


Milloin viimeksi olet

keskustellut niin innostavasti, 

että ideat tuntuvat syntyvän kuin

itsestään ja kehittyvän omaa

kulkuaan keskustelun myötä?”

”
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Dialogi on yhtäaikaisesti niin

ulos kuin sisään katsomista.

Dialogissa näet sisäisen

maailmasi kiehtovien

näkökulmien kautta.



Dialogissa ei valita puolia vaan

keskitytään yhteiseen ideaan.

Dialogissa tavoitteena ei ole 

voittaminen, vaan uuden tiedon

synnyttäminen ja yhteisen

ymmärryksen jakaminen.



● “Dia” tarkoittaa “läpi” ja “kautta”. “Logos” tarkoittaa “merkitys” tai 

“sana”. Dialogi tarkoittaa siis “merkityksen virtausta”.

● Dialogi on oppivissa organisaatioissa toimivien tiimien oppimistapa.

● Dialogin tarkoituksena on ylittää yksilön tietämyksen rajat. 

Tarkoituksena ei ole koota palasia kokonaisuudeksi, vaan antaa

kokonaisuuden organisoida ne keskustelun kautta. 

● Suurin osa inhimillisesta ajattelusta on kollektiivista. 

Tiimioppimisessa ja dialogissa tämä tiedostetaan aktiivisesti.

● Dialogissa osallistujista tulee oman ajattelunsa tutkijoita ja 

tarkastelijoita.

Isaacs, William. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Talentum. (Muokattu)



Aloitus

Lopetus

Dialogin kulku

Dialogisäiliön raja



Tarkasti 

rajattu 

aihealue

Dialogisäiliön koko vaihtelee...

... monimutkaisuuden ja -puolisuuden 

sekä aiheen laajuuden mukaisesti.

Yleinen 

aihealue

Erittäin laaja, globaali 

kokonaisuus jossa on 

useita lähestymis-

tapoja ja paljon 

toisiinsa vaikuttavia 

asioita.

Aihe voi olla pieni ja 

tarkka...

... keskikokoinen ja  

yleinen...

... tai erittäin laaja ja 

monimutkainen.

Kuinka etenemme 

projektissamme 

eteenpäin?

Kuinka edistää 

yrittäjyyttä 

Suomessa?

Mikä on ideamme 

merkitys 

tuoteportfoliomme 

osalta?



Dialogi edellyttää osallistujilta sen perusperiaatteiden noudattamista:

PUHU SUORAAN

itsesi ja tunteesi aidosti

ilmaisten ja  toisten

tunteet huomioiden.

KUUNTELE  

ilman

vastarintaa.

KUNNIOITA

toista ja hänen

ajattelunsa

ainutlaatuisuutta.

ODOTA 

ilman

keskeyttämistä ja 

ennakko-odotusten

luomista.

Isaacs, William. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Talentum.



Säiliön raja ylittyy...

Tiimivalmentaja puuttuu tilanteeseen

... keskustelu palaa takaisin 

säiliön sisäpuolelle.

Dialogin suunta muuttuu 

tiimivalmentajan 

toimesta

Joskus osallistujat ylittävät dialogisäiliön rajat...

... jolloin keskustelu on ohjattava 

takaisin säiliön sisälle.



Tiimivalmentaja voi rikastuttaa dialogia...

... antamalla tiimille ideoita ja “syöttöjä”.

Hei, tämähän liittyy 

viime viikon 

keskusteluumme 

yhteisöjen 

rakentamisen 

teoriasta...

Miltä tämä näyttää 

asiakkaiden 

näkökulmasta 

käsin?

Muistan erään 

ihmisen, jolla oli 

samanlaisia 

haasteita...

Uudet 

katsantokannat

Uusi tietämys tiimin 

ulkopuolelta

Teoriat ja ideat



Kokematon tiimi tarvitsee 

tiimivalmentajan ohjausta, sillä 

hänen täytyy suunnata keskustelua 

takaisin säiliön sisälle.

Dialogi on opittavissa oleva taito...

... ja ajan kanssa tiimi oppii 

keskustelemaan paremmin ilman, että 

tiimivalmentajan tarvitsee ohjata 

keskustelua takaisin säiliön sisälle.

Kokenut tiimi hallitsee dialogin ja 

kykenee ohjaamaan keskustelua 

luontevasti. Dialogisäiliön koko voi 

olla suuri.
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