhteisötaidot 

sekä työn murros ja materiaalia löytyi kultakin osa-alueelta paljon. 

Aihepiiriin liittyy laajasti erilaisia osa-alueita, joista kaikista olisi voinut 

tehdä aivan omankin tutkimuksen. Tutkimukseen haluttiin kuitenkin löytää 

sellaista tietoa, jolla nähtiin olevan aiheen ymmärrystä lisäävää merkitystä. 

Valmistautumiseen kuului myös pohdinta siitä, miten teorian kautta 

hankittu tieto on liitettävissä käytännön kokemuksista kerättävään 

tutkimusaineistoon ja miten niiden avulla olisi löydettävissä 

tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuskysymys, joka alkoi muodostua valmistautumisvaiheessa, 

rakentui ja tarkentui tutkimuksen edetessä. Valmistautumisen 

alkuvaiheessa tutkittavaksi aiheeksi oli valikoitunut dialogi ja sen 

tunnistaminen, lähtökohtana oli tutkijan oma kiinnostus aiheeseen ja 

tavoite ymmärtää sitä syvemmin. Valmistautumisen edetessä syntyi tarve 

liittää aihe työelämän tilanteisiin.  

Aihepiiriin tutustumisen yhteydessä vahvistui ajatus siitä, että 

työyhteisötaidot rakentuvat osittain vuorovaikutuksen kautta ja 

vuorovaikutuksella on vahva merkitys myös muutoksessa. Työn 

murroksesta puhutaan paljon ja halu ymmärtää mitä työn murroksella 

tarkoitetaan, sai tutkijan liittämään aiheen tähän tutkimukseen. 

Tutkimuskysymykseksi muodostui: tunnistetaanko dialogi työyhteisössä 

osana työyhteisötaitoja ja tarvitaanko sitä työn murroksessa.  
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Tutkimuksesta tehtiin tutkimussunnitelma ja tutkimuksen lähestymistavaksi 

valikoitui fenomenologinen metodi, tavoitteena tutkia aktiivista 

vuorovaikutussuhdetta toisiin eli ihmisen kokemuksia (Vilkka 2005, 171). 

Jo aiheen valinnan aikana tutkimusmenetelmäksi varmistui kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus, koska se koettiin käyttökelpoisemmaksi 

tutkittaessa ilmiötä ja miten se koetaan työyhteisössä. 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Haastatteluun osallistui kuusi työelämässä toimivaa henkilöä, joista neljä 

toimii asiantuntijana ja kaksi esimiehenä. Haastateltavilta oli ennakkoon 

suullisesti kysytty halukkuutta osallistua haastatteluun ja sen perusteella 

heille lähetettiin sähköpostitse haastattelukutsu. Haastattelukutsussa 

kerrottiin, mistä tutkimuksesta oli kyse ja mikä sen tarkoitus oli, myös 

haastattelun aihepiiri ja teemat ilmoitettiin. Haastatteluun lupautuneiden 

kanssa sovittiin haastattelulle ajankohta ja paikka, haastattelut toteutettiin 

marraskuussa 2017.  

Haastattelukysymyksiä ei lähetetty haastateltaville etukäteen, koska 

tavoitteena oli saada talteen haastatteluhetken ajatuksia, ilman että 

aiheisiin olisi syvennytty etukäteen. Haastatteluun haluttiin autenttisia 

mielipiteitä ja kokemukseen perustuvia ajatuksia, ei ennakkoon 

valmisteltuja vastauksia. 

5.3 Aineiston käsittely ja analysoinnin vaiheet 

Haastattelut tallennettiin matkapuhelimen ääninauhurilla äänitiedostona ja 

kopioitiin tietokoneelle, josta edelleen varmuuskopiona muistitikulle. Sekä 

matkapuhelimen että tietokoneen tiedostot ovat salasanalla suojattuna.  

Haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin muistiin sanatarkasti, sävelkulkuja, 

puhenopeutta, äänen voimakkuutta tai äänensävyä ei litteroinnissa 

huomioitu. Litteroinnin tavoitteena oli tallentaa haastateltavien vastaukset 
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haastattelun teemojen analysointia varten ja saada kerätty aineisto 

hallittavaan muotoon.  

Aineiston analysointi toteutettiin vaiheittain, joista ensimmäisenä oli 

aineistoon tutustuminen. Tutustumisen jälkeen aineisto luokiteltiin, jonka 

jälkeen aloitettiin aineiston analysointi. Analysointiprosessissa aineistoa 

tulkitaan ja aineiston kanssa keskustellaan. Tuloksena syntyy 

kokonaisuus, itsenäinen aineisto, joka ei kuitenkaan ole aineiston 

tyhjentävä käsittely. (Nikander, Ruusuvuori 2010, 15-20.)  

Tutkimusaineiston käsittelyssä teemoihin piti palata yhä uudelleen ja 

miettiä, miten aineisto vastaa tutkimuskysymyksiin. Nikander ym. (2010) 

mukaan uusia kysymyksiä syntyy usein aineistoa käsiteltäessa, ja 

oivaltava analyysi vaatiikin huolellista tutustumista aineistoon. Vasta 

analyyttisten kysymysten esittämisen tuloksena saadaan vastaukset 

tutkijaa kinnostaviin kysymyksiin. (Nikander 2010, 25, 28-29.) 

Tutkijan oma näkökulma ja tapa asettaa tutkimuskysymykset vaikuttavat 

tutkimusongelman ratkaisemiseen. Laadullisessa tutkimuksessa luokittelu, 

analysointi ja tulkinta ovat tiiviisti sidoksissa keskenään, mutta silti omia 

tehtäväkokonaisuuksiaan. Näiden painotus vaihtelee ja lähestymistapa 

riippuu tutkijan valitsemasta näkökulmasta ja havaintoyksikkö valikoituu 

sen perusteella. (Nikander 2010, 20, 35-36.) 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen tuloksia teemoittain 

eriteltynä. Haastattelut toteutettiin marraskuussa 2017 ja haastateltavina 

oli kuusi työelämässä toimivaa henkilöä.  

5.4 Dialogi  

Haastateltavien mukaan dialogi on vuorovaikutusta, jossa kuunnellaan 

toista ja keskustelua käydään avoimesti. Dialogissa voidaan jakaa tietoa 

vuorovaikutteisesti. Dialogia voidaan käydä myös eri viestintävälineiden 

avulla, haastateltien mielestä dialogin ei aina tarvitse olla edes sanallista.  



45 
 

5.4.1 Dialogissa tarvittavat taidot 

Kaikkien haastateltavien mielestä dialogissa on tärkeää avoimuus. 

Haastattelussa korostui, että pitää olla uskallusta olla avoin. Esiin nousi 

myös luottamuksen merkitys ja rehellisyys. Avoimessa luottamukseen 

perustuvassa ilmapiirissä voi olla rohkesti myös eri mieltä ja tuoda esiin 

oman näkökulmansa. 

Aitoo dialogia ei voi syntyä, jos ei olla avoimia. 

Koen tärkeenä, ett on rohkeutta olla oma itsensä ja että sä 

koet, että oot hyväksytty.  

…avoimuus on kaiken a ja o, voidaan heti kommentoida ja 

keskustella… 

Dialogissa pidettiin tärkeänä tilanteen huomioimista ja kuuntelemisen 

merkitystä painotettiin.  

…tärkeetä on se, että kuunnellaan toista. Se on tärkeää, mitä 

toisella on sanottavaa. 

Viestin ymmärrettävästi esittämistä pidettiin huomionarvoisena asiana, 

toisen näkökulman huomioimista ja sanoman selkiyttämistä vastapuolen ja 

tilanteen mukaisesti pidettiin merkittävänä. Valmius selittää ja perustella 

oma näkemyksensä toiselle oli haastateltavien mielestä myös tärkeää. 

Yks asia voi toiselle tarkoittaa toista - että molemmat on 

samalla sivulla. 

Molemmat tietää, mistä puhutaan, on ymmärrettävää, ei tarvii 

lukea rivien välistä. 

Sen, miten hyvin tuntee keskustelukumppanin ja miten tuttuja asioita 

käsiteltiin, koettiin olevan myös dialogiin vaikuttava asia. Hyvän 

henkilökemian sanottiin helpottavan dialogissa onnistumista ja elekielen, 
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joka viestii hyväntahtoisuutta, auttavan yhteiseen päämäärään 

pääsemisessä.  

…ja siinä on hymy mukana, niin tietää toi on niinku helppo 

nakki. 

Jokapäiväisissä tilanteissa sekä yksittäisiä ongelmatilanteita ratkottaessa 

nähtiin tarvittavan dialogitaitoja. Ne ovat tärkeitä tiedon jakamisessa ja 

ratkottaessa selvitettäviä asioita. Dialogin avulla voi löytää toimivat 

ratkaisut eri näkökulmat huomioiden ja osallistujien asiantuntemusta 

hyödyntäen. Jokainen haastateltavista koki dialogin tarpeelliseksi ja 

kaikkein vaativimpien tilanteiden käsitteleminen dialogin keinoin vaatii 

varatun ajan ja sopivan paikan. Normaalit tilanteet työssä voi selvittää 

spontaanisti saman tien, myös dialogin keinoin. 

Tiimipalaverit otettiin esiin tilanteina, joissa dialogille olisi tilaa. Tiimin 

kesken pohditaan yhdessä ajankohtaisia asioita ja eri näkökulmien kautta 

etsitään toimivia malleja ja käytänteitä. Jokainen haastateltavista piti 

dialogitaitojen oppimista mahdollisena, jos vaan asennoituu myönteisesti. 

Dialogissa tarvittavia taitoja pidettiin jossain määrin myös luontaisina, jopa 

luonteenpiirteisiin kuuluvana, mutta ainakin harjoittelemisen ja 

valmentautumisen myötä saavutettavina taitoina. 

Esimiehenä toimivan haastateltavan mukaan arkipäiväisissä tilanteissa 

luodaan pohja sille luottamukselle ja avoimuudelle, jossa dialogille syntyy 

mahdollisuuksia ja opitaan dialogiin tarvittavia valmiuksia. Näiden 

valmiuksen myötä onnistutaan yhdessä ratkomaan myös vaativimpia 

tilanteita ja tavoittelemaan yhdessä ajattelemisen taitoja. 

jokapäiväisessä työssä, se on mun mielestä ainoo keino 

että se oikeesti toimii, sillä luodaan se pohja sille 

luottamukselle ja avoimuudelle, siinä jokapäiväisessä 

toiminnassa ehdottomasti 

Haasteena dialogissa onnistumiselle olivat haastateltavien mielestä 

epäluottamus, joka estää uskaltamasta ottaa asioihin kantaa. Myös 
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erilaiset kulttuuritaustat ja kielimuurit tekevät dialogista haastavan, ellei 

mahdottoman.  

Sellainen epäluottamus, että ei uskalla tuoda omia ajatuksia ja 

ehdotuksia esille. 

…kaikki on niin innokkaita heti olemaan mukana, taito että 

kuunnellaan loppuun asti. 

Jos alkaa kovin rönsyilemään, niin pääpointti menettää 

merkityksensä. 

Haastavaksi koettiin myös se, että ei kuunnella loppuun toisen sanomista 

ja puhutaan päälle, helposti myös omaa kantaansa tuodaan liian 

voimakkaasti esiin eikä toiselle anneta tilaa. Aina ei keskustelijat 

myöskään pysy asiassa vaan aiheesta eksytään. 

5.4.2 Yhdessä ajattelemisen mahdollisuus 

Yhdessä ajattelemisen taito jakoi mielipiteitä ja toi esiin erilaisia 

kommentteja. Osa piti hyvinkin mahdollisena yhdessä ajattelemisen kautta 

uudenlaisenkin ratkaisun löytämista käsittelyssä olevaan asiaan ja osa 

epäili sen onnistumista.  Aiheesta eksymistä pidettiin jossain tilanteessa 

myös mahdollisuutena löytää uusia ideoita, useamman osallistujan 

asiantuntemuksesta syntyy paras mahdollinen lopputulos. 

Positiivinen asia, jota pitäisi enemmänkin korostaa 

työyhteisössä. Se on niinku hirmu tärkee, joka vähä niinku 

unohdetaan. 

…pyöritellään vaan itte jotain asiota, useinhan toisen tyypin 

kanssa pääset helpommmin kiinni. 

Näissä tilanteissa oppii kaikista eniten, tavallaan pystyy 

tuomaan sitä omaa, mutta sitten pystyy peilaamaan sitä 

toisesta näkökulmasta. 
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Lähes kaikki haastateltavat olivat varauksetta valmiita osallistumaan 

dialogivalmennukseen, jos sellaiseen tarjottaisiin mahdollisuus. Eräs 

haastateltavista sanoi, ettei se mahdoton ajatus olisi. Jokainen 

haastateltavista piti dialogitaitoja tärkeänä ja ajatuksia herättävänä asiana.  

Se on niinku sillä tavalla, ett miten ihmiset puhuu ja sanoo 

asioita ääneen. 

Ei voi olettaa, että kaikilla on taidot samalla tasolla, sitten olis 

kaikilla samanlaiset työkalut, jos ois jotain valmennusta. 

Haastateltavista suurin osa ei ollut aiemmin syventynyt miettimään, mitä 

dialogi on ja mistä se rakentuu. Haastattelussa kävi ilmi, että heillä kaikilla 

kuitenkin oli näkemys siitä, mitä dialossa tapahtuu sekä dialogiin liittyvää 

osaamista, mielipiteitä ja valmiuksia dialogissa onnistumiselle. Kaikki 

haastateltavat toimivat asiantuntijaorganisaatiossa ja heillä on sen myötä 

valmiuksia dialogiin ja dialogitaidot ovat olleet käytössä niitä sen 

suuremmin miettimättä. Jokainen piti aihetta mielenkiintoisena ja 

useimmalla heräsi ajatus kehittää omia taitojaan entisestään.  

5.5 Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus  

Työyhteisötaitoja haastateltavat kuvasivat asioiksi, jotka saavat työn 

sujumaan ja joiden avulla onnistutaan yhdessä hyvässä ilmapiirissä. 

Työyhteisössä on haastateltavien mukaan tärkeä noudattaa sovittuja 

pelisääntöjä eikä negatiivisia asioita ole tarpeen jäädä turhaan puimaan. 

Epäselvissä ja hankalissa asioissa voi hyvässä työyhteisössä luottaa 

kaverin apuun.  

Tietysti tekemällä sen oman jutun ja huomioimalla muitten jutut. 

… tietää, että apua saa. Jos huomaa, että kaveri on pinteessä, 

kyllä sekin on sellasta ett voi vähän havainnoida. 
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Myös kiire saattaa hermostuttaa toisia ja silloin jokainen voi osaltaan 

huomioida ja tarjota apua tehtäviin tai niiden priorisoimiseen. Asioiden ja 

ongelmien suhteuttaminen kokonaisuuteen auttaa niiden ratkaisemisessa.  

…ettei jää märehtimään jonnin joutavaa, that´s it ja eteenpäin 

eikä ainakaan sitt kylvä negatiivista siementä. 

Ammatillinen osaaminen nähtiin osana hyviä työyhteisötaitoja, mutta 

vuorovaikutustaidot kuitenkin korostuivat haastatteluissa. Tärkeänä 

koettiin hyvä ilmapiiri, suvaitsevuus ja myös huumorin merkitys. Toisten 

arvostaminen nousi haastatteluissa esiin ja toisten kiusaamista ei 

hyväksytty lainkaan, hyvää käytöstä arvostetaan myös työyhteisössä. 

Asiallinen ja rakentava aiheessa pysyvä keskustelu, ilman suuria 

tunteenpurkauksia, auttaa työtehtävissä selviytymisessä. 

Sitt on vaan pakko suodattaa asioita ja sosiaaliset taidot ja 

huumori pitää olla ja sitt tietenkin oma motivaatio tehä sitä 

työtä. 

…tunteiden kovin voimakas tuominen esiin tai jos kovin 

voimakkaasti suututaan, niin se ei edistä asioita.  

5.5.1 Itsensä johtaminen 

Itsensäjohtamisen useat haastateltavat kokivat alkuun hankalaksi 

aiheeksi, mutta keskustelun edetessä moni arvioi itsensäjohtamisentaidot 

sellaisiksi, joita ei edes tule arjessa ajatelleeksi.  

Itsensäjohtaminen, se on vaikeeta. Pitää ehkä 

itsestäänselvyytenä, tekee huomaamatta. 

Onhan se jokapäiväistä tai sitä ees miellä itsensäjohtamiseksi, 

sitä vaan tekee töitä. 
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oot itse suunnitellut, on itsellä se tietty kartta päässä, ett oot 

itse järjestäny asiat siihen malliin silloin työskentely on 

helppoo  

Haastateltavilla oli kaikilla vähintään kymmenen vuoden työkokemus, 

useilla samalta toimialalta ja oman toiminnan johtaminen oli itsestään 

selvä asia, jota toteuttaa automaattisesti. 

Itsensäjohtaminen kehittyy pikkuhiljaa kyllä, joo se tulee 

kokemuksen myötä. 

Jos on monta asiaa, osaat jäsentää tärkeysjärjestykseen. 

Tulee vuosien myötä. Välillä voi olla hakusessa, ei aina oo 

hyvä päivä. 

Oma motivaatio ja into tuli esiin haastatteluissa itsensäjohtamisesta 

keskusteltaessa, halu kehittää itseään ja verkostoitua nähtiin tärkeänä. 

Motivaatio on tärkee osa sitä kaikkee, joutuu miettimään 

valmiuksia ja kehitettäviä asioita. 

Itsensäjohtamista arvioitiin hankalaksikin, mutta erittäin tarpeelliseksi 

taidoksi, jota voi kehittää. Tärkeää on tunnistaa, miten suhtautuu asioihin 

ja miten niitä voi edistää omalla toiminnallaan.  

Niitä taitoja voi ehdottomasti kehittää ja jos tunnistaa millä 

tavalla suhtautuu, niin sillä on hyvin todennäköisesti iso 

vaikutus lopputulemaan. 

5.5.2 Palautteeseen suhtautuminen   

Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta haastateltavilla oli hyvin 

yhteneväiset kokemukset ja mielipiteet. Jokainen toivoi saavansa 

palautetta ja koki palautteen tärkeäksi toimintaa ohjaavaksi voimaksi. 

Palautetta toivottiin sekä työkavereilta että esimieheltä, palautteen koettiin 

olevan epäreilua, jos sen antaja ei itse tuntenut tapahtuneen taustoja. 
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Palautteen haluttiin olevan perusteltua, varsinkin jos kyseessä on korjaava 

palaute. Palautteella nähtiin olevan toimintaa ohjaava vaikutus ja 

esimieheltä saadulla palautteella nähtiin olevan erilainen asema, koska se 

ohjaa toimintaa vahvemmin tavoitteen mukaiseen suuntaan. 

Kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ohjataan myös sitä 

tekemistä oikeeseen suuntaan, mutt toisaalta myös rakentava 

palaute on ihan yhtä tärkeetä, ett muutenhan ei pystytä 

koskaan korjaamaan mitään. 

Haastateltavat arvostivat kollegoilta saatua palautetta enemmän kuin 

esimieheltä saatua, kollegan antamaa palautetta pidettiin aidompana. 

Esimiehen nähtiin usein olevan liian kaukana päivittäisestä työstä ja 

esimieheltä saatu palaute koettiin hieman eri tavalla kuin kollegalta saatu.  

Tietenkin hyvillä kehuilla jaksaa enemmän, ei oma esimies 

aina ees nää, se on niin kaukana. 

Eihän esimies oo koko ajan siin läsnä, eihän se tiedä ett mikä 

on mennyt hyvin ja missä on mennyt pieleen. 

Korjaavaa palautetta ei kollegoille ole helpppo antaa, kommentit hyvin 

tehdystä työstä sen sijaan on helppo heittää kaverille kesken työpäivän.  

Korjaavan palautteen antaminen työkaverille on herkkä asia ja on vaikea 

arvioida, miten saaja siihen suhtautuu. Jossain tilanteessa, jos tuntee 

työkaverinsa hyvin, palautteen voi antaa hieman kevennettynä. 

Ei sitä ihan kaikille vois samalla tavalla antaa sitä kuuluisaa 

palautetta, semmosen vitsin varjolla tavallaan, silloin kun 

tuntee kaverin pieni kettuilu voi helpottaa sitä tietyllä tavalla, 

riippuu kenen kanssa. 

Palautetta koettiin pääsääntöisesti olevan helppo ottaa vastaan, palautetta 

kaivattiin useammin ja sen nähtiin olevan osa työyhteisön vuorovaikutusta. 

Joillekin palautteen, hyvän tai huonon, vastaanottaminen on vaikeampaa.  
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Joskus ihmisillä on vaikee ottaa palautetta vastaan, 

suomalaiset on vähän sellasia, että ei se oo itsestään selvyys 

ottaa hyvääkään palautetta aina vastaan. 

Myös negatiivista palautetta pidettiin tärkeänä, vaikka sen 

vastaanottamista saatettiin pitää hieman hankalampana. Varsinkin jos itse 

jo tiesi tehneensä virheen tai toimineensa ei-toivotulla tavalla, negatiivinen 

palaute tuntui harmittavalta. 

Hyvien dialogitaitojen katsottiin helpottavan palautetilannetta, puolin ja 

toisin. Toisen osapuolen näkökulman ymmärtämistä pidettiin vahvuutena 

myös palautetilanteessa, toisen näkökulmaa arvostamalla palautteesta voi 

hyötyä paremmin. 

5.5.3 Ratkaisujen löytäminen  

Tilanteessa, jossa asioista olla hyvin eri mieltä yhdessä ajattelemisen 

mahdollisuutta ei nähty kovin helppona, mutta rauhallisella keskustelulla 

ajateltiin saavutettavan aina jonkinlaisen lopputuloksen. Peiliin 

katsominen, itsensä näkeminen toisen silmin, saattaa auttaa ratkaisun 

löytämisessä. Molempien näkemysten huomioon ottaminen, rohkeus ja 

toisen kuunteleminen koettiin keinoina ongelmatilanteiden 

ratkaisemisessa.  

…mietitään pointteja, ett sun näkemys ja mulla ois tämmöstä 

ett, miten päästään tästä eteenpäin, oisko yhteistä linjaa – 

kuuntelemista puolin ja toisin. 

Haastattelussa tuli esiin myös, että yhteistä ratkaisua ei ehkä löydetä 

saman tien, vaan asioiden pohtiminen ja pienen etäisyyden ottaminen 

saattaa auttaa. Näkökantana nousi esiin myös, että ratkaisu syntyy vain, 

jos jompikumpi luopuu omasta näkemyksestään. Kompromissiakaan hän 

ei nähty mahdollisena. 
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Aina joku joutuu luopumaan, ett saadaan jotain aikaiseksi, ei 

ole mahdollista (kompromissi). 

Yhdessä ajattelemisen mahdollisuutta pidettiin myös hyvänä tavoitteena, 

mutta ryhmästä ja käsiteltävästä aiheesta riippuen onnistuminen voi olla 

haastavaa. Uusien ajatuksien kehittyminen nähtiin kuitenkin aivan 

mahdollisena. 

Ehkä semmonen brain storming -tyyppinen, siitä voi sitt tulla 

yhdessä ajattelemista, voi kehittyä siitä. 

Hyvät vuorovaikutustaidotkaan ei välttämättä auta ristiriitatilanteissa, joissa 

osapuolet katsovat tilannetta eri puolilta.  

5.6 Työn murroksen vaikutukset 

Haastateltavien toimialalla muutokset ovat olleet arkipäivää aina ja 

käynnissä olevaan muutokseen suhtauduttiin suhteellisen neutraalisti. Jo 

vuosikymmeniäkin työssä olleet ajattelivat myönteisesti omasta roolistaan 

muutoksessa, omaan pärjäämiseen luotettiin. 

 Kaikki muuttuu koko ajan, ei sitä ees huomata. 

Useiden työtehtävien uskotaan jopa häviävän, mutta osittain korvautuvan 

aivan uusilla tehtävillä. Kovin selkeää kuvaa ei haastatteluun osallistujilla 

ollut valmiina, mutta alkoivat pohtia asiaa haastattelun aikana. 

5.6.1 Tulevaisuudessa tarvittavat taidot 

Monien asioiden arveltiin muuttuvan yksinkertaisemmiksi ja 

digitaalisuuden myötä asioiden käsittelyn nähtiin nopeutuvan ja vaativan 

itsenäisiä valvonta- ja seurantatehtäviä. Samalla uskottiin kuitenkin, että jo 

opituille taidoille olisi käyttöä myös tulevaisuudessa. 

Samat tiedot tarvitaan, mutta ne käsitellään digitaalisesti ja 

paljon nopeammin, tulee enemmän seurantatehtäviä. 
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…enemmän itsenäistä ja itsensäjohtamisen malliin, enemmän 

painellaan sitt nappeja. 

Hyvien viestintätaitojen katsottiin olevan tarpeellisia jatkossakin, kyky tulla 

toimeen erilaisten ihmisten kanssa korostuu ja keskusteleminen 

parempien lopputulosten saavuttamiseksi on edelleen tärkeää. Jossain 

määrin nähtiin muutosten vaativan myös keskeneräisyyden sietämistä. 

Kyllä ihmiset on ihmisiä ja just se, että meidän pitää 

jatkossakin pystyä keskustelemaan toistemme kanssa. Se ei 

muutu. 

...ihmisiltä vaaditaan sellasta niinku keskeneräisyyden 

sietämistä. 

Tulevaisuudessa työsuhteet ovat todennäköisesti lyhyempiä ja työpaikkaa 

vaihdetaan useammin työuran aikana. Yhä useammin joudutaan 

tutustumaan uusiin työkavereihin, oppimaan yhteisön toimintamallit ja 

myös kehittämään niitä. Tuttujen työyhteisön jäsenten kanssa ryhmän 

taidot kasvavat ja kehittyvät ajan mittaan, mutta jatkossa ryhmien 

kokoonpano muuttuu nopeastikin ja vuorovaikutustaitojen hallitseminen on 

todella tarpeellista. Sähköisten viestintävälineiden käyttäminen tuo 

haastateltavien mukaan omat erityispiirteensä työyhteisön keskinäiseen 

kommunikointiin. 

…niitten taitojen merkitys kasvaa, koska sä oot usein 

uudempien ihmisten kanssa tekemisissä. 

Kommunikointi eri sähköisten välineiden kautta on eri asia, ku 

se että istutaan kaikki samassa huoneessa. 

On ehkä helpompi sanoo erilaisia asioita ja erisävyjä, jos 

istutaan saman pöydän ääress 
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Esimiehen roolin nähtiin muuttuvan, esimies ei välttämättä edusta 

hierarkian seuraavaa tasoa, vaan on lähempänä operatiivista toimintaa ja 

valmentava rooli korostuu.  

Esimies ei ehkä oo niin jalustalle nostettu, pitää olla asiallinen 

mutt helposi lähestyttävä ja maanläheinen. 

Työelämän muutoksen ei nähty lisäävän yhdessä tekemistä, osan 

työtehtävistä nähtiin muuttuvan itsenäisemmiksi, mutta silti 

verkostoitumisen nähtiin lisääntyvän ja vuorovaikutustaitojen olevan siinä 

tarpeelliset. Koska työtehtävät ei jatkossa ole niin aikaan ja paikkaan 

sidottuja, yhteinen tekeminen ei lisääntyisi. Silti töitä tehdään ryhmissä, 

joiden muoto tullee muuttumaan ja jäsenet ovat kontaktissa uudenlaisilla 

tavoilla. Useampi vastaajista piti yhdessä tekemisen määrän ja muutoksen 

arvioimista kuitenkin hankalana. 

Työelämä on just sellainen, ett pitää olla itsenäinen ja sitte 

myös silleen ett tulee toimeen muiden kanssa. 

… joissain jutuissa vähenee, joissain lisääntyy. En osaa 

sanoa. 

Mä luulen, että tietyltä osin lisääntyy, mutt sitten kuitenkin 

toisilta osin se voi pienentyy, en oikein osaa sanoa. 

Yhdessä tekemisen ajateltiin muuttuvan haastavammaksi, koska hyvinkin 

erilaiset ihmiset eri taustoilta tekevät yhteistyötä globaalistikin. 

Erimielisyyksiä ja väärinkäsityksiä saattaa syntyä helpommin.  

5.6.2 Oman osaamisen ylläpitäminen ja jakaminen 

Jokainen vastaajista piti oman osaamisen ylläpitämistä aiheellisena. Osa 

vastaajista ei kuitenkaan osannut arvioida, minkälainen koulutus 

hyödyttäisi muutoksen tuulissa. Oma kiinnostus ja asenne koettiin 

kuitenkin avainasioina osaamisen kartuttamisessa. 
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Muutoksii tulee mutt aika myöhään itekään niistä tietää, ei 

osaa ajatella mitä mun pitäis kehittää. 

Pitää olla kiinnostunut myös asiasta, ei voi vaan kysyy ja 

olettaa ett pysyy, oma asenne vaikuttaa, halu oppia. 

Vuorovaikutustaitojen kehittämistä pidettiin tarpeellisena, mutta oman 

osaamisen jakaminen koettiin vaikeasti toteutettavaksi. Samanlaista 

kokemusta ei tulevaisuudessa töiden pirstaloitumisen takia enää pysty 

kerryttämään kuin aiemmin. Osaamistarpeetkin muuttuvat rutiinitehtävien 

vähetessä, asiantuntijatehtävien vaatimukset ovat erilaiset. Ymmärrys ns. 

isosta kuvasta korostuu tulevaisuudessa ja osaaminen vanhenee 

nopeammin. Ajan kanssa kehittyvä ymmärrys pitäisi saada kytkettyä 

ajantasaiseen tietoon, jota pidetään arvokkaampana. 

Uudemmat kokemukset on tavallaan sitä nykyaikaa ku ne 

vanhat voi olla vähän erilaisia versioita. 

Matkan varrelta kertyy sitä, mistä rakentuu se koko kokonaisuus 

niin sen takia tarttee sitä pohjaa ett on enemmän ymmärrystä 

siitä kokonaisuudesta,   

Asiantuntijatehtävissä rakentuva hiljainen tieto on haasteellinen jaettava. 

Hiljainen tieto auttaa ymmärtämään asioita nopeammin ja pääsemään 

lopputulokseen tehokkaammin, uudet asiat lomittuvat jo opittujen asioiden 

kanssa. Omasta itsestään riippuu, miten toimii työyhteisössä toisten 

kanssa: ammatillista osaamista pidettiin helpommin jaettavana kuin 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.  

Jos se (tieto) jää vaan ittelle niin loppujen lopuks siitä se hyöty 

on siinä paljon pienempi ku se että sä pystyt jakaan sitä 

muuallekin. 

…mä voin näitä työtehtäviä opettaa, ett mähän en voi niitä    

niinku opettaa sille, ett miten hän on ihmisenä. 
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Digitalisaation ja robotiikan nähtiin helpottavan ja nopeuttavan monia 

työtehtäviä, kukaan vastaajista ei kokenut niitä uhkana. Muutosten 

vaikutusta omiin työtehtäviin pidettiin kaukaisina eikä esimerkiksi 

kymmenen vuoden päässä olevia asioita osattu edes arvata, saati 

arvioida. Muutoksen nopeutta ei kukaan vastaajista tunnistanut, jokainen 

koki olevansa jo muutoksen keskellä ja useampi jo nähneensä jo paljon 

muutoksia. 

Vaikka puhutaan kaikista roboteista jne, eiköhän se kuitenkin 

oo suurin osa vielä ihmiset keskenään mitä tekeekään. 

Vaikka ois miten digidigi ja kaikki hyrrää jossain 

bittiavaruudessa, jonkinlaista en mä näkis ett voitais ihan nää 

ty -taidot ja opitut asiat mitä nyt koko ajan haluttais pitää 

ylläkin, ni heittää mihinkään romukoppaan, ei. 

Haastateltavat kokivat, että uudenlaiset toimintatavat vaativat uudenlaista 

osaamista. Joka päivä ei tehdä samoja asioita, epävarmuutta on osattava 

sietää. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Dialogi on enemmän kuin vuoropuhelua, dialogissa keskitytään 

kuuntelemaan ja pyritään ymmärtämään vastapuolen ajatuksia. 

Kuunteleminen vaatii keskittymistä, ymmärtäminen edellyttää toisen 

arvostamista - dialogissa kaikki ovat samanarvoisia ja samalla tasolla. 

Dialogin tavoitteena ei ole oman mielipiteen osoittaminen oikeaksi, vaan 

uuden yhteisen ratkaisun löytäminen ajattelemalla yhdessä. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että dialogiin tarvittavia taitoja tunnettiin ja niitä 

myös tunnistettiin työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Teoriaosuudessa 

kuvattu syvempi dialogin vaikuttavuus ja yhteinen ymmärrys ei niinkään 

korostunut. Kuuntelemisen taito, luottamus ja avoimuus nähtiin tärkeinä 

edellytyksinä onnistuneelle dialogille, lähdeteoksissa näiden lisäksi 

mainittiin erityisesti kunnioitus toista ja hänen arvomaailmaansa kohtaan. 

Tutkimuksessa rehellisyys ja huumori koettiin vuorovaikutusta helpottavina 

asioina. Työyhteisössä dialogia tarvitaan sekä jokapäiväisessä työssä että 

yksittäisissä ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa ja vaikka 

dialogitaitoihin ei varsinaisesti kiinnitetä huomiota, ne kehittyvät 

omaehtoisesti kokemuksen myötä ja rakentuvat ajan mittaan.  

Dialogi ja siihen tarvittavat taidot ovat tutkimuksen mukaan tarpeellisia ja 

spontaania tilanteen mukaista dialogia arvostetaan. Dialogitaitojen 

opetteleminen ja taitojen vahvistaminen kiinnostivat, 

dialogivalmennukseen osallistuminen olisi mielenkiintoinen mahdolllisuus. 

Dialogi voi olla myös haastava, mutta opeteltavissa oleva taito. Teorian 

mukaan dialogi on tasavertaisten osallistujien kumppanuutta korostava, 

luottamusta rakentava tapa olla vuorovaikutuksessa. Dialogin avulla 

opitaan toisilta ja löydetään uusia ratkaisuja, kun erilaiset näkökulmat 

ilman ennakkoluuloja otetaan huomioon. 

Dialogin taitaminen on lähtökohtaisesti yksilön kyvykkyyttä, mutta myös 

organisaation on tuettava dialogin syntymistä ja ylläpitämistä. 
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Organisaatiossa on oltava sellaiset rakenteet ja sisäiset hyväksytyt 

toimintamallit, jotka antavat dialogille mahdollisuuden ja jossa dialogin 

tulokset myös tunnustetaan ja niitä osataan hyödyntää. Dialogilla voi 

nähdä olevan aivan oma arvonsa: kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen 

sekä yhteisen ajattelun syntyminen. Dialogin arvo lisääntyy 

organisaatiossa työn mielekkyyden ja tavoitteiden saavuttamisen myötä. 

Työn palkitsevuus ja yhteisöllisyys antavat yksilölle onnistumisen 

kokemuksia ja sitä kautta lisää työn tuloksellisuuutta. Oman työnsä 

tärkeäksi kokeminen ja omien vahvuuksiensa hyödyntäminen on 

tulevaisuudessakin tarpeellista.  

Työyhteisötaidot ja tavat, miten työyhteisössä kukin tekee oman osansa ja 

tukee toisia, on tärkeässä roolissa. Vuorovaikutustaidoilla, varsinkin 

palautetilanteessa, on suuri merkitys. Sekä tutkimuksessa että teoriassa 

palaute nähtiin työn tuloksiin ja sujuvuuteen voimakkaasti vaikuttavana 

osana. Lähteiden mukaan palautetta on tärkeä saada esimiehen lisäksi 

myös kollegoilta ja tutkimuksessa ilmeni, että kollegalta saatua palautetta 

arvostettiin jopa enemmän kuin esimieheltä saatua.  

Itsensäjohtaminen nousi esiin tarpeellisena taitona, jota saattaa kuitenkin 

olla hankala arjessa huomata. Oma motivaatio ja halu kehittyä nähtiin 

ammattilaisen ominaisuuksina sekä lähteiden perusteella, että 

haastatteluissa. Verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen tarvitaan 

hyviä vuorovaikutustaitoja, joita kannattaa kehittää. 

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös tulevaisuudessa uusien 

toimintatapojen kehittämisessä ja arvioinnissa. Työuran erivaiheissa työtä 

tehdään hyvin erilaisissa kokoonpanoissa, jolloin vuorovaikutustaidot 

entisestään korostuvat. Tutkimustuloksien mukaan oma asenne ratkaisee 

osaamisen ylläpitämisessä, omaa osaamista pitää jakaa ja vanhentuneista 

malleista oppia pois. Osaaminen myös vanhenee nopeammin ja 

uudenlaista osaamista tarvitaan. Muutostilanteissa on hyväksyttävä 

epävarmuutta ja keskeneräisyyttä on opittava sietämään. Vastaavat asiat 

nousivat esiin myös teoriaosuudessa. 
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Osaamisen ylläpitäminen ja kartuttaminen korostuvat työn murroksessa, 

myös tyystin uusien taitojen opettelu on jatkossa välttämätöntä. Omaa 

osaamistaan on osattava käyttää sekä omissa työtehtävissään että koko 

työyhteisön kehittämiseksi. Jo hankittu osaaminen parhaimmillaan auttaa 

uusien asioiden ja tilanteiden hallinnassa, mutta tarpeeton ja vanhentunut 

tieto tulisi osata erottaa merkityksellisestä. Muuttuvissa 

toimintaympäristöissä olemassa olevan relevantin tiedon hyödyntäminen 

yhdessä intuition ja hiljaisen tiedon kanssa korostuu. Tutkimuksen mukaan 

muutokset ovat arkipäivää ja digitalisaatio tulee muuttamaan monien 

töiden tekemistä. Osaa työstä tehdään tiimeissä, mutta itsenäisiäkin 

toteutettavia työtehtäviä muun muassa erilaisia valvonta- ja 

kontrollitehtäviä tulee olemaan.  

Entistä monimutkaisemmiksi rakentuvat systeemit ja selkeiden syyseuraus 

-suhteiden väheneminen edellyttää uskallusta kokeiluun. Kokeilun, 

saatujen tulosten ja vaikutusten analysointiin sekä uusien testien 

suunnitteluun tarvitaan vuorovaikutustaitoja, yhdessä pohtiminen ja 

ratkaisujen löytäminen onnistuvat dialogisin taidoin.  

Työyhteisössä muutokset eivät tapahdu itsestään, megatrendien 

vaikutuksesta syntyy tarpeita ja ideoita toiminnan muuttamiseksi tai tarve 

muuttaa organisaation rakenteita. Toiminta, joka perustuu luottamukseen 

ja toisten kunnioittamiseen, mahdollistaa yhteisössä uusien ideoiden esiin 

ottamisen ja niiden yhdessä jalostamisen. Ideointiin kannustetaan ja 

luovuutta arvostetaan, myös virheet sallitaan ja niistä opitaan. Juuri 

virheistä ja erehdyksistä voi oppia paljon ja varsinkin kompleksisuuden 

lisääntyessä virheiden kautta ratkaisujen löytäminen saattaa olla ainoa 

vaihtoehto. Monet suuret oivallukset ovatkin syntyneet vahingossa tai 

erehdyksen kautta. 

Yhteiseen kehittämiseen ja suunnitteluun tarvitaan osallistujien 

monipuolista osaamista. Empiriassakin korostui osaamisen ja oppimisen 

edellytyksinä kiinnostus, innostus ja uteliaisuus, joita työyhteisössäkin 

pitäisi ruokkia. Uusille ajatuksille pitäisi osata olla avoin, tiukkaan 
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hierarkiaan rakennettu päätöksenteko ei palvele tulevaisuuden 

vaatimuksia ketteryydestä: nopeasta reagoinnista ja proaktiivisuudesta. 

Myös organisaation tulee olla joustava ja tukea uudenlaisten ratkaisujen 

löytämistä. Itseohjautuvuutta tarvitaan ja se pitää sallia, uudet ratkaisut 

eivät synny hierarkisesti vaan yhdessä kokeilemalla ja oppimalla.  

Työyhteisönkin jäsenten arvomaailma on muuttumassa, uusi tietoisuuden 

taso, Teal, on syntymässä. Yksilöllisyys, eettisyys ja kestävä kehitys 

korostuvat ihmisten valinnoissa. Varsinkin työelämään siirtymässä olevat 

sukupolvet muuttavat työn tekemisen kulttuuria. Työ ei kokonaisvaltaisesti 

määritä elämää, vaan työ on osa omia arvoja vastaavaa elämäntapaa. 

Tulevaisuudessa työurat koostuvat sellaisista osista, jotka sopivat 

työntekijän kulloisinkiin elämäntilanteisiin. Työ valitaan useammin eettisin 

perustein ja työnantajilta odotetaan mielekkäitä työtehtäviä, joissa saa 

käyttää omaa lahjakkuutaan ja kokea merkityksellisyyttä. Työntekijöistä, 

myös jo työelämässä olevista, on muovautumassa kuluttajakansalaisia, 

jotka tekevät valintoja oman arvomaailmansa mukaan. 

Kokeilukulttuuri, joka on kompleksisuuden ja emergenssin myötä 

tarpeellinen, edellyttää kokeiluista oppimista ja oppien viemistä 

käytäntöön. Kokeilut ja niistä hyötyminen tarvitsee osallistujilta vahvoja 

vuorovaikutustaitoja. Asiantuntijuuskaan, jonka avulla monimutkaisia 

tilanteita on analysoimalla selvitetty, ei kompleksisessa nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä enää välttämättä riitä. Sen lisäksi tarvitaan 

kokeilemalla ja epäonnistumallakin löydettäviä ratkaisuja. 

Koska ennustettavuus selkeiden kausaalisuhteiden puuttuessa tulee 

vaikeammaksi, nopea reagointi vahinkojen minimoimiseksi tulee jatkossa 

tärkeämmäksi. Ketteryys ja joustava toiminta voidaan saada aikaan 

kannustamalla itseohjautuvuuteen. Itseohjautuvuus voi toimia 

organisaatiossa, joka ei ole tiukkaan hiearkiaan sidottu, vaan päätökset 

voidaan tehdä niiden toimesta, joita tilanteet koskevat. 

Tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat eivät nähneet työtehtävien 

automatisoitumista uhkana - omaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen 
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luotettiin ja monissa muutoksissa oli jo oltu mukana. Teoriaan pohjautuen 

voisi kuitenkin päätellä, että sellaista muutosta, joka nyt megatrendien 

ajamana on käynnissä, ei ole aiemmin koettu. Myös muutoksen tahti on 

aivan uudenlainen. 

DIALOGI 

dialogissa tarvittavia taitoja tunnistetaan 

kuunteleminen tärkeää 

jaetaan tietoa vuorovaikutteisesti 

toisen näkemyksen huomioiminen tarpeen 

tarvitaan rohkeutta olla avoin 

voi valmentautua ja oppia 

dialogivalmennus kiinnostaa 

mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja 

 

TY-TAIDOT 

töiden sujuvuus  

yhdessä onnistuminen 

hyvä ilmapiiri 

itsensäjohtamista hankala havaita  

oma motivaatio ja asenne tärkeä 

palautetta tarvitaan 

kollegan palautetta arvostetaan 

 

 

TYÖN MURROS 

muutosta on koko ajan 

osa töistä häviää, uusia tilalle 

hyvät viestintätaidot tarpeellisia 

työurat muuttuvat 

esimiehen rooli muuttuu 

verkostoituminen vs itsenäinen tekeminen 

omaa osaamista pitää jakaa 

osaamista pitää ylläpitää 

 

 

Kuvio 8. Keskeiset tutkimustulokset 
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6.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin  

Teorian, joka muodostui lähdeteoksista, artikkeleista, opinnäytetöistä ja 

seminaariluennoista, ja haastattelututkimuksen kautta saatiin asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin vastauksia.  

Päätutkimuskysymys: Tunnistetaanko dialogi työyhteisössä osana 

työyhteisötaitoja ja tarvitaanko sitä työn murroksessa?  

Dialogi nähtiin tärkeänä työyhteisötaitona varsinkin palautetilanteissa, 

mutta myös arkipäiväisissä tilanteissa, teoriaosuudenkin perusteella voi 

sanoa dialogin olevan osa työyhteisötaitoja. Varsinkin alati muuttuvassa 

toimintaympäristössä, jossa verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen 

merkitys korostuu.  

Alatutkimuskysymyksinä: Onko dialogi työyhteisössä tarpeellista ja mitä 

onnistuneella dialogilla voidaan saavuttaa? Voiko dialogin avulla jakaa 

osaamistaan ja oppia uutta uudella tavalla? Minkälainen vuorovaikutuksen 

rooli on muuttuvassa työssä? 

Dialogin voi sanoa olevan tarpeellista, koska sen avulla omia 

näkökulmiaan voi laajentaa. Toisia kuuntelemalla ja kuulemaansa 

reflektoiden oma ymmärrys lisääntyy ja yhdessä ajattelemalla voi löytää 

aivan uudenlaisia ratkaisuja.  

Osaamisen jakaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, 

verkostoissa toimiminen, yhteisöllisyys ja toisaalta jokaisen yksilöllisyyden 

arvostaminen lisää yhdessä onnistumisen mahdollisuuksia. Dialogiin 

kuuluu arvostava kohtaaminen ja uusia innovaatioita voi syntyä toisiaan 

kunnioittavassa, avoimessa ilmapiirissä. 

Muuttuvissa toimintaympäristöissä, muuttuvassa työssä vuorovaikutuksen 

merkitys korostuu. Dialogitaitojen voisi sanoa olevan vuorovaikutuksen 

huipentuman, johon tarvitaan kunnioitusta ja arvostusta toisia kohtaan 

sekä avoimuutta ja rohkeutta. Dialogia tarvitaan ideointiin ja innovointiin, 

kokeilemalla oppimiseen ja ratkaisujen löytämiseen kestävällä tavalla. 



64 
 

Dialogitaidot voitaneen lukea osaksi sivistystä, jossa korostuu erilaisuuden 

hyväksyminen ja hyvä itsetuntemus.  

Toisten arvostaminen ja rohkeus olla avoin olivat tutkimuksessa esiin 

tulleet tärkeät asiat työyhteisössä. Ne ovat mahdollisia vain, kun kokee 

olevansa hyväksytty, tulee kuulluksi ja nähdyksi, saa palautetta ja osaa 

antaa sitä. Palautteen antaminen on kunnioittamista. 

6.3 Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus  

Laadullisella tutkimuksella ei tavoitella yhden totuuden löytämistä 

tutkittavasta ilmiöstä. Tarkoituksena on löytää merkityksiä suppeankin 

tutkittavan joukon kokemuksista ja ymmärtää käyttäytymistä sekä arvioida 

näkemyksiä (Hirsjärvi & Remes 2007). Myös päätelmät voi tehdä monella 

eri tavalla ja laadullinen tutkimus perustuukin tutkijan omaan intuitioon ja 

tulkintaan (Metsämuuronen 2008, 8). 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta lisää tutkijan pitkä työkokemus, jonka 

myötä työyhteisön vuorovaikutustilanteista on jo kertynyt ymmärrystä. 

Tutkijan omakohtaisten kokemusten luomat, luotettavuutta mahdollisesti 

vähentävät ennakko-oletukset, on tunnustettu ja niiden vaikutus on pyritty 

tietoisesti minimoimaan. 

Haastateltavat olivat tutkijalle entuudestaan tuttuja ja haastattelutilanne oli 

sen vuoksi luonteva. Tällä voidaan nähdä olevan luotettavuuteen 

positiivinen vaikutus, koska haastattelussa oli mahdollista ottaa esiin 

asioita luottamuksellisesti. Toisaalta haastateltavat saattoivat toimia 

tilanteessa ennalta totutulla tavalla, joka saattaa osaltaan myös vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Toteutetun tutkimuksen ei ollut tarkoitus tuottaa sellaista tulosta, joka olisi 

toistettavissa, tutkimus oli poikittaistutkimus ja se tarkasteli tietyn hetken 

käsityksiä. Ihmisillä on aidosti erilaisia käsityksiä (Metsämuuronen 2008, 

36) eikä oikeaa tai väärää käsitystä voi erotella toisistaan. Reliaabelius ja 

validius eivät käsitteinä välttämättä ole edes tarpeellisia, koska tutkija ei 
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voi mitata todellisuutta täysin objektiivisesti (Hirsjärvi 2011, 185). 

Tutkimuksen toteutuksessa otettiin huomioon edellämainitut kvalitatiivisen 

lähestymistavan olemukset ja ne hyväksyttiin, tutkimuksessa kuitenkin 

selvitettiin niitä asioita, joita alun perin oli tarkoitus tutkia ja etsittiin 

vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

6.4 Jatkotutkimus  

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, mitä muuttuva työ vaatii 

organisaatioilta. Miten itseohjautuvuuteen voidaan organisaatiossa 

vaikuttaa, onko tulevaisuuden organisaatiot toimintaa aidosti tukevia ja 

miten niistä saadaan sellaisia? Onko TEAL organisaatiomalli, jolla 

vastataan tulevaisuuden haasteisiin ja millä perusteilla? 

Itseohjautuvuus yksilön tapana toimia olisi myös tärkeä tutkimusaihe. 

Miten yksilö motivoituu ja oppii itseohjautuvaksi, millä keinoin aidosti 

innostutaan. Kasvaako työn tekemisen mielekkyys ja lisääntyvätkö 

innovaatiot, kun työyhteisössä annetaan vastuu toiminnan kehittämisestä 

työntekijöille. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia dialogia työyhteisössä tarvittavana 

taitona työn murroksessa perehtymällä aihetta käsitteleviin lähdeteoksiin, 

artikkeleihin ja opinnäytetöihin. 

Työn teoriaosuudessa perehdyttiin lähteiden avulla dialogiin käsitteenä ja 

dialogissa onnistumisessa tarvittaviin taitoihin. Dialogi antaa 

mahdollisuuden ajatella yhdessä ja löytää ratkaisuja, jos osallistujat 

avoimesti ja rohkeasti, ilman ennakkoasetelmia ovat siihen valmiita. 

Dialogissa kuuntelemisen merkitys korostuu ja puhujan kokemuksia on 

arvostettava, jos aidosti haluaa ymmärtää toista. Uusia ratkaisuja ei löydy, 

ellei olla valmiita dialogiin myös vastakkaista näkökulmaa edustavien 

kanssa. Urautuneet tottumukset hankaloittavat uuden oppimista, 

vanhentuneista toimintamalleista tulisi opetella pois. Muuttuvissa 

toimintaympäristöissä tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uskallusta myös 

epäonnistumisiin. 

Työyhteisötaitoja käsiteltiin keskittyen vuorovaikutus- ja palautetilanteisiin. 

Palaute koetaan tärkeäksi toimintaa ohjaavaksi taidoksi ja sillä on merkitys 

myös työpaikan ilmapiiriin. Rehellistä palautetta arvostaa jokainen 

työyhteisössä ja hyvöt dialogitaidot ovat palautteen perustelemisessa 

tärkeät. Työn murrosta, muuttuvaa työtä, selvennettiin megatrndien 

tuomien muutosten, yhteisöllisyyden, osaamisen kehittämisen ja 

kompleksisuuden kautta. Tulevaisuuden työssä tarvitaan monipuolisesti 

kyvykkäitä yksilöitä, joilla on vahvat vuorovaikutustaidot ja jotka hallitsevat 

verkostoitumisen ja joilla on intoa osaamisensa kehittämiseen. 

Tutkimusosuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, teemahaastatteluna. 

Haastattelun avulla selvitettiin, tunnistetaanko dialogi ja siinä tarvittavat 

taidot työyhteisössä. Haastattelun muina teemoina olivat työyhteisötaidot 

ja työnmurros. Tavoitteena oli tutkia, onko dialogi osa työyhteisötaitoja ja 

tarvitaanko dialogitaitoja tulevaisuudessa. 
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Teorian ja toteutetun tutkimuksen perusteella dialogia voidaan pitää 

tärkeänä ja nähdä dialogitaitoja tarvittavan vuorovaikutustilanteissa nyt ja 

tulevaisuudessa. Dialogia tarvitaan arkipäiväisissä tilanteissa ja yksittäisiä 

tapauksia selvitettäessä. 

Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset ilman selkeitä 

syyseuraus -suhteita vaativat asiantuntijoilta epävarmuuden ja 

keskeneräisyyden hyväksymistä, avainasemassa tullee olemaan 

kokeiluista ja epäonnistumisista oppiminen. Osaamista tulee myös jakaa ja 

yhdessä löytää toimivat ratkaisut. Tulevaisuuden asiantuntija tekee työtä 

omia arvojaan vastaavassa työssä, tekee valintoja kestävien periaatteiden 

pohjalta. Eettisyys, oman itsensä ja kollegan arvostaminen korostuu ja 

yhteisöllisyyttä pidetään tärkeänä. Työyhteisöjen ja organisaatioiden 

kannattaa tukea yksilöä hänen pyrkimyksissään saada tehdä mielekkäitä 

ja haastavia työtehtäviä. Mielekäs työ on tuloksellista työtä. 
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LIITTEET 

LIITE 1. TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET 

TEEMA: Dialogi 

1. Mitä dialogi mielestäsi on? 

2. Mitkä asiat ovat dialogissa tärkeitä? 

3. Mitä taitoja dialogissa tarvitaan? Voiko niitä oppia? Mitä esteitä 

dialogille on? 

4. Minkälaisissa tilanteissa dialogia tarvitaan? 

5. Onko yhdessä ajatteleminen mielestäsi mahdollista? 

6. Pitääkö dialogille mielestäsi varata jokin tietty aika? Voiko dialogi 

olla vapaamuotoista? 

7. Olisitko kiinnostunut osallistumaan dialogivalmennukseen? 

TEEMA: Työyhteisötaidot 

1. Minkälaisia taitoja työyhteisössä tarvitaan? 

2. Miten itse voit vaikuttaa työn sujumiseen? 

3. Mitä mieltä olet itsensä johtamisesta? 

4. Mitä mieltä olet palautteen antamisesta? 

5. Pitääkö palautteen tulla mielestäsi ensisijaisesti esimieheltä? 

6. Onko palautetta vaikea ottaa vastaan? 

7. Miten tilanteessa, jossa asioista ollaan hyvon eri mieltä, voi löytää 

ratkaisua? 

TEEMA: Työn murros 

1. Miten työyhteisössä tarvittavat taidot tulevat muuttumaan? 

Minkälaisia taitoja tarvitaan? 

2. Mitä oman osaamisen ylläpitämien vaatii? 

3. Miten omaa osaamistaan ja kokemustaan voi jakaa? 

4. Lisääntyykö yhteinen tekeminen mielestäsi tulevaisuudessa? 

5. Miten muutoksessa pärjää? Onko kokemuksesta hyötyä?  

6. Arvostetaanko kokemusta mielestäsi? 

7. Ovatko dialogi- ja työyhteisötaidot tarpeellisia tulevaisuudessa? 

Miksi?  

 

 

 

 


