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ESIPUHE 

Olisi mielenkiintoista tehdä tutkimus siitä, kuinka moni suomalainen työelämässä oleva pohtii tällä 

hetkellä työpaikan vaihtoa. Jos on yhtään luottaminen amerikkalaiseen tutkimukseen, luku on 

varmasti suuri. Sanotaanhan, että Suomi on Euroopan Amerikkalaisin maa. Gallup-

tutkimusorganisaation tutkimuksen mukaan nimittäin valtaosa amerikkalaisista työssäkäyvistä eivät 

kokeneet sitoutumista työhönsä – yli puolet vastasivat olevansa ”not engaged” ja jopa lähes joka 

viides ”actively disengaged”. Tutkimuksen tulos on pari vuotta vanha, mutta varmasti aika 

relevantti yhä tänään. Mikähän mahtaisi olla tutkimuksen tulos, jos tutkimus tehtäisiin Suomessa? 

Jos itse kuulut tuohon suureen massaan, joka on työstään ”disengaged” eli mietit jotakin parempaa 

vaihtoehtoa nykyiselle työllesi, sinun kannattaa edetä tyvestä puuhun. Sparrailin juuri erästä LÖYDÄ 

SISÄINEN MOTIVAATIOSI™ viikonloppuvalmennukseen osallistunutta henkilöä puhelimitse. Hän oli 

jumissa kysymyksessä ”Mitä työtä hakisin seuraavaksi?”. Aikamme keskusteltuamme kehotin häntä 

unohtamaan tuon kysymyksen hetkeksi. Miksiköhän näin? 

Tuoreen tutkimuksen mukaan työnantajien mielestä ihannetyöntekijän tärkeimmät taidot ovat 

hyvät vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot (Suomalaisen Työn Liitto, 12.7.2016). 

Samassa tutkimuksessa kysyttiin työn tekijöiltä, mitä taitoja ja ominaisuuksia he arvelivat 

työnantajan heissä eniten arvostavan. Työn tekijät arvelivat, että ammatillinen osaaminen, IT:n ja 

digitalisaation ymmärrys sekä kansainvälisen kaupan ja kielitaidon osaaminen olisivat kärjessä. 

Työnantajan ja työntekijän odotukset menivät aika pahasti ristiin. Miten on laita sinulla, onko 

vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitosi hyvässä kunnossa vai olisiko niissä parantamisen 

varaa? Ja jos olisi parantamisen varaa, tiedätkö miten kehittämisessä kannattaa edetä siten, että 

saat suhteellisen nopeasti konkreettisia tuloksia aikaiseksi? 

Tavoitteeni on oivalluttaa kymmenissä tuhansissa suomalaisissa samoja asioita, joita olen omaan 

elämääni löytänyt. Elämäniloa ja innostusta, joka lähtee hyvästä itsetuntemuksesta, aidoista 

ihmissuhteista ja työn ilosta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on ollut oman elämän keskiössä jo 

pitempään. Tiedän, että pystyn auttamaan muita ja teen sen niin hyvin kuin osaan. Olen koonnut 

tähän kirjaan parhaita paloja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Kaikki lähtee lopulta sinusta 

itsestäsi. Jos olet valmis laittamaan työhaalarit päällesi, lupaan sinulle tuloksia. Mikäli päätät 

lähteä urakoimaan ja otat käyttöösi näitä toimivaksi havaittuja työkaluja, tulokset ovat vain ajan 

kysymys!  

Toivotan sinulle mukavia, oivalluttavia lukuhetkiä. Kahden ensimmäisen e-kirjani palautteiden 

pohjalta tiedän, että palaat tämänkin kirjan äärelle vielä useasti. Mikäli päätät lähteä urakalla 

töihin, näemme todennäköisesti jossakin tulevista valmennuksistani! 

 

 

 

  

http://www.gallup.com/poll/181289/majority-employees-not-engaged-despite-gains-2014.aspx
http://luontaisettaipumukset.fi/vahvuuksien-kautta-voittoon-tyonhaun-intensiivivalmennus/
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INTRO: MITÄ TAITOA TYÖNANTAJASI SINUSSA ENITEN ARVOSTAA? 

 

 

Uskallan väittää, että vastauksesi menee todennäköisesti metsähallituksen puolelle. Perustan 

tämän väitteen juuri ilmestyneeseen Suomalaisen Työn Liiton tutkimukseen, jossa 

Työnantajakyselytutkimukseen vastasi yritysten ylintä johtoa ja henkilöstöasioista vastaavia 

henkilöitä eri kokoisista yrityksistä ympäri Suomen (n=613). Työntekijäkyselytutkimuksen otos 

(n=1006) edustaa 18- 65 -vuotiaita mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. 

Työnantajien ja työntekijöiden vastaukset työntekijän ominaisuuksista ja taidoista olivat melkein 

kuin John Grayn klassikkokirjasta ”Miehet ovat Marsista ja Naiset Venuksesta”. Sen verran 

lahjakkaasti vastaukset poikkesivat toisistaan! Mikäli olet ”työnhaku päällä” oleva, kuten 

tilastollisesti jo kohta puolet LinkedIn:ssä aktiivisesti profiiliaan ylläpitävistä on, aseta itsesi nyt 

hetkeksi työnantajan saappaisiin.  

Autan sinua seuraavassa jutussa kulkemaan pätkän sinulle ehkä vierasta polkua. Teen sen 

konkreettisesti asiakaskohtaamisvalmennuksen esimerkin kautta. Tämä siksi, että poikkeuksetta 

jokaisessa työssä on tänä päivänä mukana asiakaspalveluelementti jossakin laajuudessa – asiakas voi 

olla ulkoinen maksava asiakas tai sisäinen asiakas. Tai se voi olla työkaveri tai puoliso kotona – kun 

oivallat seuraavan asian, ei ole väliä kuka on ”asiakkaasi”. Tämä taito toimii niin "kotona kuin 

puutarhassakin"! 

Ennen tutkimusretkellemme lähtöä tarkistetaan varusteet. Yksi keskeinen varuste on ymmärrys 

siitä, mitä tarkoitetaan käsitteillä ominaisuus ja taito. Kolmen aktiivisen vuoden työyhteisö- ja 

uravalmentajana toimittuani voin sanoa, että nämä kaksi käsitettä on tarpeen kirkastaa, ennen kuin 

aletaan rakentamaan uutta työnhakupakettia, jolla oikeasti on mahdollisuus työllistyä. Ominaisuus 
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on luonteeltaan jotakin pysyvää – kuten oikea tai vasenkätisyytesi. Esimerkiksi toiset ovat 

luonteeltaan joustavampia kuin toiset. Tai muutosvalmius – toiset lähtevät mieluummin uusiin 

kuvioihin mukaan siinä missä toiset ihmiset luontaisesti arvostavat enemmän pysyvyyttä ja tuttuja, 

turvallisia rakenteita. Luontaisia taipumuksia, siis sinulle tyypillisiä ominaisuuksia, et voi määrääsi 

enempää muuttaa stressaantumatta. Mikäli voit toimia itsellesi luontaisilla taipumuksilla, siis 

ominaisuuksilla, jotka ovat olleet sinulla syntymästäsi saakka, koet todennäköisesti suurta 

tyytyväisyyttä ja asiat vain jotenkin sujuvat tosi helposti – luontaisesti. 

Taidot ovat jotakin sellaista, joita voit oppia. Uusien taitojen oppiminen on erilaisten tutkimusten 

mukaan yksi keskeisistä ihmisen sisäisen motivaation rakennuspalikoista. Kokemus onnistumisesta 

lisää hyvää oloa ja tekee mieli oppia vielä lisää. Taitoja ovat esimerkiksi vieraan kielen taito, 

koodaaminen, kirjanpito, asiakaspalvelutehtävässä tarvittava asiakaskohtaamisen taito, kuuntelun 

taito jne. Tätä listaa voi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Mikäli jokin taito on kehittynyt sinulle tähän 

astisessa elämässäsi kohtuullisen helposti, olet todennäköisesti kehittänyt tietämättäsi taitoasi 

luontaisen taipumuksesi varassa. Mikäli taas taidon oppiminen on ollut työlästä ja lopputulos ei siitä 

huolimatta ole kovin hyvä, olet todennäköisesti yrittänyt hieman väkisin kehittää sellaista taitoa 

itsellesi, mikä ei ole luontaisen taipumuksesi alueella. 

PANDORAN LIPAS AUKEAA! 

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen ”bottom line” oli se, että työntekijänä kuvittelet usein 

virheellisesti, että työnantaja arvostaa eniten sinun IT- tai digiosaamistasi, ammattiosaamistasi tai 

kielitaitoa ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen osaamistasi. Ei, näin ei kuitenkaan ole. 

Työnantaja nimittäin arvostaa selvästi eniten sinun vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja 

yhteistyötaitojasi! Huomaa, että kyseessä on siis taidot, eivät ominaisuudet. Suurin harha tässä on 

(tämä tieto ei tule tästä tutkimuksesta, vaan olen huomannut sen omassa työssäni työyhteisö- ja 

uravalmentajana), että vuorovaikutustaitojen kuvitellaan olevan jotakin synnynnäistä, joita ei 

muka voisi oppia. Kuulen esimerkiksi vielä tänä päivänäkin liian usein väittämän, että ”myyjäksi 

synnytään”. Pötyä! Kumoan tuon väitteen joka ikinen kerta perustellusti ja osoitan käytännössä 

valmennuksissa, miten myyjäksi kehitytään vuorovaikutustaitojen kehittämisen kautta!  Toinen 

ikiaikainen väite tuntuu olevan se, että introvertistä ei ole vuorovaikutukseen toisten ihmisten 

kanssa… huh, eipä voisi tuokaan kaupunkilegenda enempää virheellinen olla! Introversiolla ja 

ekstroversiolla on vähän jos mitään tekemistä hyvien vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja 

yhteistyötaitojen kanssa. 

Nyt kun Pandoran lipas on saatu auki, on helppoa jatkaa kohti päämäärää – hyviä 

vuorovaikutustaitoja! Lähdetään tässäkin perusteista liikkeelle. Olen itse käyttänyt käytännössä 

koko aikuisuuteni vuorovaikutustaitojen kehittämisen polulla – ensin mielenkiinnosta omien 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja viime vuosina päätyönäni valmentaen ihmisiä kehittämään 

omia vuorovaikutustaitojaan. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan aina silloin, kun kaksi tai useampi 

ihminen on tekemissä keskenään. Sanonkin, että robotteja en valmenna, koska en osaa heidän 

vuorovaikutuskieltään. Viime vuosina on laajalti korostettu introversion ja ekstroversion merkitystä 

vuorovaikutuksessa. Aihe on saanut populistiset mitat ja on johtanut monen ihmisen kohdalla 

väärille kehityspoluille. Oma kokemukseni sekä lukuisat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 

pelkän introversion ja ekstroversion varaan ei kannata vuorovaikutustaitojen kehittämistään 

rakentaa. Paras keino – ja samalla nopeiten tuloksia tuova – on tutustuminen ihmisen 

ajattelutyyleihin. Jos et usko minua, tutustu vaikka tähän uunituoreeseen tutkimukseen (n=3699), 

jossa asia sinulle kirkastuu! 

MIKÄ ON SINUN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTYYLISI? 

Olen itse tutustunut ihmisen luontaisiin ajattelutyyleihin ja niihin liittyviin teorioihin joskus 1990-

luvun alkupuolella teekkaritieteitä opiskellessani. Luin siinä ohessa toisen mokoman psykologiaa, en 

https://www.linkedin.com/lite/external-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eopp%2Ecom%2Fdownload%2Fitem%2Ff482a40ff8df4e5288b74dc15dfbb750&urlHash=vQmg
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tenttiäkseni, vaan siksi, että asia vain kiinnosti kovasti. Työelämään siirtyessäni jatkoin tuota 

polkua ja viime vuosina vauhti on vain kiihtynyt. Ihmisen mieli on todella kiinnostava 

tutkimusmatkan kohde! Pysähdytään tässä yhteisen tutkimusretkemme lopuksi silmäilemään taulua 

neljästä erilaisesta ajattelutyylistä (ns. asenteesta), jotka ovat ihmiselle luontaisia – sinulla ja 

minulla on siis jokin näistä neljästä tyylistä syntymälahjana. 

Perusasenteet (psykologit puhuvat kognitiivista tyyleistä) jaetaan neljään pääluokkaan: 

 

 

ST = Tosiasiallinen – keskittyy tarkkoihin tosiasioihin ja näiden tosiasioiden 

seurauksiin 

SF = Säilyttäjä – keskittyy tarkkoihin tosiasioihin ja näiden tosiasioiden vaikutukseen 

ihmisiin 

NT = Tehostaja – keskittyy kokonaiskuvaan ja miten tämän kokonaiskuvan 

mahdollisuudet luovat loogisia vaihtoehtoja 

NF = Idealisti – keskittyy kokonaiskuvaan ja miten tämä kokonaiskuva vaikuttaa 

ihmisiin tai tukee heidän arvojaan 

Kun opit tunnistamaan oman luontaisen tyylisi, alat jossakin kohtaa helposti näkemään puolisosi, 

kollegasi, esimiehesi tai hieman pidemmälle kehittyneenä taitona, oman asiakkaasi luontaisen 

ajattelutyylin hyvin nopeasti. Vuorovaikutustaitosi kehittyessä pystyt helposti ”säätämään omaa 

lähetintäsi vastaanottajan taajuudelle”. Tätä sanotaan vuorovaikutuksen ammattitaidoksi, joka on 

siis taito, jota nykyinen tai tuleva työnantaja sinussa eniten arvostaa! 
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Joko tunnet oman perusasenteesi? Siitä on hyvä lähteä tutkimusmatkalle kohti parempia 

vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja!  
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OSA 1: UUSI AJATTELUTAPASI 

UUSI AJATTELUTAPASI – VAHVUUKSIEN KAUTTA VOITTOON! 

 

Kuuntelin pariin kertaan alkukesästä autoa ajellessa uutista, joka oli radiouutisissa otsikoitu 

huomiota herättävästi ”Yksityisiltä palvelualoilta katoaa 260 000 nykyistä työpaikkaa 

lähivuosikymmeninä suurella todennäköisyydellä”. Uutisessa Palvelualan työnantajien 

edunvalvontajärjestö Palta Ry kertoi tekeillä olevasta laajasta tutkimuksesta, jossa arvioidaan 

digitalisaation vaikutusta yksityisillä palvelualoilla. Onko tuo katoavien työpaikkojen luku mielestäsi 

paljon vai vähän? Minun mielestä luku on valtava ja sen pitäisi itsessään herättää kiinnostusta asiaa 

kohtaan. Siis mitkä työt ovat vaarassa kadota sukupuuttoon ja mihin sitten syntyy niitä paljon 

puhuttaja uusia työpaikkoja digitalisaation myötä? Entä onko oma osaamisesi linjassa tulevaisuuden 

työpaikkojen kanssa? 

Yksityisten palvelujen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. 

Yksityisten palvelujen osuus Suomen kokonaistuotannosta on tällä hetkellä 40 % kun se 1980-luvun 

alussa oli vain neljännes. Trendi on samanlainen kaikissa muissa kehittyneissä maissa. Yksityiset 

palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa ja suunta todennäköisesti 

vain kiihtyy. Mutta mistä se kasvu oikein tulee?  
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Lähde: Palta Ry 

” – Digitalisoituvat yritykset kasvavat ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Kansainvälinen 

palvelukauppa kasvaa 10-15 prosentin vuosivauhtia. Suomen menestyminen riippuu siitä, miten 

kykenemme uudistumaan ja luomaan korkean lisäarvon palveluja rajattomille kansainvälisille 

markkinoille,” 

Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo. Digitalisaatio ja kansainvälinen palvelukauppa. Siinä 

kaksi pääkohtaa, joiden äärelle on hyvä pysähtyä työelämän murroksen ajureita mietittäessä. 

World Economic Forumin mukaan 44 % yrityksistä on sitä mieltä, että joustavat työn tekemisen 

muodot ja muuttuvat työympäristöt ovat sosioekonomisista tekijöistä merkittävimpiä tulevaisuuden 

työn muutosajureita. Teknologian avulla tehdään enemmän etätöitä, käytetään jaettuja 

työhuoneita ja puhelinkokouksia. Lisäksi organisaatioilla on entistä vähemmän kokoaikaisia 

työntekijöitä kiinnitetyillä toimenkuvilla. Sen sijaan työtä tekevät useammin konsultit, freelancerit 

ja sopimuskumppanit erilaisissa projekteissa, kuten Digitalist Network- verkoston perustaja Ville 

Tolvanen mainiosti kirjoitti hiljakkoin Konsultointi- postauksessaan. Kuinka vahvoja nämä osa-

alueet ovat sinun osaamisessa? 

JOKO SINÄ TIEDÄT, MITÄ ISONA TEET? 

Puolisollani ja minulla on yhteensä viisi lasta ikähaarukassa 15-25. Osa opiskelee, osa miettii mitä 

lähtisi opiskelemaan ja nuorimmaiset tuntuvat vielä olevan autuaan huolettomia siitä, mitä sitä 

ehkä lähtisi joskus opiskelemaan. Olen oman työnurani murroksessa viime vuosina miettinyt paljon, 

miten voisimme auttaa omia nuoriamme valitsemaan sellaisen opiskelusuunnan itselle, mikä 

kantaisi edes hieman matkaa aikuisuuden alkuvuosina. Eipä ole muuten aivan helppo tehtävä yli 20 

vuotta työelämässä olleelle, vaikka on oman ensimmäisen ison työelämän epäjatkuvuuskohdan jo 
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ylittänyt. Saatikka sitten että opiskelusuuntauksen valinta olisi helppoa nuorelle itselle, jolla on 

vielä vähäinen elämänkokemus ja eikä välttämättä ole mitään erityistä mielenkiinnon kohdetta 

työhön liittyen syntynyt. Miten sinä ohjaisit omia nuoriasi tässä kohtaa, jos olet samassa 

tilanteessa? 

Voi olla, että olet itse juuri nyt tilanteessa, jossa epäjatkuvuuskohta omassa työelämässä on 

käynnistymässä. Tai se saattaa olla jo ollut päällä jonkin aikaa, mutta et ehkä ole sitä oivaltanut 

kunnolla tai haluat pitää vanhoista rakenteista kynsin hampain kiinni. Niin tai näin, tosiasia on se, 

että työn tekeminen on valtavassa murroksessa ja murroksen vaikutuksia vain harva tänä päivänä 

pystyy väistämään. Itse asiassa, samaisen Paltan tutkimuksen mukaan vain joka viides palvelualalla 

työskentelevä tekee työtä sellaisessa tehtävässä, johon kohdistuu vain vähäinen muutoksen uhka. 

Mikä tämä luku mahtaa olla auringonlaskun toimialoilla? Tuskin tilanne on ainakaan parempi vaan 

todennäköisesti muutoksen uhka on vieläkin suurempi! 

On suurta viisautta olla perillä yhteiskunnallisista muutoksista tässä ajassa, jota elämme. Enää ei 

ole varmoja eläketyöpaikkoja ja aika harva taitaa enää saada 30-vuotisen uran huomionosoituksena 

kultakelloa. Ehkä hyvä niin. Tuore Paltan tutkimus valottaa sitä tosiasiaa, että palvelualojen 

työpaikat tulevat nopeasti lisääntymään digitalisaation ja siihen liittyvän kansainvälisen kaupan 

lisääntyminen myötä. Mitä taitoja ja osaamista tämä tarkoittaisi sinun kohdalla? Oletko jo 

luontaisesti niissä vahva, jolloin taitojen edelleen kehittäminen olisi sujuvaa, mukavaa ja niin – siis 

luontaista. Vai onko nämä osaamiset, joita digitalisaatiossa ja kansainvälisen markkinan 

hallitsemisessa tarvitaan, sinulle luontaisesti heikkoja osaamisen alueita, joiden kehittäminen 

tuntuu työläältä ja tulokset ei kovasta yrittämisestä huolimatta ole kovin kummoisia? Koska olet 

viimeksi tätä asiaa miettinyt? Tai ohjannut omia nuoriasi miettimään tätä asiaa? 

VÄÄRÄ KYSYMYS, ANTEEKSI  

Itse asiassa, esitin aiemmin kysymyksen väärin, otetaan takaisin. Kysymys kuuluu, kiinnostaako 

digitalisaation ja kansainvälisille markkinoille tähtäävän liiketoiminnan kehittäminen ja sellaisessa 

toimintaympäristössä työn tekeminen sinua? Mikäli vastaat edes hieman myönteisesti, kehotan sinua 

heti aloittamaan tutkimusmatkan tähän maailmaan. Esimerkiksi Palta ry julkaisee tutkimuksensa 

kokonaisuudessaan syksyllä 2016, sieltä saattaa tulla hyviä ideoita oman tulevaisuuden työsi 

tekemisen pohtimiseen. Suosittelen myös Digitalist Networkin (#digitalist) ja muiden suomalaisten 

työelämän murroksen edelläkävijöiden aktiivista seuraamista. 

Toinen tärkeä asia tutkimusmatkallasi on omaan itseesi tutustuminen. En voi aina oikein ymmärtää, 

kuinka paljon heikosti itsensä tuntevia ihmisiä meidän aikuisten keskuudessa on. 

Uravalmennuksissa, joita olen kolmessa vuodessa ohjannut henkilökohtaisesti yli 200 ihmiselle, 

törmään useimmiten tilanteeseen, jossa lähtötilanteessa uravalmennettavani ei todellisuudessa 

tunne itseään. Hänellä on jonkinlainen mielikuva siitä ihmisestä, jonka työroolin ja toiveminän hän 

tuntee, mutta ei kunnollista käsitystä omasta luontaisesta roolistaan. Mikä tämän selittää? Oma 

tulkintani on se, että valtaosa 10-20 vuotta työelämässä olleista on lähtenyt aikanaan opiskelemaan 

sellaiseen ammattiin, johon sosiaalinen paine on ohjannut – omien vanhempien käsitys siitä, mitä 

sinusta pitäisi tulla tai jopa päinvastoin, mitä sinusta ei ainakaan pitäisi tulla. Tämä jälkimmäinen 

pätee kohdallani – lähdin opiskelemaan teekkaritieteitä Tampereelle, koska omat vanhempani eivät 

uskoneet minuun. ”Ei meidän suvussa ole insinöörejä”, kaikui tyhjille seinille kohdallani ja vain 

sisuunnutti hakemaan opiskelupaikkaa! 

JOKO SINUN OLISI AIKA POHTIA, KUKA OLET JA MITÄ ITSE HALUAT? 

Mikäli vastaat myönteisesti, kehotan ensi metreillä selvittämään, mitkä ovat sinun luontaiset 

taipumukset. Listaa itsellesi ylös, mitkä asiat ovat tähänastisessa elämässä sujuneet mallikkaasti ja 

tuottaneet sinulle eniten mielihyvää. Ne ovat todennäköisesti sinulle luontaisia vahvuuksia. Tämän 
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jälkeen alkaa tutkimusretken hieman rytekköisempi vaihe – pitäisi tutustua sinne konepellin alle, 

jonne ei normaalisti ole nykyautoissakaan mitään asiaa. Kuinka hyvin tunnet esimerkiksi omat 

luontaiset ajattelun taipumuksesi? Jutteletko mieluummin toisten ihmisten kanssa ajatuksistasi vain 

pidätkö ajatuksesi mieluummin itselläsi, omana tietonasi? Luotatko mieluummin tunnettuihin ja 

toimiviin käytäntöihin vai oletko jatkuvasti kehittämässä entistäkin parempia toimintamalleja? Entä 

teetkö johtopäätökset mieluummin järkeillen, asioita kuutioiden ja viipaloiden – vai painaako 

vaakakupissa enemmän ihmiset ja omat arvot? Miten suhtaudut oman työsi tekemisen organisointiin 

– haluatko suunnitella asiat etukäteen huolella ja toteuttaa hyvissä ajoin vai onko toimintatapasi 

enemmän spontaani ja loppukiriin luottava? Mitä vastaisit näihin kysymyksiin? 

UUSI AJATTELUTAPASI – VAHVUUKSIEN KAUTTA VOITTOON! 

Olen ylittänyt omakohtaisesti ensimmäisen ison työelämän murrokseni muutama vuosi sitten. Tein 

sen pysähtymällä tutustumaan itseeni. Tuo pysähtyminen on ollut todella vaivansa väärti – nyt 

tiedän omat luontaiset vahvuuteni ja sen, mikä minua motivoi ja innostaa. Lähdin rakentamaan 

nykyistä valmentajayrittäjän uraani aika tarkkaan kolme vuotta sitten ja en voi sanoa muuta kuin 

että olen oikealla polulla. Tiedän, että jossakin kohtaa määrittelemättömässä tulevaisuudessa on 

taas epäjatkuvuuskohta, mutta en enää kanna siitä mitään huolta – minulla on nyt työkalut 

syventää itsetutkiskelua ja olen vakuuttunut siitä, että tulen löytämään taas erittäin innostavan 

tekemisen, kun sen aika on! Tällä hetkellä kuitenkin tuntuu, että päivästä loppuu tunnit kesken – 

positiivisessa mielessä. 

Päätin kesäkuun Italianlomallamme, että käynnistän syksyllä kokonaan uudella konseptilla 

työnhakuvalmennuksen nykyisen motivaatiovalmennuksen rinnalle. Konsepti on nyt jäsentynyt ja 

sen kantava ajatus on ihmisen luontaisten vahvuuksien varaan rakentuvan työn tekeminen. Sitä siis 

edeltää se, että löytää itselleen parhaiten tai ainakin riittävän hyvin sopivan työn. Aivan liian moni 

työnhakija keskittyy lähinnä virittämään ansioluetteloitaan ja hakemuksiaan ja pommittamaan 

niillä satoja työnantajia. Tämä malli ei yksinkertaisesti vaan toimi enää tänä päivänä, koska 

työntekijän motivaatio on kaikista ratkaisevin työnsaamisen kriteeri. Se, mistä motivaatiosi 

kumpuaa, onkin sitten kinkkisempi juttu, mikäli et tunne itseäsi ja ole näitä asioita riittävästi 

miettinyt. Onneksi tähän löytyy täsmälääkkeitä! 
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ONKO TÄMÄ KAIKISTA TÄRKEIN JOHTAJAN OMINAISUUS? 

 

Olet varmasti seurannut jonkin verran Pohjois-Amerikan presidentinvaaleja. Tai sitten olet hyvin 

onnistunut välttämään päivittäisen uutisvirran. Yhtä kaikki, itse olen kiinnittänyt erääseen asiaan 

erityishuomiota – kampanjan loppusuoran alkaessa kummallakaan presidenttiehdokkaalla ei ole 

retoriikassa lainkaan tätä ominaisuutta. Olen oppinut vuosien varrella, että hyvän johtajan 

työkalupakissa on muutamia perusjuttuja, joiden avulla tulee toimeen tilanteessa kuin tilanteessa. 

Itselleni on nyt, 47 vuotta täyttäneenä, yksi ominaisuus yli muiden. Kirjoitan siitä tässä jutussa.   

Parin vuoden takaisessa Pohjois-Amerikkalaisessa tutkimuksessa (N=1835) johtajuuden keskeiset 

ominaisuudet saatiin typistettyä seitsemän kohdan listaksi. Listan kärkeen nousi rehellisyys 

(honesty), jota pidän niin itsestään selvänä asiana, että en sitä tässä jutussani käsittele. Johtajuus 

rakentuu luottamukseen ja rehellisyyteen, se on tällaisen eteläpohojalaasen miehen uskonto. Mutta 

sen jälkeen onkin monenlaisia tärkeitä ominaisuuksia, joista itse nostan seuraavaksi tärkeimmäksi 

myötätunnon. Myötätunto sijoittui hienosti myös top 7 listalla. Miksi? 

ITSETUNTO EI RIITÄ - PITÄÄ OLLA MYÖS MYÖTÄTUNTOA! 

Johtajuudesta puhuttaessa esille nousee usein kyseisen henkilön ominaisuuslistalla hyvä itsetunto ja 

hyvä itseluottamus. Viime aikoina on kuitenkin enenevässä määrin johtajuuskeskusteluissa noussut 

esille myötätunto. Pisimmälle vietynä keskusteluissa nousee esille itsemyötätunnon teema – 

ihmisellä kun on taipumus olla myötätuntoisempi toisia kuin itseään kohtaan. Allekirjoitan 

omakohtaisesti tämän. Vasta aivan viime aikoina olen pystynyt vahvistamaan omalla kohdalla 

myötätuntoisuutta itseäni kohtaan – käytän termiä ”olla itselle armollinen”. Tällä tarkoitan sitä, 

että olen vähentänyt jatkuvaa itsekritiikkiä ja itseni arvioimista jotakin, usein ulkoista, kriteeriä 

vastaan. Joku ammattilainen saattaisi sanoa, että Jari on alkanut hyväksymään itsensä sellaisenaan, 

kuin on! 

JUURET SYVÄLLÄ KÄRSIMYKSESSÄ 

Myötätunto sanan, engl. Compassion, kantasana tulee latinasta ja vapaasti Suomennettuna 

tarkoittaa ”kärsimystä yhdessä”. Websterin sanakirja määrittelee sanan seuraavasti: ”Sympathetic 

consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it”. Myötätunto on johtajan 

http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/women-and-leadership/st_2015-01-14_women-leadership-2-01/
http://yle.fi/uutiset/etelapohjalaiset_miehet_ovat_oma_heimonsa/6566920
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ominaisuus, jonka avulla hän kykenee asettumaan toisen henkilön asemaan ja ymmärtää ja auttaa 

häntä jonkin hankalan tilanteen yli. Viime kädessä meillä ihmisillä on taipumus kokea hankalat 

tilanteet jonkin asteisena kärsimyksenä, siinä mielessä tuo latinankielinen kantasana on aika 

mainio! Miten määrittelisit oman myötätuntosi, onko sinulla siihen luontaista taipumusta tai oletko 

ymmärtänyt sen tärkeyden niin hyvin, että olet alkanut kehittämään tätä ominaisuutta itsessäsi? 

Myötätunto ja sen ilmeneminen sekoitetaan usein lahjakkaasti erään tunnetun sananparren 

mukaisesti: ”Kohdelkaa muita niin kuin toivoisitte itseänne kohdeltavan.” Tämän tosimuinaisen 

sananparren kirjaimellinen tulkinta nimittäin johtaa väärään toimintaan. Sananparren totuus toimii 

vain silloin, kun henkilöt ovat samanlaisia keskenään. Otan esimerkin ihmisestä, joka arvostaa 

suoraa puhetta. Jos hän toimii tällä tyylillä muiden kanssa, syntyy yleensä ongelmia. Mitäpä, jos 

toinen ihminen toivookin, että asiat esitetään hänelle kauniisti ja pehmeästi, kukkaiskielellä. Tai 

jos kukkaiskielellä ajatteleva ihminen lepertelee henkilölle, joka toivoo suoraa puhetta? Saattaa 

siinä suoraa puhuvan ihmisen mielessä olla ajatus ”Miksi hän lepertelee, eikä sano asioita suoraan?” 

Mielestäni tämä perusolemukseltaan hyvin egoistinen uskomus pitääkin pukea parempaan, 

yhteistoimintaa ja myötätuntoa paremmin palvelevaan asuun. Miltä kuulostaisi seuraava sanonta: 

”Kohdelkaa muita niin kuin he toivoisivat itseään kohdeltavan.” 

Miltä tämä sinusta kuulostaa? 

JOKAINEN IHMINEN ON OMANSALAINEN 

Myötätuntoiseen johtajuuteen siis liittyy jotakin muuta kuin se, että kohtelisit ihmisiä kuten 

haluaisit itse tulla kohdelluksi. Myötätuntoinen johtajuus on sitä, että kohtelet jokaista ihmistä 

siten, kuin hän haluaa tulla kohdelluksi. Myötätunto ei myöskään ole vain huonoja aikoja varten – 

sitä tarvitaan kaiken aikaa ja se on joka hetki läsnä. Tällä perustelen itselleni, että myötätunto on 

samassa kategoriassa kuin luottamus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Yksi myötätunnon konkreettisia ilmenemismuotoja on kykysi antaa välitöntä palautetta. Tarkoitan 

tällä hyvin arkiskonkreettista responsiivisuutta – esimerkiksi kykyä ja halua sanoa kiitos, katsoa 

toista ihmistä silmiin, hymyillä, parisuhteessa koskettaa toista jne. Tämän voisi tiivistää kolmeen 

sanaan – ottaa toinen huomioon. Luin hiljakkoin Marillyn Hewsonin, Lockheed Martinin 

pääjohtajan blogipostauksen samasta aiheesta ja vaikutuin. Suosittelen lukemaan ja kokeilemaan 

näitä asioita omassa johtajuudessasi! 

MITEN KEHITÄN MYÖTÄTUNNON TAITOA? 

Sukelletaan vielä askel syvemmälle myötätunnon maailmaan. Miten voit kehittää kohdallasi 

myötätunnon taitoa? Vastaus on lopulta aika yksinkertainen ja oppimismenetelmät soveltuu kaikille. 

Tärkein askel on, että ymmärrät ja hyväksyt ihmisten erilaisuuden. Tähän on olemassa monenlaisia 

keinoja, itselleni parhaiten on toiminut ihmisen erilaisiin ajattelutyyleihin perehtyminen, jota on 

jatkunut jo parisen kymmentä vuotta. Luontainen ajattelutyyli on ihmisen luontainen taipumus – 

kuten sormien ristiminen. Kumpiko peukku sinulla menee toisen päälle laittaessasi kädet ristiin? 

Koita seuraavaksi laittaa kädet ristiin toisinpäin. Selviät tästä haasteesta varmasti, mutta sepä ei 

ollutkaan sinulle enää yhtä luonnollista. Tai kirjoittaa "väärällä kädellä". Samalla tavalla toimii 

ajattelumme, mutta emme sitä kovin usein aktiivisesti ajattele. 

Ajatukset ovat siitäkin erikoisia, että ne eivät näyt meistä kovin helposti päällepäin. Päällepäin 

näkyvä toimintatyylimme, jota siis pystymme kontrolloimaan, on helposti muiden tunnistettavissa. 

Se ei kuitenkaan välttämättä – useinkaan – ole meille se luonnollinen tyyli, vaan opittu rooli. 

Tällainen rooli voi olla esimerkiksi työrooli tai toiveminä, joissa on mukana sosiaalisen ympäristön 

paine olla tietynlainen. Pitkän päälle tällaiset roolit voivat olla kuluttavia, jos sinun luontainen 

ajattelutyylisi on kovin erilainen. Hyvä johtaja osaa ajattelutyylien tunnistamisesta vähintään 
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perusteet ja osaa sitä kautta porautua syvemmälle jokaisen ihmisen luontaiseen maailmaan – 

”näkee työroolin läpi”.  

Miten hyvin sinä osaat tämän taidon? Entäpä jos koko tiimisi osaisi tämän taidon hyvin? 
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RAHASTA PUHUTAAN, VAIKKA SIELUUN KOSKEE - TUNNISTATKO SINÄ TARPEESI? 

Olen ollut tutkimusmatkalla itseeni kohta kuusi vuotta. Tutkimusmatkalla omien tarpeiden, 

uskomusten ja arvojen maailmaan. Tiedän tällä hetkellä, että tutkittavaa riittää vielä 

vuosikymmeniksi eteenpäin. Huippuhienoa tällä henkilökohtaisella tutkimusmatkalla on se, että 

jokaisen mutkan takana odottaa jotakin sellaista, mitä en osannut sieltä odottaa – itse asiassa olen 

lopettanut ennakoimisen ja otan vastaan sen, mitä mutka tuo tullessaan! Viimeisen parin vuoden 

aikana olen myös ymmärtänyt sen, että sisäinen hyvinvointini rakentuu näiden kolmen tekijän 

varaan – kun tarpeeni tyydyttyy, kyseenalaistan vakiintuneita uskomuksiani jatkuvasti ja elän 

arvojeni mukaisesti, voin päivä päivältä yhä paremmin. Joko sinä olet aloittanut oman 

tutkimusmatkasi? 

Kesälomakauden päätteeksi syntyy ainakin kahteen tilastoon vuotuiset piikit – kummassakin 

tilastossa on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta. Avioeroissa ja työpaikan vaihdoissa on selvät 

piikit tähän aikaan vuodesta. Tiesitkin tämän jo entuudestaan? Omalla kohdalla olen itse ollut 

tilastollista piikkiä lisäämässä, molemmissa tilastoissa. Yleinen selitys lienee, että kesälomalla on 

mahdollista ottaa aikaa itselle ja miettiä, mitä haluaa. Ehkä avioerotilastossa on muitakin tekijöitä 

mukana, kuten lomastressin vaikutus, mutta henkilökohtaisesti uskon pohjimmiltaan, että kyseessä 

on sama ilmiö molemmissa tapauksissa. Pysähtymisestä itsetutkiskeluun – omien tarpeiden ja 

arvojen selvittämistä mielen uskomusjärjestelmän läpi siivilöitynä.  

SELF-HELPPIÄ! 

Toisinaan ihmettelen itsekin, kuinka paljon on tullut luettu self-help kirjallisuutta omalla 

tutkimusmatkalla. Tälle genrelle ominaista on se, että vastuu on aina lukijalla. Osa kirjoista 

perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta valtaosassa väittämät ovat kirjoittajan omia 

elämänkokemuksia. Hienointa näitä kirjoja lukiessa on se, että ne käynnistävät itsetutkiskelussa 

usein tiedostamattomia prosesseja, jotka sitten ajan kanssa pulpahtavat pintaan, yhdistyen 

erilaisten muiden ajatusten kanssa. Viime aikoina olen toistuvasti törmännyt tarpeiden teemaan, 

mikä kertoo minulle tässä vaiheessa tutkimusmatkaani, että asia on nyt tullut sellaiseen 

kulminaatioon, että tajuan siitä tietoisella tasolla jotakin arvokasta. Siksipä jäsennän nyt sinulle 

pohdittavaksi löydökseni. Uskon, että siitä on sinulle apua, kun jäsentelet omia tarpeitasi, 

uskomuksiasi ja arvojasi omalla retkelläsi! 
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OIVALLUS 

Luulin vielä parisen vuotta sitten, että syvin päätöksiäni ohjaava tekijä olisi arvomaailmani. Että se 

olisi se selkäranka, johon viime kädessä nojaan omat isot päätökseni. Olen kuitenkin nyt tarkistanut 

tätä käsitystä ja löytänyt selityksen, jonka kautta arvomaailmani on vasta kolmanneksi 

tärkeimmällä sijalla päätöksentekemisessä. Ja kuinka hassulta se tuntuukaan, mutta olen löytänyt 

tähän uuteen marssijärjestykseen paljon tukea tutkimuksista. Samalla ihmettelen nyt ääneen, miksi 

yhäkin ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttymisestä tai itse asiassa siitä lantin toisesta 

puolesta – tarpeiden tyydyttymättömyydestä – niin vähän puhutaan työhyvinvoinnin ja 

ihmissuhteiden laadusta puhuttaessa. 

 

 

Tarvehierarkioita on tutkittu Maslowin ja Herzbergin ajoista alkaen, mutta jotenkin niiden 

soveltaminen työelämässä on jäänyt kovin heikoille kantimille. Väitän, että sen paremmin 

tarvehierarkioita käsittelevät teokset kuin myöskään työyhteisöjen esimiehet ja 

henkilöstönkehittäjät eivät ole oikeastaan ymmärtäneet ihmisen arkisen käyttäytymisen ja 

tarvehierarkian dynamiikkaa. Tähän liittyy voimakkaana ilmiö, jossa turhautumien (siis tarpeiden 

tyydyttymättä jäämisen) ja käyttäytymisen välisen yhteyden ymmärtämisellä olisi saavutettavissa 

nopeasti huikeita tuloksia. Ilmiön paremmalla ymmärtämisellä ja oivaltamisella voisi pelastaa 

lukemattomia ongelmatilanteita ja helpottaa monen ihmisen jaksamista työssään. Sekä 

parisuhteissa, on pakko tähän heti lisätä. Yritän kiteyttää seuraavassa parhaan ymmärrykseni 

asiasta. Voit soveltaa tätä esimerkiksi vaikkapa seuraavassa kehityskeskustelussa. 
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KEHIKKOA PYSTYYN 

Laitetaan siis viitekehikko nopeasti pystyyn, jotta asian oivaltaminen helpottuu. Mielemme kolme 

tärkeintä vaikuttajaa tärkeysjärjestyksessä ovat tarpeet, uskomukset ja arvot. Tarpeet on 

mielemme syvin ja alkuperäisin ohjausvoima. Niiden avulla säilymme hengissä elämämme 

kriittisimpinä hetkinä, erityisesti varhaislapsuudessa. Tärkeimpiä tarpeita ei tarvitse oppia, vaan ne 

tulevat ihmiselle lajin mukaisesti syntymässä annettuina. Vaikka ihmisen perustarpeet ovatkin 

samanlaiset, niiden voimakkuus vaihtelee henkilöittäin ja elämäntilanteiden mukaan. Tarpeista 

tulee ongelmallisia silloin, kun niiden tyydyttymiseen liittyy sisäisiä tai ulkoisia esteitä. Tämä näkyy 

ulospäin siten, että ongelmallisen tarpeen tyydyttämiseen käytetään jonkin hyväksytymmän 

tarpeen tyydyttämisen keinoja. Esimerkiksi läheisyyden tai huomion tarvetta tyydytetään usein 

syömällä – ihminen syö, vaikka hänellä ei ole nälkä. 

Työpaikoilla suurimmat tarveongelmat liittyvät huomioon, arvostukseen ja itsensä toteuttamiseen. 

Klassinen esimerkki, jota moni esimies ei todellisuudessa ymmärrä, liittyy niinkin yksinkertaiseen 

asiaan kuin palautteen saamiseen omasta työstään. Jokaisella ihmisellä on perustarve arvostetuksi 

tulemisen kokemisesta. Kun työntekijä ei saa riittävästi palautetta työstään esimieheltä, hän 

saattaa alkaa puhua informaation puutteesta tai palkan pienuudesta. Ne ovat asioita, joista on ok 

puhua työyhteisössä. Ihminen ei kerro, ettei ole saanut työstään vuosikausiin palautetta, vaan hän 

ilmaisee asian toisessa muodossa: ”Meillä ei tieto kulje” tai ”Meillä on selvästi pienemmät palkat 

kuin kilpailijoilla”. Kun oikeat tarpeet saadaan paremmin tyydytettyä, esimerkiksi parantuneen 

työpalautteen kautta, puheet tiedon puutteesta tai palkan pienuudesta vähenevät, jopa loppuvat. 

Perustarve arvostetuksi tulemisen kokemisesta tulee tyydytetyksi ja ihminen voi hyvin. 

Uskomukset ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme muodostamalla totuuksia. Uskomusten avulla 

pystymme jäsentämään todellisuutta, joka on usein pelottava. Uskomukset ovatkin syntyneet 

varhaislapsuuden aikana, nimenomaan auttamaan lasta erilaisten pelkotilojen yli. Uskomukset 

vaikuttavat myös suuresti aistiemme ja muistin toimintaan. Nimenomaan näin päin, vaikka 

saatatkin kuvitella, että maku, haju, kuulo, näkö ja tuntoaistisi olisivat jotenkin autonomisia. Sitä 

ne eivät suinkaan ole kuten ei ole myöskään muistimme. Herkistymme helposti kaikille 

uskomuksiemme mukaisille asioille ja tulemme kuuroiksi, sokeiksi ja huonomuistisiksi, kun asiat 

sotivat uskomuksiamme vastaan. Vuorovaikutuksessa uskomukset säätelevät ennen kaikkea 

kuuntelutaitoamme. Meidän on lähes mahdotonta kuunnella reagoimatta asioita, jotka koemme 

totuuden vastaisiksi - siis oman uskomuksemme vastaiseksi. Me joko suljemme ”kuulolaitteemme” 

tai ryhdymme oikomaan käsityksiä, jotka koemme virheellisiksi. 

Ihmisen on lähes mahdotonta erottaa omia uskomuksiaan faktisista tiedoista. Tämä johtuu siitä, 

että uskomuksiamme tukevat tiedot tuntuvat meistä oikeilta ja niiden vastaiset tiedot vääriltä. 

Sanomme helposti ”tuo tuntuu järkevältä” tai ”tuo tuntuu ihan järjettömältä”. Kummassakin 

tapauksessa on kyse uskomuksesta. Uskomus on niin voimakas ohjausmekanismi, että se alistaa 

heittämällä järjen, tahdon ja tiedon omaan komentoonsa! 

Arvot hallitsevat sekä ajankäyttöämme että toimintatapojamme – siis mitä teemme ja miten 

toimimme. Näiden lisäksi arvot säätelevät sellaisia ihmisen mielen tekijöitä kuin asenteet, itsetunto 

ja ihmisten väliset tunnesuhteet. Arvot muodostavat keskeisen ohjausvoiman, mutta vasta 

tarpeiden tyydyttymisen ja uskomusten jälkeen. En tässä käsittele arvoja enempää, koska ensin on 

tärkeää tunnistaa omat tarpeet ja uskaltaa haastaa omia uskomuksiaan. 

TYVESTÄ PUUHUN! 

Tarpeiden muodostuminen ja niiden tyydyttämisen tarve alkaa siis heti syntymästä. Seuraavaksi 

alkaa muodostua uskomukset – sisäinen totuusjärjestelmämme. Uskomusten tärkeimpinä 

rakennuspalikoina ovat lapsuuden ajan kasvatus mukaan lukien erilaiset sadut ja tarinat, joita 

lapsille sepitetään. Lähes jokaiselle suomalaiselle lapselle kerrotaan tarina joulupukista. Joulupukin 
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ja tonttujen tarinalla lapsi voidaan kasvattaa kiltteyteen: ”Et saa lahjoja, ellet ole kiltti” tai 

”Tontut kurkkivat ikkunasta”. Uskomuksiin liittyy aina voimakkaita tunteita – joulupukki itsessään 

on myyttinen ja hieman pelottava siinä missä joulupukin tuomat lahjat mieluisia ja voimakkaasti 

lapsen mieltä kiihottavia. Arvot kehittyvät viimeisinä näistä kolmesta mielen kokonaisuuden 

rakennuspalikasta. Niiden sisältöön vaikuttaa eniten kulttuuri, jossa vartumme ja elämme. Arvojen 

avulla rakennamme tasapainoa sisäisen ja ulkoisen maailman väliin. Arvot vastaavat kahteen 

peruskysymykseen – mikä on oikein/ väärin ja mikä on tärkeää/ vähemmän tärkeää. Arvot ohjaavat 

käyttäytymään oikein siinä järjestelmässä, missä elämme ja vaikutamme. 

TURHAUMAT TUOTTAVAT REKLAMAATIOITA 

Palataan tämän kirjoituksen ytimeen eli tarpeiden tyydyttymiseen. Elintasomme noustessa 

entisestään sosiaaliset tarpeemme, arvostuksen tarpeemme ja itsemme toteuttamisen tarpeet 

tulevat nousemaan entisestään. Turhaumat näissä tarpeissa johtavat aina jonkinlaiseen 

reklamaatioon perustarpeissa – fysiologisissa ja emotionaalisissa tarpeissa. Nämä turhaumat 

ilmaistaan eri tavoin. Työyhteisöissä esimiesten hyviin johtamistaitoihin tulee jatkossa aivan 

varmasti kuulumaan se, että tunnistaa nämä turhaumat ja ymmärtää, mistä ne perustaltaan 

juontavat juurensa. Turhauman ilmaisut pitää osata tulkita oikein, jotta osaa kohdistaa korjaavat 

toimenpiteet oikein. Vanha sanonta ”siitä puhe mistä puute” joutaa fiksun esimiehen 

johtamismenetelmissä romukoppaan. Työntekijä saattaa valittaa vedosta työpisteessä, huonosti 

toimivasta tulostimesta tai muusta konkreettisesta epäkohdasta halutessaan todellisuudessa 

viestittää kiitoksen tai arvostuksen puutteesta. Vakiotulos työtyytyväisyyskyselyssä organisaation 

heikosta informaation kulusta viestittää todellisuudessa riittämättömästä vuorovaikutuksesta ja 

mukanaolon tunteesta. 

Oletko sinä pysähtynyt miettimään esimiehenä, puolisona tai vaikkapa palveluammatissa, mikä 

viesti sillä toisella ihmisellä pohjimmiltaan sinulle on? Seuraavan kerran, kun olet tällaisessa 

tilanteessa – siis jo tänään, kysy itseltäsi, mikä tarve kyseisellä henkilöllä jää tyydyttymättä. Se ei 

ole se asia, mistä hän sinulle kertoo, vaan jokin henkilökohtaisempi tarve. ”The Usual Suspect” 

kannattaa tarkistaa aina ensimmäisenä eli mikä arvostetuksi tulemisen kokemus jää puuttumaan 

tässä tilanteessa. Se mitä sanoin ilmaistaan, ei todennäköisesti tarkoita sitä, mitä halutaan. Kun 

kumppanisi kotona valittaa väärin puristetusta hammastahnaputkilosta, hän todennäköisesti kaipaa 

kosketustasi. Tästä se taisi Frank Zappakin puhua jo viime vuosituhannella!  
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MISSÄ SINÄ OLET HYVÄ? 

 

Olisi mielenkiintoista tehdä tutkimus siitä, kuinka moni suomalainen työelämässä oleva pohtii tällä 

hetkellä työpaikan vaihtoa. Jos on yhtään luottaminen amerikkalaiseen tutkimukseen, luku on 

varmasti suuri. Sanotaanhan, että Suomi on Euroopan Amerikkalaisin maa. Gallup-

tutkimusorganisaation tutkimuksen mukaan nimittäin valtaosa amerikkalaisista työssäkäyvistä eivät 

kokeneet sitoutumista työhönsä – yli puolet vastasivat olevansa ”not engaged” ja jopa lähes joka 

viides ”actively disengaged”. Tutkimuksen tulos on pari vuotta vanha, mutta varmasti aika 

relevantti yhä tänään. Mikähän mahtaisi olla tutkimuksen tulos, jos tutkimus tehtäisiin Suomessa? 

Jos itse kuulut tuohon suureen massaan, joka on työstään ”disengaged” eli mietit jotakin parempaa 

vaihtoehtoa nykyiselle työllesi, sinun kannattaa edetä tyvestä puuhun. Sparrailin viikolla erästä 

toukokuussa LÖYDÄ SISÄINEN MOTIVAATIOSI™ viikonloppuvalmennukseen osallistunutta henkilöä 

puhelimitse. Hän oli jumissa kysymyksessä ”Mitä työtä hakisin seuraavaksi?”. Aikamme 

keskusteltuamme kehotin häntä unohtamaan tuon kysymyksen hetkeksi. Miksiköhän näin? 

MISSÄ SINÄ OLET HYVÄ? 

Jokaisella meistä ihmistä on joitakin sellaisia kykyjä, joissa olemme todennäköisesti hieman 

etevämpiä kuin muut ympärillämme olevat henkilöt. Osa meistä tiedostaa nämä kykynsä ja jos on 

taipuvainen ekstroversioon, kyvyt eivät myöskään jää muilta epätietoisuuteen. Osa meistä ei 

kuitenkaan ole koskaan pysähtynyt ajattelemaan, mikä kyky minussa on sellainen, jossa olen 

luontaisesti aika hyvä. Siis jotakin sellaista tekemistä, mikä vain tuntuu sujuvan tosi helposti ja 

vaivatta. Oletko sinä pysähtynyt miettimään, minkä asioiden tekeminen on sinulle helppoa ja 

sujuvaa ja kääntäen, mitkä asiat tuntuvat vaikealta ja työläältä, ja lopputuloskin on usein sen 

mukainen? 

Huomaan valmennuksissani, että yksi suurimpia suomalaisen ihmisen haasteita työelämän 

murroksessa on omien kykyjen esille nostaminen. Mitä minä oikeasti osaan ja mitä olen saanut 

aikaiseksi. Mitkä asiat sujuvat luontaisesti hyvin ja missä asioissa tunnun saavan helposti paljon 

http://www.gallup.com/poll/181289/majority-employees-not-engaged-despite-gains-2014.aspx
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aikaiseksi? Ja ehkä mikä tärkeintä, mitkä asiat TUNTUVAT mukavilta tehdä? Osaatko sinä vastata 

näihin kysymyksiin? 

Kykysi syntyvät siten, että sinulla on luontainen lahjakkuus eli taipumus johonkin asiaan ja sen 

lisäksi harjoittelet tätä asiaa riittävästi. Kyvykkyytesi on siis synnynnäisten taipumustesi ja elämäsi 

aikana hankkimiesi taitojen summa. Kun hoidat jotkut asiat erityisen hyvin, ulkopuolisen henkilön 

on lähes mahdoton päätellä, vaikuttiko onnistumiseesi enemmän luontainen taipumuksesi vaiko 

hankittu taito. 

”LAHJATTOMAT TREENAA” 

Seurustelin nuoruudessa tytön kanssa, joka pelasi jääkiekkoa. Hän pärjäsi varsin hyvin jonkin aikaa, 

kunnes tie nousi pystyyn. Tuo otsikon motto oli hänen vakiolauseitaan. Ei noussut peppu penkistä 

kovin helposti treeneihin. Pelkkä lahjakkuus tai pelkkä harjoittelu eivät valitettavasti kuitenkaan 

riitä huippukyvyn syntymiseen – tarvitset sekä luontaista lahjaa että kovaa harjoittelua. Tiedätkö 

sinä, mitkä sinun luontaiset taipumukset ovat eli mitkä kyvyt sinun on mahdollista kehittää kovalla 

harjoittelulla huippukyvyiksi? 

Yksi keskeinen osa VAHVUUKSIEN KAUTTA VOITTOON™ työnhaun intensiivivalmennuksessa on omien 

luontaisten kykyjen tunnistaminen. Jokaisella meistä on ”oma settinsä” näitä kykyjä, joiden varaan 

kannattaa oma työuraansa lähteä kehittämään. Eikö sinustakin olisi mukavampaa tehdä töitä 

sellaisia kyvyillä, jotka ovat sinulle luontaisia? Eli tehdä asioita, joiden tekeminen on helppoa, 

mukavaa ja saat vaivatta hyviä tuloksia aikaiseksi? Ja jos mielit tulla huipuksi, tiedät että 

treenaamalla luontaisia vahvuuksiasi olet jonakin päivänä huipputasolla! 

MITKÄ SEURAAVISTA KYVYISTÄ OVAT SINULLE LUONTAISIA? 

Reagointikyky (E) 

Harkintakyky (I) 

Huomiokyky (SP) 

Soveltamiskyky (SJ) 

Uudistamiskyky (NP) 

Oivalluskyky (NJ) 

Organisointikyky (TJ) 

Analyysikyky (TP) 

Vaikuttamiskyky (FJ) 

Innostamiskyky (FP) 

Päätöksentekokyky (J) 

Omia vahvuuksiani ovat oivalluskyky, vaikuttamiskyky sekä päätöksentekokyky. Sopivan paineen alla 

myös organisointi sujuu helposti, mutta tiedän yleensä olevani silloin jonkin verran stressaantunut, 

koska T-taipumukseni heikoimpana ajatteluni funktiona tulee esille musta-valkoisena juuri stressin 

alla. Lisäksi soveltamiskykyni alkaa kehittyä tässä keski-ikäisenä kovaa vauhtia, mikä näkyy tälläkin 

hetkellä työssäni – yhdistelen erilaisia olemassa olevia palasia uusilla, toisinaan jopa innovatiivisilla 

tavoilla! Mitkä ovat sinun TOP 5 kykysi tältä listalta? 
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LYHYET KYKYJEN KUVAUKSET HELPOTTAMAAN POHTIMISTASI 

Reagointikyky (E) 

Reagointikyky on nopeaa ja järkevää toimintaa. Sitä tarvitaan esimerkiksi hätä- ja 

ongelmatilanteissa. Kyvystä on selvää hyötyä myös monissa vuorovaikutustilanteissa. 

Ajattelutyyliteorian mukaan hyvä reagointikyky perustuu siihen, että ihmisen hallitsevin ajattelun 

osatekijä, ns. ykkösfunktio, suuntautuu ulkoiseen maailmaan. Tätä kykyä esiintyy kaikilla, joilla on 

ajattelutyylissä tunnus E. 

Harkintakyky (I) 

Harkintakyky on reagointikyvyn vastakohta: kykyä olla reagoimatta liian nopeasti johonkin 

yllättävään haasteeseen. Hidas reagointi antaa lisäaikaa ajattelulle ja vaihtoehtojen analysoinnille. 

Ajattelutyyliteorian mukaan hyvä harkintakyky perustuu siihen, että ihmisen ajattelua 

voimakkaimmin hallitseva osatekijä suuntautuu sisäiseen maailmaan. Tätä kykyä esiintyy kaikilla, 

joilla on ajattelutyylissä tunnus I. 

Huomiokyky (SP) 

Huomiokyky tarkoittaa ympäröivän maailman voimakasta tiedostamista, joka tapahtuu viiden 

reaaliaistimme (näkö, kuulo, haju, maku, tunto) avulla. Hyvän huomiokyvyn omaava henkilö on 

voimakkaasti ”tässä ja nyt”, eikä esimerkiksi omissa ajatuksissaan. Ajattelutyyliteorian mukaan 

hyvä huomiokyky syntyy siitä, että informaatiofunktio (S) suuntautuu ulkoiseen maailmaan. Tämä 

kyky kehittyy helpoimmin taipumustyypeillä ESTP, ESFP, ISTP ja ISFP. 

Soveltamiskyky (SJ) 

Soveltamiskyky syntyy siitä, että henkilö on tallentanut mieleensä runsaasti toimivia 

ratkaisumalleja ja kykenee palauttamaan niitä mieleensä helposti. Eli soveltamiskyvyn taustalla on 

hyvä muisti ja omiin kokemuksiin luottaminen. Ajattelutyyliteorian mukaan erityisen hyvä 

soveltamiskyky on henkilöillä, joilla informaatiofunktio (S) suuntautuu sisäiseen maailmaan. Tätä 

kykyä esiintyy eniten taipumustyypeillä ISTJ, ISFJ, ESTJ ja ESFJ. 

Uudistamiskyky (NP) 

Asioiden uudistaminen perustuu kykyyn (ja rohkeuteen) kyseenalaistaa vallitsevia ajattelu- ja 

toimintamalleja ja ehdottaa niiden tilalle uudenlaisia. Uudistamiskyky perustuu hyvin pitkälle 

intuitiiviseen ajatteluun (N) ja ihmisten väliseen yhteistyöhön. Ajattelutyyliteorian mukaan 

erityisen hyvä uudistamiskyky on henkilöillä, joilla intuitio (N) on vahva ja se suuntautuu ulkoiseen 

maailmaan. Tätä kykyä esiintyy eniten taipumustyypeillä ENTP, ENFP, INTP ja  INFP. 

Oivalluskyky (NJ) 

Oivallukset ovat ahaa-elämyksiä, joissa useampi erillinen idea tai kokemus yhdistyy 

käyttökelpoiseksi ratkaisuksi. Ne syntyvät lähinnä alitajunnassa ja nousevat sieltä tietoisuuteen kun 

tilanne on otollinen. Oivallukset perustuvat lähinnä intuitiiviseen ajatteluun (N). 

Ajattelutyyliteorian mukaan erityisen hyvä oivalluskyky on henkilöillä, joilla intuitio on voimakas ja 

suuntautuu sisäiseen maailmaan. Tätä kykyä esiintyy eniten taipumustyypeillä INTJ, INFJ, ENTJ ja 

ENFJ. 

Organisointikyky (TJ) 

Organisointi on asioiden loogiseen järjestykseen laittamista. Se voi kohdistua yhtä hyvin 

konkreettisiin työtehtäviin, tavaroihin kuin ajatuksiin. Se on rationaalisen suunnittelun ydintaito ja 

perustuu lähinnä loogiseen ajatteluun (T). Ajattelutyyliteorian mukaan luontaisia organisaattoreita 
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ovat henkilöt, joilla logiikkaa (T) on ajattelun hallitseva funktio ja se suuntautuu ulkoiseen 

maailmaan. Tätä kykyä esiintyy eniten taipumustyypeillä ESTJ, ENTJ, ISTJ ja INTJ. 

Analyysikyky (TP) 

Analyysikyky on taitoa nähdä asioiden (ilmiöt, prosessit, laitteet, suoritukset,…) sisäiset 

syy/seuraussuhteet eli se miten tekijät vaikuttavat johonkin asiaan ja toisiinsa. Analyysikyvyn 

taustalla on kehittynyt looginen päättelykyky (T). Ajattelutyyliteorian mukaan hyvä analyysikyky 

kehittyy henkilöille, joilla looginen ajattelufunktio suuntautuu sisäiseen maailmaan. Tätä kykyä 

esiintyy eniten taipumustyypeillä ISTP, INTP, ESTP ja ENTP. 

Vaikuttamiskyky (FJ) 

Vaikuttamiskyky on taitoa vaikuttaa muiden ihmisten asenteisiin, arvoihin ja toimintatapoihin. Tätä 

tarvitsevat mm. johtajat, opettajat ja poliitikot. Kyvyn taustalla ovat ihmisen omat asenteet ja 

arvot ja halu jakaa niitä muillekin. Ajattelutyyliteorian mukaan helpoiten hyvä vaikuttamiskyky 

syntyy ihmisille, joilla arvot ja tunteet (F-tekijä) suuntautuvat ulkoiseen maailmaan. Tätä kykyä 

esiintyy eniten taipumustyypeillä ESFJ, ENFJ, ISFJ ja INFJ. 

Innostamiskyky (FP) 

Innostamiskyvyn taustalla on se, että ihminen on itse innostunut joistakin asioita ja haluaa jakaa 

omaa innostustaan myös muille. Tällainen kyky on arvokas mm. kouluttajille, poliitikoille ja 

markkinointi-ihmisille. Ajattelutyyliteorian mukaan hyvä innostamiskyky kehittyy helpoimmin 

ihmisille, joilla on selkeä oma arvomaailma (F), jota hän haluaa välittää myös muille. Tätä kykyä 

esiintyy eniten taipumustyypeillä ISFP, INFP, ESFP ja ENFP. 

Päätöksentekokyky (J) 

Päätöksenteko on vaihtoehtojen laittamista paremmuusjärjestykseen ja uskallusta tehdä päätös 

tältä pohjalta. Usein huonoin vaihtoehto on olla päättämättä mitään. Helpoimmin hyvä 

päätöksentekokyky kehittyy henkilöille, joilla on luontainen taipumus ns. konvergenttiin ajatteluun 

eli taipumukseen aktiivisesti karsia vaihtoehtoja, jotka eivät täytä ratkaisulle asetettuja 

kriteereitä. Tätä kykyä esiintyy kaikilla, joilla on ajattelutyylissä tunnus J. 

Sopeutumiskyky (P) 

Sopeutumiskyky perustuu siihen, että ei tee liian tarkkoja ennakkosuunnitelmia, vaan hakee 

jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja ja tekee lopulliset päätökset vasta viimehetkellä. Tällainen sopii 

hyvin itsenäisille yksilöille, mutta selvästi huonommin suuremmille yhteisöille. Ajattelutyyliteorian 

mukaan hyvä sopeutumiskyky kehittyy helpoimmin niille, joilla on vaihtoehtoja generoiva spontaani 

ajattelutaipumus. Se näkyy ajattelutyylissä tunnuksena P. 

Lisää tietoa kirjassa: Luontaiset Taipumuksemme – Taustateoria & Tyyppikuvaukset (katso 

verkkokauppa www.luontaisettaipumukset.fi). 

  

file:///C:/Users/Jari/Dropbox/Premium%20Life/E-kirja%20mastermind%20II/Miten%20kehitän%20vuorovaikutustaitojani/www.luontaisettaipumukset.fi
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MITÄ AITO VUOROVAIKUTUS SINULLE MERKITSEE? 

 

Olen ajattelutyylianalyysin mukaan ENFJ – lempinimeltä Vaikuttaja. Ajatteluni hallitsevin funktio on 

ulospäin suuntautuva tunne (Fe). Tällaiselle ajattelutyylille ominaista on, että ihminen luontaisesti 

pyrkii luomaan ympärilleen lämpöä ja harmoniaa - siis hyvän ilmapiirin. Ajattelun toiseksi 

voimakkain tekijä on sisäänpäin suuntautunut intuitio (Ni), mikä tarkoittaa idearikkautta ja 

uudistamishalua. Ihmiset, joilla on tällainen taipumusyhdistelmä, viihtyvät parhaiten 

organisaatioiden ja ihmisten kehittäjinä. Puhujina he saattavat kehittyä aivan huipputasolle 

johtuen siitä, että heillä on erikoistaito vedota ja vaikuttaa ihmisten arvoihin. Lempinimi 

Vaikuttaja viittaa juuri tähän asiaan. Tunnetko sinä oman vuorovaikutustyylisi? Entä pääsetkö 

käyttämään ajattelutyylisi vahvuuksia vai joudutko jatkuvasti tekemisiin stressifunktiosi kanssa? 

Tämä juttu on toinen seitsemästä kirjoituksesta, jotka liittyvät henkilökohtaiseen onnellisuuden 

etsintään, josta kirjoitin aiemmin blogissani. Kirjoitan nämä jutut intuitiivisesti, ilman mitään 

erityistä tärkeysjärjestystä tai aikataulua. Nyt intuitioni herätti hieman ennen kukonlaulua 

kirjoittamaan ihmissuhteista, koska tällä saralla on tapahtunut paljon oivalluksia viime aikoina. 

Kirjoitin kaksi vuotta sitten ”Menestyksen ja onnellisen elämän reseptiini” tälle kohtaa seuraavaa: 

”Läheiset ihmissuhteet – läheisyys ja hyvä olo Pirittan kanssa, lämmin, 

kannustava ja läsnä oleva suhde lapsiin sekä aidot ystävyyssuhteet.” 

LUONTAISET VAHVUUDET 

Ajattelutyylini luontaiset vahvuudet perustuvat ajattelua hallitsevaan funktioon sekä sitä tukevaan 

kakkosfunktioon. ENFJ:llä vahvin funktio (Fe) ilmenee ennen kaikkea kehittyneenä 

vuorovaikutustaitona, kykynä vaikuttaa muiden ihmisten tunteisiin ja arvoihin. Henkilöistä, joilla on 

tällainen taipumusyhdistelmä, voi parhaimmillaan kehittyä henkisiä ja poliittisia johtajia tai 

erinomaisia valmentajia. Ajattelun kakkosfunktio, intuitio (N), vaikuttaa siihen, että ENFJ:t ovat 

ajattelutyyliltään luovia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Tästä syystä heidän toimintansa yleensä 

suuntautuu jonkun heille tärkeän asian uudistamiseen. Omalla kohdallani tuo tärkeä asia alkaa 

par’aikaa hahmottumaan. 
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ISO TRANSFORMAATIO 

Käytän lainasanaa transformaatio, koska meillä Suomen kielessä ei tähän löydy täsmällistä 

vastinetta. Muodonmuutos olisi varmasti se lähinnä paras vastine, mutta koska tarkoitan 

aineettoman asian muuttumista, muodonmuutos vie ainakin omat ajatukseni hieman sivuun siitä. 

Olin kyllä tietoinen omasta luontaisesta taipumuksestani jo noin kolmekymppisenä, mutta selvästi 

nimenomaan vain ymmärryksen tasolla. En elänyt kiireisen uraputkielämäni takia luontaisen 

taipumukseni mukaisesti, vaan pyrin pikemminkin aina hakeutumaan tilanteisiin, joissa oli 

mahdollisuus edetä urallaan. Tietoisesti tai tiedostamatta, näin joka tapauksessa toimin. Vasta 

avioeron potkaisemana, noin nelikymppisenä aloin pohtia syvällisesti, kuka olen ja miksi toimin niin 

kuin toimin. 

 

Transformaationi on jälkeenpäin tarkasteltuna valtava. Se mitä minulle on tapahtunut viimeisen 

viiden vuoden aikana, on jotakin aika järisyttävää – positiivisessa mielessä. Ulkoiset merkit on 

helppo tunnistaa – kuulen vanhoilta tutuilta, joita en ole useaan vuoteen tavannut, aina 

samankaltaisen hämmentyneen ilmaisun: ”Oletko se sinä Jari? Mitä sinulle on tapahtunut?” Ja 

ilmeet vaihtelevat epäuskoisesta hämmennyksestä iloisiin, myötämielisiin virnistyksiin! Olkoon tämä 

näkyvä muutos kuin metamorfoosi toukasta perhoseksi, sellaisenkin vertauksen olen erään ihmisen 

suusta kuullut. 

Se paljon suurempi juttu on kuitenkin tapahtunut sisälläni. Avioeron myötä suurin tuska oli läheisen 

suhteen katkeaminen omiin lapsiin. Voin kuvitella jollakin tasolla etävanhemman tuskan, kun et voi 

enää elää omien lapsiesi kanssa arjessa. Yhtäkkiä harrastuksiin kuskaaminen ei tuntunutkaan 

ollenkaan ikävältä rasitteelta vaan päinvastoin odotin aina sitä iltaa viikossa, kun sain viedä poikia 

break dance harrastukseensa. Huomasin tuolloin, ensimmäistä kertaa elämässäni, mitä aito läsnäolo 

tarkoittaa. Se, että kiireisesti kuskaa lapset harrastuksiin ja hermostuneesti odotellessa hoitaa 

sähköposteja mobiilisti, ei enää ollutkaan se juttuni. Tilalle tuli hyvin nopeasti aito läsnäolo 

Razzmatazzin tanssistudion tiloissa, joissa jäin seuraamaan poikien tanssitreenejä. Tunsin koko 

sydämelläni olevani läsnä, tässä ja nyt. 
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SELKÄ SEINÄÄ VASTEN 

Suurin tuska, joka kohdalleni tuli läpikäytäväksi, jotta pystyin tekemään transformaationi, oli 

katkennut suhde tyttäreeni. Hän on esikoinen ja oli avioeron aikaan jo teini-ikäinen. Teini-ikäisten 

maailma on mustavalkoinen, mikä kuuluu aivan normaalin lapsen kehitykseen. Syystä tai toisesta 

tyttäreni valitsi äidin tukemisen erotilanteessa, mikä kärjistyi siihen, että hän ei halunnut olla 

kanssani missään tekemisissä. Yli kahteen vuoteen, mikä on jättänyt ison reiän sydämeeni. Samalla 

kuitenkin olen kiitollinen tyttärelleni, koska hänen valintansa pakotti minut tutustumaan itseeni ja 

sydämeeni. Tiedän, että tuo mustavalkoinen valinta ei ollut hänellekään helppoa ja on varmasti 

aiheuttanut sellaisia sisäisiä emootioita, joita hän joutuu vielä elämänsä aikana käsittelemään. Ja 

aion olla hänelle tukena, läsnä olevana isänä, mutta täysin hänen ehdoillaan. Tänä päivänä olemme 

lähestyneet uudelleen, mutta erilailla kuin hänen ollessaan pikkulapsi. Nyt hän on aikuinen nuori 

nainen, jolla on oma elämä ja minun tehtävä isänä on olla tukena, hänen ehdoillaan. 

IHMINEN ON MONIMUTKAINEN LUONTOKAPPALE 

On hyvä ymmärtää, että ihminen on monimutkainen luontokappale, jonka erilaisuutta ei voi eikä 

pidä tulkita pelkästään yhdellä mittarilla tai jäsennystavalla. Oman kokemukseni mukaan 

ajattelutyylit on erinomainen jäsennysmalli omalla kasvun polulla ja ainakin minulle tämän 

erilaisuuteni hahmottaminen on antanut paljon oivalluksia ja sen seurauksena hyvinvointini on 

merkittävästi lisääntynyt. Sveitsiläinen psykiatri Carl Jung julkaisi 1920-luvulla ensimmäisenä 

teorian ajattelutyyleistä. Se on ollut lähes jokaisen myöhemmin kehitetyn erilaisuusmallin yhtenä 

kulmakivenä. Tunnetuin ajattelutyylejä jäsentävä työkalu on USA:ssa 1960-luvulla kehitetty MBTI-

malli, jonka taustalla on Jungin tyyppiteoria. Oma suosikkini on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – 

analyysi, joka on suomalainen versio MBTI-mallista. 

KOLME ERILAISUUDEN JÄSENTÄMISEN PÄÄTYYPPIÄ 

Yksi erilaisuuden laji on siis edellä kuvattu ajattelutyylit. Ne voivat poiketa toisistaan hyvinkin 

paljon: yksi reagoi ulkoiseen ärsykkeeseen nopeasti ja tunteella, toinen tarkastelee samaa asiaa 

tyynesti ja analyyttisesti. Ajattelutyyli on eräänlainen sisäisen tietokoneemme käyttöjärjestelmä, 

jonka saamme synnyinlahjana. Sitä, siis omaa ajattelutyyliä, on erittäin vaikea muuttaa. 

Toinen erilaisuuden laji on toimintatyylit. Ne ovat sekoitus synnynnäistä ja opittua reagointitapaa. 

Ihmiset pystyvät muokkaamaan omaa toimintatyyliään paljon helpommin kuin ajattelutyyliään. 

Tämän hetken tunnetuin toimintatyylejä jäsentävä malli Suomessa on DiSC-analyysi. 

Kolmas erilaisuuden tyypitystapa on persoonallisuuden piirteet. Niiden idea on määritellä kuinka 

voimakkaana jotkut piirteet, esimerkiksi ulospäin suuntautuminen, ihmisessä on. Myös 

persoonallisuuden piirteet ovat sekoitus perittyä ja opittua reagointitapaa. Joissakin piirremalleissa 

on kymmeniä erilaisia piirteitä ja joissakin taas muutamia. Tällä hetkellä suurimman suosion 

maailmalla on saavuttanut Big5-niminen piirremalli. Ihmisen erilaisuuden jäsennysmallien 

käyttökohteista hyvä vertailu löytyy mm. kotisivuiltamme blogista ”Vertailussa MBTI ja DiSC”. 

MIKÄ ON LOPULTA MERKITYKSELLISTÄ? 

Tätä kirjoitusta kirjoittaessani Isänpäivä on tulevana viikonloppuna. Mietin kirjoittaessani 

kohdallani kuluneiden viiden vuoden aikana olleita isänpäiviä, jouluja ja muita merkityksellisiä 

päiviä. Alan pikku hiljaa huomata, että jokainen kohtaaminen lasteni kanssa on tätä nykyä 

isänpäivä ja joulu, samassa paketissa. Enää ei ole merkitystä sillä, mitä kalenteri sanoo, vaan 

merkitystä on itse kohtaamisella. Uskon, että luontainen taipumukseni luoda ympärille lämpöä ja 

harmoniaa on vihdoinkin pääsemässä täyteen kukoistukseensa. Tärkeä asiat, jotka kaikissa 

kohtaamisissa haluan toteutuvan, ovat läsnäolo ja aitous. Näiden kahden tekijän kautta syntyy 

http://luontaisettaipumukset.fi/2015/10/30/vertailussa-mbti-ja-disc/
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hyvää oloa ja onnellisuutta, jokaisessa kohtaamisessa. Sekä itselle että toiselle. Yksi minua 

johdattava elämänviisaus kuuluu  

”menestys ei tuo onnellisuutta, vaan onnellisuus tuo menestystä!” 

 

Mikä on sinulle merkityksellisintä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa? 
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OSA 2: PUHEISTA TEKOIHIN! 

NAINEN, ONKO SINUN VUOROVAIKUTUSTYYLISI LIIAN PEHMEÄ? 

 

Luin mielenkiintoisen artikkelin Hesarista. Siinä pohdittiin ääneen, miksi naisen vuorovaikutustyylin 

pehmeys on erilaista kuin miehen. Jutussa pyrittiin valottamaan myös pintapuolisesti, mistä ilmiö 

saattaa johtua. Mutta niin kuin monesti lyhyissä lehtiartikkeleissa, taustoitus jää väkisinkin 

suppeaksi ja mielikuva asiasta saattaa vääristyä pahastikin, jos lukijalla ei ole asiasta sen enempää 

tietoa. Jutun pääpointti taisi olla – en tosin ole tästä aivan varma – että naisen ei ole tarvetta 

muuttaa pehmentelevää puhetyyliään. En täysin jaa tätä käsitystä itse ja koska asia jäi itseäni 

vuorovaikutustaitojen valmentajana kiusaamaan, päätin hieman syventää ja laajentaa näkökulmaa 

tähän tärkeään asiaan. Mielestäni tämä ”sukupuolittaminen” on puusilmäinen katsantokulma, 

asiassa kun on muitakin tekijöitä niin paljon. Otsikoin tämän jutun kuitenkin tarkoituksella siten, 

että saisin mielenkiintosi heräämään. 

Karkean länsimaissa vallitsevan yleistyksen mukaan miehet ilmaisevat varmemmin näkemyksiään ja 

perustelevat niitä vahvemmin kuin naiset. Jämäkkyys katsotaan enemmän miehille tyypilliseksi 

piirteeksi. Naiset puolestaan viljelevät puheessa enemmän esimerkiksi seuraavia ilmaisuja: 

”olen pahoillani...”  

”vain...”  

”en ole asiantuntija, mutta…”  

”ehkä...”  

”mahdollisesti...”  

”mielestäni...” 

Sait varmaan ideasta kiinni ja tilanne alkoi kuulostamaan tutulta ja arkiselta, olit sitten nainen tai 

mies. Aika tyypillisiä sanoja vuorovaikutustilanteissa, jossa puhuja vähättelee itseään tai omaa 

http://www.hs.fi/ura/a1461640100708
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osaamista syystä tai toisesta. Aiheesta ei ole jostakin syystä tehty juurikaan akateemista 

tutkimusta, vaikka ilmiö on tavattoman yleinen. Miksiköhän näin?  

TIEDÄTKÖ, MIKSI SINÄ HALUAT MIELLYTTÄÄ? 

Hesarin jutussa päästiin raapaisemaan pintaa – miten tämä vallitseva ilmiö näkyy ihmisten 

toimintatyyleissä eli miten me kaikki näemme toinen toisemme käytöksen ulospäin erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Siteeraan jutussa haastateltua Jyväskylän yliopiston puheviestinnän 

lehtori Tarja Valkosta: 

”Nämä pehmentävät sanonnat ovat epävarmuuden ilmaisuja. Naisille näyttäisi olevan tyypillistä 

kaikenlainen sellainen käyttäytyminen, joka pyrkii ottamaan toisen huomioon ja miellyttämään 

muita. Se, jolla ei ole valtaa, pyrkii miellyttämään ja ilmaisee asioita epävarmemmin kuin se, 

jolla on lähtökohtaisesti korkeampi status tai enemmän valtaa.” 

Tämä viimeinen lause sai hälytyskellot soimaan päässäni ja siksi kirjoitan tästä aiheesta. 

Pysähdytäänpä tarkastelemaan ilmiötä hetkeksi hieman tarkemmin. 

MITÄ VALTA ON? 

Mitä vastaat edelliseen kysymykseen, kun ajattelet omaa itseäsi? Mitä valta on sinulle? Onko se sitä, 

että saat oman tahtosi läpi vai sitä, että saat hallita muita? Vai onko se itsemääräämisoikeutta eli 

että saat tehdä asioita oman pääsi mukaisesti? Mahdollisesti siten, että ei tarvitse ottaa toisia 

huomioon vaan voi tehdä hedonistisesti, pahimmillaan narsistisesti, itselleen mukavia asioita 

itselleen sopivalla tavalla? Määrittelyjä on varmasti lähes yhtä monta kuin on vastaajiakin. Itselleni 

tuolla sanalla on vahva kahtiajakautunut merkitys. Positiivinen merkitys sanalle valta on, että saa 

hyviä asioita tapahtumaan huolimatta ympärillä olevista hidasteista, kuten toisten ihmisten 

muutosvastarinnan voittamalla. Negatiivinen merkitys liittyy siihen, että runnoo omat, usein 

huonosti perustellut mielipiteet läpi ottamatta toisia ihmisiä huomioon. Mitä valta on sinun 

käsitemaailmassa? Suosittelen, että pysähdyt pohtimaan vastaustasi, koska se tulee olemaan avain 

omien vuorovaikutustaitojesi kehittämiseen, olit sitten nainen tai mies. 

SUKUPUOLTEN VÄLISET EROT PEHMOILUSSA – ONKO NIITÄ? 

Nyt ollaankin sitten vaarallisilla vesillä, kun aletaan puhumaan sukupuolten välisistä eroista. Toisille 

ihmisille sukupuolten välisten erojen ruotimisessa ei ole mitään ihmeempää tunnetason klikkiä, 

mutta toisille tämä on kuin punainen vaate. Nyt aletaan myös pääsemään lähemmäs yhtä niistä 

juurisyistä, joita Hesarin artikkeli ei sivunnut lainkaan. Mikä on lapsuudenajan vaikutus 

vuorovaikutustaitoihin? Oman empiirisen käsitykseni - johon kyllä löydän valtavasti tulkintaani 

tukevia tutkimustuloksia – mukaan varhaislapsuudessa opitut käyttäytymismallit ohjaavat erittäin 

voimakkaasti aikuisiän vuorovaikutustaitojamme. Teen vuorovaikutustaitojen valmennuksen parissa 

päivittäin työtä ja empiirinen aineistoni kasvaa jatkuvasti! 

Kyselen asiakkailtani usein heidän varhaislapsuuden kokemuksia, miten heitä kannustettiin tuomaan 

oma mielipide esille vai kannustettiinko – aivan liian usein ”ongelmatapauksen” kohdalla jäljet 

johtaa sylttypesälle: johonkin varhaislapsuuden jopa yksittäiseen negatiiviseen kokemukseen siitä, 

että mikäli ilmaisi mielipiteensä kovin selkeästi, sai kynsilleen. Kyseessä ei välttämättä tarvinnut 

olla suoraan vuorovaikutustilanteeseen liittyvä asia, vaan se saattoi olla jotakin muutakin. 

Esimerkiksi suomalainen sanonta ”laita lapsi asialle ja mene itse perässä” kuvaa tunnelmaa aika 

tarkasti. Pointti on, että on kokenut lapsuudessa takaiskuja, riittämättömyyden tunteita ja sitä, 

että ei ole tullut hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tällä on erittäin vahva yhteys aikuisiän 

vuorovaikutustaitoihin, joita ihme kyllä ei ole akateemisesti tutkittu kovinkaan paljon. Jos tiedät 

tutkimuksia aiheesta, vinkkaatko niistä minulle, kiitos! 
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USKALLATKO SINÄ SUKELTAA PINTAA SYVEMMÄLLE? 

Kasvatuksen ja lapsuudenajan kokemukset ovat varmasti merkittävässä roolissa aikuisuuden 

vuorovaikutustaidoissa. Alleviivasin edellisen kappaleen lopussa toisen kerran ja nyt vielä 

kolmannen kerran sanan "taidot". Kovin moni ei ole tullut ajatelleeksi lainkaan, että vuorovaikutus – 

kommunikaatio lainasanana – on opittavissa oleva taito. Täytyy vaan ensin asettaa itselle 

oppimistavoite ja sitä ennen ymmärtää, mikä on lähtötilanne. Mikä voisi olla sinun oppimistavoite 

vuorovaikutustaitojen kehittämisessä? Aika usein törmään Hesarin jutussa olleeseen asetelmaan, 

jossa asiakkaani ihmettelee, miksi ei saa tahtomiaan asioita läpi. Tämä ilmenee useimmissa 

tapauksissa motivaation ja innostuksen puuttumisena, joka on seurausta pitkään jatkuneesta 

toisten miellyttämisestä. Kuvittelepa tilanne, jossa olet työpaikallasi vuodesta toiseen palavereissa 

se altavastaaja, jolla on hyviä ideoita, mutta ei jotenkin vain saa ääntään kuuluviin. Tuntuuko 

tutulta? Tiedät varmasti tällaisia tyyppejä, vaikka et ehkä itsessäsi osaisikaan tai uskaltaisi tätä 

tunnustaa. Aivan varmasti työn ilo ja innostus häviää vuosien kuluessa, jos vain yrittää miellyttää 

toisia. 

Jos olet valmis lähtemään tutkimusmatkalle itseesi, löydät jotakin paljon syvällisempää, joka antaa 

sinulle käsitemaailman siihen, miksi toimit siten kuin toimit. Muistatko vielä 80-luvun ikonisen 

”Olipa kerran elämä” piirrossarjan? Hassu valkohapsinen ukkeli matkustaa ihmisen kehossa tehden 

tutkimusta. Huikea sarja, jolle en ole aikuisuudessa löytänyt vertaista! Samalla tavalla sinä voit 

lähteä tutkimusmatkalle omaan ajattelumaailmaasi, mikäli haluat. Kerron tässä jutun loppupuolella 

lyhyen version tästä tutkimusmatkasta. 

FREUD MARX ENGELS & JUNG 

Ovat siinä äijät keksineet hauskan bändin nimen. Innoittajista ensimmäinen ja viimeinen oli 1900-

luvun alussa psykologisen tutkimuksen uranuurtajia. Ensin mainitulla oli selvä käsitys siitä, että 

ihmisen psyykeeseen vaikuttaa pääasiassa vain lapsuudenajan kokemukset ja erityisesti lapsi-äiti-

suhde. Sigmund Freudin oppilas Carl Jung ei ostanut tätä ajatusta pitäen sitä liian yksipuolisena 

tulkintana. Jung lähti hakemaan empiirisissä tutkimuksissaan vahvistusta sille, että meillä ihmisillä 

on syntyjään tiettyjä taipumuksia, jotka eivät muutu elämän aikana. Kuten oikea tai vasenkätisyys 

fyysisesti, meillä on taipumuksia esimerkiksi tehdä päätöksiä joko painottaen rationaalista – asioihin 

liittyvää logiikka tai tehdä päätös enemmän arvopohjaisesti, toiset ihmiset huomioon ottaen. 

Näiden kahden teorian erilaisuus johti kyseisten herrojen riitaantumiseen. Jos tämä historia 

kiinnostaa, voit katsoa Netflixistä tositapahtumiin perustuvan elokuvan A Dangerous Method, jossa 

Keira Knightleyn pauloihin lankeavat niin Carl Jung (Michael Fassbender) kuin Sigmund Freudkin 

(Viggo Mortensen). On muuten yksi suosikkileffoistani! 

Carl Jung julkaisi tutkimuksensa laajemmin 1924. Hän yritti saada akateemisessa maailmassa 

kannatusta tutkimuksilleen aina kuolemaansa saakka siinä kuitenkin huonosti onnistuen – teoria oli 

liian monimutkainen. Jungia on sanottu ”psykologian Einsteiniksi”, eikä varmasti suotta. Einstein 

tiesi jo aikanaan kvanttifysiikan keskeisimmät periaatteet, joita vasta viimeisen kymmenen vuoden 

aikana tiedemaailma on kyennyt osoittamaan todeksi. Mutta koska ihmisen mieli on vielä 

kvanttifysiikkaakin monimutkaisempi alue, uusinkaan tiede ei ole kyennyt aukottomasti 

osoittamaan Jungin teoriaa oikeaksi. Tärkeää on huomata, että nykytiede ei ole myöskään pystynyt 

sitä kumoamaan ja se lienee yksi syy siihen, että Jungin teoria ihmisen mielestä on yhä johtava 

käsitys ihmisen mielestä psykologien keskuudessa. Kuten hyvään akateemiseen debattiin kuuluu, on 

oltava väittäjiä ja vastaväittäjiä – sitenhän tiedettä tehdään! 

Jung lähti empiirissä tutkimuksissaan liikkeelle aivan eri asiasta, kuin mihin hän lopulta 

vuosikymmenten tutkimusten jälkeen päätyi. Aivan alkumetreillä, nuorena tieteenharjoittajana, 

Jungia kiinnosti selvittää, miksi toiset ihmiset reagoivat hitaammin kuin toiset esitettäessä suora 

kysymys. Tätä aikansa tutkittuaan Jung löysi käsitteet "introvertti energian suunta" ja "ekstravertti 
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energian suunta". Nämä käsitteet siis ajattelun kontekstissa. Jungin käsitteillä ei ole paljonkaan 

tekemistä nykyisen popularisoidun ”sinä olet introvertti / minä olen ekstrovertti” käsitemaailman 

kanssa, mutta siitä lisää toisella kertaa. Jungin tärkeimmät löydökset vuosikymmenten 

tutkimuksissa liittyivät ihmisen taipumuksiin kerätä tietoa päätöksenteon tueksi ja itse 

päätöksentekoon. Näistä jälkimmäisellä on merkittävä rooli meidän luontaisiin 

vuorovaikutustaitoihin. Tiedätkö sinä, mikä on sinun luontainen vuorovaikutustyylisi? Siis se pysyvä 

ominaisuus, joka sinulla on ollut syntymästäsi alkaen ja joka sinulla on sisälläsi, vaikka 

lapsuudenajan kasvatus olisi ollut millainen tahansa? Se valkohapsinen ukkeli tietää, mutta tiedätkö 

sinä? 

OLE ENSIN OMA ITSESI – JA KEHITÄ SITTEN VASTA TAITOJASI! 

Paljastin tuossa juuri vuorovaikutusvalmennukseni ytimen. Voi hitsi, nyt meni bisnes toiselle 

valmentajalle. No ei haittaa, tekemistä riittää, joten uskon kyllä itsellenikin löytyvän töitä 

vastaisuudessakin! On suurta viisautta tutustua itseensä ennen kuin alkaa kehittämään omia 

taitojaan. Amerikassa tehtiin 2000-luvun alkupuolella tutkimus, jossa yksiselitteisesti kyettiin 

osoittamaan, että omien luontaisten vahvuuksien varaan kehittävät ihmiset kokevat onnistumista 

elämässään. Ja monista heistä tulee myös huippuosaajia siinä missä he olivat jo luonnostaan aika 

hyviä. Makes sense, doesn’t it? Kun haluat lähteä kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi, 

kannattaa aivan ensimmäiseksi selvittää, mikä on sinulle luontainen vuorovaikutuksen tyyli. 

Tärkeää on siis selvittää, mikä on sinulle luontainen päätöksentekotaipumus – oletko enemmän 

asioita painottava tyyppi (Jungilaisessa teoriassa T eli Thinking) vaiko ihmisiä ja arvoja painottava 

(F eli Feeling). Tässä jälkimmäisessä ei pidä sotkea tunteita ja arvopohjaisuutta toisiinsa – kaikilla 

terveillä ihmisillä on tunteet, mutta päätöksentekoon liittyen meillä on taipumusta painottaa joko 

asioita tai ihmisiä. Toinen tärkeä vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvä perusominaisuus on 

energian suunta – siis tuon Jungilaisen energiansuunnan selvittäminen. Tällä tarkoitetaan sitä, 

suuntautuuko hallitsevin ajattelun funktiosi ulospäin vaiko sisäänpäin. Mikäli se suuntautuu 

ulospäin, jäsentelet mielelläsi asioita ääneen ja tuot mielipiteesi esille ja mikäli ajattelun energiasi 

suuntautuu sisäänpäin, kontrolloit puheitasi ja käyttäytymistä ja jätät helpommin sanomatta 

ääneen asioita, joita ajattelet sisäisesti. 

Mikäli haluat selvittää, mikä on itsellesi luontainen taipumus vuorovaikutustyylissäsi, suosittelen 

ammattimaista itseanalyysia. Yksi maksuton ja luotettava itseanalyysi löytyy 

www.luontaisettaipumukset.fi-sivustolta. Kun olet päässyt jyvälle luontaisesta 

vuorovaikutustyylistäsi, seuraavaksi kannattaa alkaa pohtimaan, millainen lapsuuden ympäristö 

sinulla oli. Annettiinko sinun ilmaista vapaasti mielipiteesi, kannustettiinko sinua ja saitko tehdä 

virheitä ilman jatkuvaa rangaistuksen pelkoa? Mikäli olet luontaisilta taipumuksiltasi ulospäin ja 

asioihin suuntautunut tyyppi (ET), ja sinua kannustettiin jo nuoresta pitäen ilmaisemaan 

mielipiteesi (teit sitä ehkä vaikka et saanut kannustusta…), saat todennäköisesti paljon ”ilma-

aikaa” vuorovaikutustilanteissa ja ympäröivät ihmiset kokevat sinut määrätietoisena, vakuuttavana 

asiatyyppinä. Mikäli taas olet luontaisilta taipumuksiltasi sisäänpäin suuntautunut arvopohjainen 

päätöksentekijä (IF), ja ehkä sait näpeillesi pienenä, kun ilmaisit mielipiteesi tai teit jotakin 

”väärää”, saatat olla se palaverin hissukka, jonka sisällä kihisee ja pikku hiljaa työn ilo ja innostus 

kaikkoavat elämästäsi. Tässä kaksi ääripäätä kärjistettynä, jotta saat juonesta kiinni! 

MITEN VOIN KEHITTÄÄ VUOROVAIKUTUSTAITOJANI? 

Hyvin yksinkertaistettu resepti on ”tunne itsesi”. Taitaa olla muutamia tuhansia vuosia vanha 

resepti, ainakin Delfoin oraakkelin kerrotaan käyttäneen ilmaisua. Selvitä itsellesi, mikä on sinulle 

luontainen taipumus – siis syntyjään sinussa – ja mikä on lapsuudenajan vaikutus. Voit tehdä tähän 

jälkimmäiseen esimerkiksi tunnelukkotestin, josta olen saanut ainakin itselleni paljon hyötyä. Oma 

hallitsevin tunnelukkoni on vaativuuden tunnelukko, joka selittyy sillä, että identtisenä kaksosena 

vanhemmat ja isovanhemmat vertasivat veljesten suorituksia jatkuvasti. Koskaan ei mikään ollut 

http://www.luontaisettaipumukset.fi/
http://www.tunnelukkosi.fi/testi.php
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kyllin hyvää, vaan aina piti suorittaa vähän enemmän. Jos et suorittanut, et saanut huomiota. 

Tämän lapsuudenajan trauman purkamiseen menikin sitten ensimmäinen parikymmentä vuotta 

omassa aikuisuudessa. Nyt alan olla tuossakin asiassa jo oman elämän herra, mahtavaa! 

Oma luontainen vuorovaikutustyylini on ulospäinsuuntautunut arvopohjaisuus (EF). Se tarkoittaa 

sitä, että pyrin luontaisesti kaikissa vuorovaikutustilanteissa ottamaan huomioon toiset ihmiset ja 

hakemaan harmoniaa. Uskallan kuitenkin tätä nykyä tuoda mielipiteeni rakentavasti ja 

kannustavasti esille, vaikka ne olisivatkin erilaisia, kuin muun porukan. En hae mielipiteilleni 

lähtökohtaisesti hyväksyntää, vaan haluan ilmaista ne. Ainakin itse koen, että minulla on 

positiivisen määritelmän mukaista valtaa omassa elämässäni. Mikä on sinun tilanteesi? 
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VUOROVAIKUTUSTAITOJEN PUUTE MYYNNISSÄ JA TYÖNHAUSSA 

 

Mitä näillä otsikon kahdella asialla on yhteistä? Kaikki. Vanha virsi on jo pitkään kuulunut, että 

suomalaista myyntityötä leimaa insinöörimäinen kaavamaisuus. Miten on laita työnhaussa? Kerron 

siitä tässä jutussa ammattivalmentajan silmin.  

Suomessa tehdään hyvää tutkimusta. Yksi mielestäni viime aikojen parhaista on kaksivuotinen 

Haaga-Helian koordinoima, Tekesin rahoittama Myynnin Mania-hanke, jossa on tutkittu osto- ja 

myyntikäyttäytymisen muutosta. Hienoa, että hanke sai juuri myös jatkorahoituksen! Asiakkaiden 

ostokäyttäytymisessä, erityisesti b-to-b liiketoiminnassa, on historiallisesti ottaen tapahtunut 

valtava muutos viimeisten muutamien vuosien aikana. Teollisuuden murroksen ja digitaalisuuden 

myötä asiakkailla on valtava määrä tietoa tarjolla, kun he etsivät tietoa ja tekevät ostopäätöksen 

usein tapaamatta lainkaan myyjää. Tätä asiaa tutkittiin myös Harwardin Yliopistossa muutama 

vuosi sitten laajassa 1400 b-to-b yritystä kattaneessa The End of Solution Sales-tutkimuksessa. 

Johtopäätökset ovat selkeitä – ostaja tietää, mitä haluaa, joten perinteiset tuotteen ominaisuudet, 

vakioratkaisut ja yleisen tason hyödyt eivät myyntipuheessa enää riitä edes tapaamisen saamiseksi. 

Mitä sitten pitää tehdä toisin? 

MITÄ YHTEISTÄ ON MYYNNILLÄ JA TYÖNHAULLA? 

Pelottava kysymys monelle, arvaan. Ei, kun tiedän. Olen henkilökohtaisesti valmentanut kuluneiden 

reilun kolmen vuoden aikana yli 200 työelämän murroksessa olevaa henkilöä uudelle uralle. 

Valtaosalle on tullut shokkina se tosiasia, että oma osaaminen ja aikaansaannokset on pystyttävä 

tänä päivänä myymään tulevalle työnantajalle. Koska työnhakijoita on paljon, on pystyttävä 

erottautumaan muista hakijoista. Yksipuolinen ”tuote-esittely” työnhaussa ei enää toimi, vaan on 

kyettävä rakentamaan oma "asiakaskohtaaminen" sellaiseen kuntoon, että työnhaussa rakennetaan 

yhteistä ymmärrystä, luottamusta ja uskottavuutta. Työnhakutilanteessa on löydettävä, mistä 

”asiakkaan kokema arvo syntyy”. Miksi käytän myyntitermejä? No kun se vaan toimii myös 

työnhaussa! 

Hauskaa ja mukavaa itselleni on se, että pääsen tekemään kahdella kärjellä työtäni valmentajana. 

Toisaalta toimin uravalmentajana auttaen ihmisiä työelämän murroksessa löytämään uuden 

suunnan itselle, toisaalta valmennan yrityspuolella asiakkaitani asiakaskohtaamisessa. Näillä 

http://www.maniaresearch.com/?userLang=fi
https://hbr.org/2012/07/the-end-of-solution-sales
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kahdella – näennäisesti toisistaan täysin riippumattomilla asioilla – on kuitenkin vahva yhteinen 

nimittäjä, vuorovaikutustaidot. Asian yksinkertaisuus hämmentää minua suuresti, mutta useinhan 

toimivat asiat ovat yksinkertaisia! 

ASIAKKAAN KOHTAAMISEN PUUTE 

Asiakkaan kohtaamisen puute nousi Myynnin Mania-tutkimuksessa merkittäväksi ongelmaksi 

suomalaisessa myyntikentässä. Toinen merkittävä tutkimustulos on myyjien ja asiakkaiden 

odotusten välinen kuilu. Yllätys ei liene suuri, kun kerron että uravalmennuksissa nämä samat kaksi 

asiaa nousevat suurimmiksi työnhaussa onnistumisen voitettaviksi esteiksi! 

Jatkan edellä mainitun tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten käsittelyä. Tutkimuksessa 

suositellaan, että myyjän on annettava asiakkaalleen viesti, että olet sitoutunut kohtaamaan 

asiakastarpeet ja haluat oppia ja ymmärtää niistä jatkuvasti lisää. Asiakkaalla on tarve ymmärtää 

osaamisesi taso sekä kykysi kasvaa jatkuvassa muutoksessa. Kirjoitin tästä samasta aiheesta jutun 

”Miksi et saanutkaan hakemaasi työpaikkaa?” viime vuoden lopulla, jossa pohdin ääneen tuoreita 

tutkimustuloksia rekrytointipäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Pelottavaa yhdenmukaisuutta 

myyntityössä ja työnhaussa onnistumisessa, vai mitä? 

Kansallinen rekrytointitutkimus™ 2015 analyysin mukaan tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttava 

yksittäinen tekijä on työnhakijan motivaatio – yli 75% rekrytoijista pitää sitä erittäin tärkeänä 

laitettaessa valintakriteerit tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksessä viisi seuraavaa ovat 

persoonallisuuden sopivuus tiimiin, aikaisempi työkokemus, luonteenpiirteisiin liittyvät vahvuudet, 

profiilin sopiminen työyhteisöön ja kuudentena koulutus. Olisitko sinä osannut laittaa nämä tähän 

järjestykseen? Selvä trendi on jo useamman vuoden ollut, että koulutuksen ja aikaisemman työuran 

merkitys valintakriteereissä laskee siinä missä motivaatio, persoonaan liittyvät ominaisuudet ja 

sopivuus tiimiin nostavat päätään. Osaatko tuoda näitä asioita riittävästi esille omassa työnhaussasi? 

YHTEISEN YMMÄRRYKSEN LUOMINEN 

Nostan ansiokkaasta Myynnin Mania-tutkimuksesta vielä toisen tärkeän tuloksen esille. Tämäkin 

tutkimuksen johtopäätös on siirrettävissä suoraan työnhakuun. Tutkimuksen mukaan myyjän on 

luotava vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta sellainen, että asiakkaalle syntyy kaupanteosta helppo 

ja turvallinen kokemus. Sinun on siis luotava yhteinen ymmärrys siitä, mikä on asiakkaan 

tavoittelema muutos ja tarjottava siihen ratkaisu konkreettisella tavalla. Rakenna luottamusta ja 

tuo esiin vankkaa asiakasymmärrystä. Yrityspuolella asiakaskohtaamisvalmennuksissa käännämme 

perinteisen CRM-orientoituneen myyntiprosessin asiakkaan ostoprosessiksi, jonka avulla viemme 

asiakasta kädestä pitäen läpi ostoprosessin, joka usein b-to-b asiakkaalle on ainutlaatuinen tai 

ainakin harvinainen tilanne. Myyjälle tämä on arkipäivää, mutta ostajalle jonkin asian ostaminen 

voi tapahtua vain kerran elämässä! Mikä tämän prosessin ydin on tuotuna työnhakuun? 

Kysymys on vuorovaikutustaidoista. Ratkaisu on luottamuksen ja arvostuksen luominen 

vuorovaikutustaitojen avulla. 

Miten saisin tämän pelottavan isolta kuulostavan asian toimimaan sujuvasti työnhakutilanteessa? 

Taustoitan tätä aihetta lisää seuraavassa artikkelissa ”Miten teen työhaastattelussa hyvän 

ensivaikutelman?”, jossa puran Harwardin Yliopiston sosiaalipsykologin Amy Cuddyn ja hänen 

kollegoiden tutkimustuloksia aiheesta. Kyse on siis ensivaiheessa luottamuksen luomisesta. Oletko 

ystävä vai vihollinen – on ensimmäisen asia, jota alkukantaiset aivojemme osat tahdostamme 

riippumatta pyrkii selvittämään silmän räpäyksessä! 
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KOSKA VIIMEKSI OLET KEHITTÄNYT VUOROVAIKUTUSTAITOJASI? 

En nyt tarkoita viime viikonloppua ja sitä keskustelua kotona, jossa puolisosi kanssa olitte eri mieltä 

jostakin asiasta. Tarkoitan vuorovaikutustaitojen kehittämistä, jossa olet tietoisesti pysähtynyt 

tarkastelemaan omia luontaisia vuorovaikutustaipumuksiasi ja miettinyt, miten kehittää niitä 

eteenpäin? Uskallan väittää, ja tämä perustuu eniten empiiriseen kokemukseen uravalmennukseen 

tulevista ihmisistä, että aika harva on tietoisesti pysähtynyt tämän erittäin ratkaisevan taitolajin 

äärelle! Mitä tulee yrityspuolella asiakaskohtaamisvalmennuksissa - pelottavan pieni osa myyjiksi 

itseään nimittävistä ovat pysähtyneet henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisen 

äärelle. 

Opit lukemaan ja kirjoittamaan ala-asteella tai kansakoulussa. Yläasteelle siirryttäessä näitä taitoja 

syvennettiin samalla kun lisättiin yleissivistävän tiedon määrää. Saatoit siirtyä peruskoulun jälkeen 

suoraan ammattiin valmistavaan koulutukseen, jossa kehitit itsellesi sellaisia taitoja, joiden avulla 

pystyit hakemaan töitä itsellesi mieluiselta alalta. Ehkä kävit lukion ja tähtäsit johonkin 

korkeakouluun tai yliopistoon, jossa opiskellen hankit syvällisiä tietoja ja taitoja siitä 

erikoistumisalueesta, joka sinua kiinnosti. Entäpä vuorovaikutustaidot, kuinka paljon opiskelit ja 

kehitit näitä taitoja? Niinpä niin. 

Hieno juttu tässä on se, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa jonkin itselle tärkeän ja 

mieluisan asian opiskelua. Mikäli haluat menestyä myynnissä tai työnhaussa, alat nyt heti tietoisesti 

kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi. Suosittelen, että aloitat tässäkin taitolajissa peruskoulun 

ala-asteelta eli opettelet ensin lukemaan ja kirjoittamaan tällä - ehkä itsellesi vielä hieman 

vieraalla – kielellä. Se tarkoittaa käytännössä omiin luontaisiin vuorovaikutustaitoihin tutustumista. 

Uskallan luvata, että vuorovaikutustaitojesi kehittyessä sinulle aukeaa kokonaan uusi maailma, 

josta et todennäköisesti vielä ole lainkaan tietoinen! 
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MITEN TEEN TYÖHAASTATTELUSSA HYVÄN ENSIVAIKUTELMAN? 

 

Tiedätkö, mitkä kaksi tekijää korostuvat yli muiden ensivaikutelman luomisessa? Harwardin 

yliopiston sosiaalipsykologi Amy Cuddy on kollegoineen tutkinut asiaa jo yli 15 vuotta ja tullut 

kiistattomiin johtopäätöksiin. Näiden kahden asian marssijärjestys myös määrää, onnistutko 

lopputuloksessa vai jääkö ensivaikutelma valjuksi. Kyseessä ei ole mikään kikkailu, vaan 

ihmisluonteen ja ihmisen kehityshistorian looginen ilmeneminen. Kumpaakin näistä tekijöistä voit 

opetella, mutta pohja täytyy rakentaa ensin kuntoon. Mitä nämä asiat ovat? 

Kautta ihmisen kehityshistorian elonjäämisen kannalta on ollut olennaista, onko uusi lajitoveri 

ystävä vai vihollinen. Tämä sinällään yksinkertainen jako toimii tänäkin päivänä ja on tärkeässä 

roolissa ensivaikutelman tekemisessä. Harwardin yliopistossa on tutkittu, että kaikista olennaisin 

asia ensivaikutelman luomisessa on se, voiko luottaa toiseen henkilöön. Henkilö, jolle esittäydyt, 

arvioi siis, oletko ystävä vai vihollinen. Jako tapahtuu jossakin aivojemme alkukantaisissa osissa, 

mikä on pitkän lajihistoriamme kehityksen tulosta – ystävien kanssa kun tuppasi jäämään eloon ja 

vihollisten kanssa kävi vähän köpelömmin! 

IKIAIKAINEN LAJITTELUSYSTEEMI 

Kun tapaat uuden ihmisen, hän tekee sinusta kaksi arviota silmänräpäyksessä 

Voinko luottaa tuohon ihmiseen? 

Voinko arvostaa tuota ihmistä? 

Työelämässä, ammattilaisten keskuudessa, painoarvo on usein jälkimmäisellä, mutta ilman 

luottamusta ei ole olemassa arvostusta. Työelämässä nämä kaksi kriteeriä tulkitaan usein 

konkreettisen kokemuksen kautta – oletko lämminhenkinen ja onko sinulla ammattitaitoa? 

Työelämässä harhaudutaan liian usein luulemaan, että ammattitaito - kompetenssi - on tärkein. 

Ihmisen ajatteluprosessissa on kuitenkin ikiaikainen lajittelusysteemi, jonka ensimmäisenä porttina 

on luottamus – mikäli tätä porttia ei läpäistä, ei hyväkään ammattitaito riitä myönteisen 

ensivaikutelman luomiseen. Loogista ja yksinkertaista, kun pysähtyy miettimään lajikehityksemme 



 

37 

historiaa. Mitäpä sillä on väliä, jos uusi lajitoverisi osaa tehdä nuotioon tulen, jos hän ensin surmaa 

sinut ja varastaa kaiken omaisuutesi! 

YLISUORITTAJAT VAROKOON! 

Samaisissa Harwardin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimuksissa on havaittu, että nykyisessä 

työelämässä suorittajatyypit eivät olekaan niitä, jotka luovat hyviä ensivaikutelmia. Tämä johtuu 

siitä, että ensimmäistä tärkeää askelta, luottamusta, ei pääse syntymään. Ylisuorittajat ovat usein 

etäisiä ja antavat itsestään kuvan, että asiatavoitteet ovat ihmisiä tärkeämpiä. Lämpö jää 

vuorovaikutuksessa puuttumaan ja sitä myötä hyväkään ammatillinen osaaminen tai kova track 

record ei luo hyvää ensivaikutelmaa. 

Käytän tässä yhteydessä ilmiöstä sanaa ”umpirehellinen”, kun ohjaan uravalmennuksissa ihmisiä 

työhaastatteluissa onnistumiseen. Fyysinen ja henkinen läsnäolo, presenssi, on elintärkeää hyvän 

ensivaikutelman luomisessa. Ei ole todellakaan klisee, että ensivaikutelman voi luoda vain kerran. 

Aitous, tilanteessa läsnäolo, luo jo itsessään presenssiä ja edesauttaa luottamuksen syntyä. 

Ylisuorittajilla ongelma on siinä, että mieli kuvittelee, että vain ansioluettelon saavutukset ja omat 

henkilökohtaiset tavoitteet ratkaisevat pelin. Tosin tämä sama ongelma on juurisyy itse 

ylisuorittamiseen, mutta siitä toisella kertaa. 

MISTÄ APU? 

En ole suorittanut sosiaalipsykologiasta aproa ja Harwardin yliopistoa olen käynyt sen verran, että 

olen viettänyt kesäsunnuntaista iltapäivää Harwardin yliopiston kampuksen pihamaalla. Mutta 

elämästä ja ihmisen kasvusta tiedän paljon, sekä oman keski-iän metamorfoosini että suuren 

intohimoni takia. Uravalmennuksissa pyrin pysäyttämään jokaisen työelämän murroksessa olevan 

tarkastelemaan omaa itseään. Sitä, kuka on ja mitä elämässään haluaa. Sekä miten hyvin oma 

elämän on itsensä hallinnassa. Perusedellytys hyvinvointiin, onnellisuuteen ja sen seurauksena 

huippusuorituksiin ja menestykseen lähtee siitä, että edellä mainitut asiat on kunnossa.  

Uskon vahvasti, ja tätä uskomusta tukee empiirinen kokemusmaailmani, että hyvä itsetuntemus 

tekee ihmisestä läsnä olevan, lämpimän ja lähestyttävän. Toisin sanoen perusedellytykset 

luottamuksen syntymiselle ovat olemassa. Vasta sen jälkeen kompetenssilla, siis erilaisella 

ammattiosaamisella, on työelämässä merkitystä. Tämä järjestys ei ole kaikille työelämässä oleville 

suinkaan itsestään selvä, kuten Harwardin yliopiston tutkimuksetkin osoittavat. Mikäli haluat 

saavuttaa menestystä työelämässä ja elämässä laajemminkin, tämän asian äärelle kannattaa 

todella pysähtyä! 

VUOROVAIKUTUSTAITOJA VOI OPETELLA 

Tiedätkö, mikä on sinun luontainen vuorovaikutustyylisi? Minua viisaammat on vuosikymmeniä 

tutkineet ihmisen vuorovaikutustyylejä. Itse olen mieltynyt Keirseyn temperamenttimalliin, jossa 

luontaista vuorovaikutustyyliä kuvataan väreillä. Vuorovaikutuksen perustyylit ovat sidoksissa 

ajatteluun liittyviin taipumuksiimme, joita Keirseyn mallissa kuvataan ulottuvuuksilla Ekstrovertit/ 

Introvertit sekä T-taipumus/ F-taipumus (T= Thinking, F= Feeling). Näistä taipumuspareista 

muodostuu neljä kombinaatiota, joille kullekin on annettu tietty väri. Itse olen keltainen eli 

luontaisina taipumuksina vuorovaikutuksissa on EF. Tämän tyypin edustajana minulle luontaista 

vuorovaikutuksessa on olla aktiivinen, mutta pehmeällä tavalla. Pyrin myös korostamaan asioiden 

positiivisia puolia. Sanotaan, että keltaiset ovat vuorovaikutustilanteiden hengenluojia. 

On suurta viisautta tutustua omaan itseensä. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä aidompi ja 

luontevampi olet vuorovaikutustilanteissa. Sanotaan, että jokainen taaplaa tyylillään. Etymologian 

mukaan kyseessä on ollut lautojen pinoaminen tapuliksi, torniksi. Nykyisellään kielikuvalla 

tarkoitetaan sitä, että kukin toimi kykyjensä ja tapojensa mukaisesti. Uskon siihen, että mitä 
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paremmin tunnet oman itsesi, sitä mukavampaa tuota taaplaamista on sivullisen katsella. Siitä voi 

parhaimmillaan syntyä myös erittäin positiivinen ensivaikutelma!  
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OLETKO SINÄ HYVÄ KUUNTELIJA? 

 

Kuuletko vai kuunteletko? Siinäpä 2010 -luvun kysymys, joka ei välttämättä aukea, ellei hetkeksi 

pysähdy asian äärelle. Toivon, että sinulla on hetkinen aikaa pohtia tätä asiaa.  

Vuorovaikutustaidot, tai pikemminkin niiden puutteet, nousee erilaisissa organisaatioiden 

hyvinvointitutkimuksissa yleensä kehitettävien asioiden kärkisijoille. Törmäsin tähän asiaan mm. 

tuoreessa Markkinointi-instituutin tutkimuksessa, jossa kysyttiin 373 organisaation kehittäjältä, 

mitkä olivat heidän organisaation keskeiset kehityskohteet. Vuorovaikutustaidot oli kärjessä. Mitä 

sitten ovat nuo vuorovaikutustaidot, kun ne ovat niin tärkeitä?  

Meillä on Suomessa tapana lähteä aika helposti erilaisten, usein Amerikasta tulevien johtamis-

ismien perään. En niitä lähde tähän luetteloimaan, saat kyllä hyvin asiasta kiinni ilman 

esimerkkejäkin. Lieneekö se meidän suhteellisen lyhyen kulttuurihistoriamme ansiota, että emme 

jotenkin luota riittävästi omaan maalaisjärkeemme vaan uskomme aika mutkattomasti kaiken, mikä 

maailmalla tuotetaan isojen markkinointikoneistojen avulla? Meidän olisi syytä enemmän pysähtyä 

perusasioiden äärelle ja miettiä, mitä itse tiedämme asioista ennen kuin lähdemme päättömästi 

juoksemaan uuden hypen perään.  

MITÄ VUOROVAIKUTUSTAIDOT SINULLE TARKOITTAA? 

Minulle vuorovaikutustaidot liittyy aina, siis aina, kahden ihmisen väliseen kommunikaatioon. Yksi 

ihminen ei juuri voi itsensä kanssa vuorovaikuttaa, joten insinöörin logiikalla tarvitaan kaksi 

ihmistä. Mutta ei yhtään enempää. Nimittäin jos vuorovaikutusta ei saa toimimaan kahden ihmisen 

välillä, on aivan turhaa lähteä yrittämään vuorovaikutusta useamman ihmisen kanssa yhtä aikaa. 

Tätä jälkimmäistä ilmiötä nimitetään melko usein johtamiseksi, mikä antaa liian usein oikeutuksen 

unohtaa aivan perusasiat kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. 

Mikä on mielestäsi tärkein vuorovaikutuksen osa-alue? Minun ei tarvitse miettiä vastausta 

hetkeäkään, niin kirkkaana se on tätä nykyä mielessäni hahmottunut. Muistan hyvin 2000-luvun alun 

http://luontaisettaipumukset.fi/2015/10/14/vuorovaikutustaitojen-tarkeys/
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vuosittaiset 360-arviointikyselyt työelämässä – vuodesta toiseen niissä suurimmaksi 

henkilökohtaiseksi haasteekseni nousi kuuntelun heikkous. Yritin kysellä organisaation HR:ltä apua 

tuon osa-alueen kehittämiseen, mutta jotenkin koin jääväni asian kanssa aika yksin. Se ei vain 

tuntunut kiinnostavan riittävästi ketään muuta, jotta ison yrityksemme koulutusvalikoimiin olisi 

ilmestynyt kurssi ”näin opit paremmaksi kuuntelijaksi”. Tutustuin jonkin verran, minkä 

nousujohteiselta urakiipeämiseltäni kerkesin, alan kirjallisuuteen vain huomatakseni, että siitä ei 

ollut juurikaan mitään kirjoitettu. Usein kuuntelun taitoa kyllä sivuttiin, mutta jotenkin en löytänyt 

tuohon aikaan etsimääni. 

PYSÄHTYMINEN ASIAN ÄÄRELLE 

Oma pysähtymiseni sapatille 2011-2012 antoi vasta perspektiiviä kaikkeen siihenastiseen 

kokemusmaailmaani. Aloin oivaltaa, että vuorovaikutustaitojen tärkein taito todella on kuuntelun 

taito. Jäin pohtimaan, miten tuota taitoa voisi kehittää. Yhäkään en löytänyt täsmäopasta 

aiheeseen, kyllä jälleen monta hyvää kirjaa, jossa asiaa sivuttiin. Siispä päätin miettiä, mistä tässä 

on kysymys. Yhdistin kaiken siihen astisen kokemuksen ja yhdistin soppaan omaa intuitiota. Tässä 

lyhyesti käsitykseni siitä, mitä on hyvä kuuntelun taito. 

ENSIMMÄINEN RASTI POLULLA HYVÄÄN KUUNTELUUN 

Polulla hyvään kuuntelun taitoon – siis polulla, joka luo perustan hyville vuorovaikutustaidoille ja 

sitä kautta hyvälle johtamiselle – on käsitykseni mukaan kaksi tärkeää etappia. 

Ensimmäinen on oivallus siitä, että kuuntelu ja oman mielipiteen esittäminen on kaksi eri asiaa. 

Tarkkailen tätä yleensä ensimmäiseksi, kun ryhdyn valmentamaan tiimejä ja esimiestoimintaa 

seuraavalle vuorovaikutuksen tasolle. Esimerkki: Tiimiläinen kertoo itselleen tärkeää asiaa 

esimiehelleen, joka vaikuttaisi kuuntelevan aktiivisesti. Parhaimmillaan esimies antaa jopa 

tiimiläisensä puhua sanottavansa loppuun saakka, yleensä kuitenkin jossakin kohtaa esimies alkaa 

puhua tiimiläisensä päälle ja kertoo, mitä itse ajattelee asiasta. Ja aika usein esimiehen suusta 

tulee jokin – usein hyvää tarkoittava – neuvo tai ohje, kuinka tiimiläisen tulee asian kanssa 

menetellä. Onko tämä mielestäsi kuuntelua? Minun mielestäni tämä ei ole kuuntelua, vaan se on 

kuulemista. Esimies kyllä kuulee, mitä tiimiläisellä on asiana, mutta ei ole todellisuudessa 

kiinnostunut asiasta, vaan on kiinnostunut asian nopeasta korjaamisesta itse oikeaksi katsomallaan 

tavalla! 

Tämä ensimmäinen vaihe hyvän kuuntelun polulla, siis että alkaa tiedostamaan, kuunteleeko vai 

kuuleeko, on hyvä merkki kehityskyvystä ja – halusta. Se ei kuitenkaan ole helppo askel ja aika 

usein vaatii ulkopuolisen henkilön oivallutusta. Kun tämä oivallus jossakin vaiheessa syntyy, alkaa 

henkilön esimiestoiminnassa todella näkyvä muutos parempaan ja 360-tulokset muuttuvat 

olennaisesti, tiimin hyvinvoinnista puhumattakaan! 

TOISELLA ETAPILLA OLLAAN AKTIIVISIA! 

Toinen etappi hyvän kuuntelun polulla on aktiivisen kuuntelun taidon kehittäminen. Kuvittelin 2000 

-luvun alkupuolella - kun yritin epätoivoisesti selvittää, mitä HR:ltä vinkiksi saamani ”kehitä 

aktiivisen kuuntelun taitoasi” tarkoittaa - että aktiivisen kuuntelun taidoksi riittää se, että antaa 

toisen henkilön sanoa sanottavansa loppuun ilman keskeytyksiä, tekee muutaman fiksun 

tarkistuskysymyksen tyyliin ”ymmärsinkö oikein” ja sen jälkeen on lupa töräyttää oma käsitys 

asiasta. No huh, kyllä se tosiaan vaatii aktiivisuutta, että kykenee kuuntelemaan toisen typerän 

mielipiteen loppuun saakka sanomatta omaa fiksumpaa ideaa päälle! Se jos mikä oli mielestäni 

aktiivista kuuntelua… mutta eivät ne 360-kyselyn tuloksen pahalaiset muuttuneet tällä tekniikalla 

mihinkään! 
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Mitä sitten aktiivinen kuuntelu on? Aktiivinen kuuntelu on parhaimmillaan ymmärtävää, toista 

ihmistä auttavaa kuuntelua. Kuuntelun ainoa tarkoitus on aidosti ymmärtää, mitä toisella on 

sanottavana. Tällöin kuuntelija ei yritä tuoda omia mielipiteitä tai pahimmillaan runtata omaa 

agendaa keskusteluun, vaan antaa kertojalle kaiken sen tilan, minkä hän tarvitsee saadakseen 

asiansa sanottua. Aktiivisen kuuntelun taidot kehittyvät aivan itsestään, kun vain pitää mielessä 

kirkkaana, mikä on kuuntelun tavoite – se on toisen ihmisen aito ymmärtäminen, ei oman asian tai 

mielipiteen korostaminen! 

Nimitän aktiivisen kuuntelun kehittyneintä muotoa, jossa olen itse parhaillaan taapertamassa – pari 

askelta eteen ja yksi taakse - intuitiivisen kuuntelun taidoksi. Tässä kuuntelemisen 

kehittyneimmässä muodossa on kyse siitä, että oivaltaa, mitä kertoja todella haluaa sanoa. Tiedät 

hyvin, että viestinnästä vain murto-osa on sanallista viestintää, suurin osa on sanatonta viestintää. 

Nykypäivän viestintämuodot luovat omat haasteensa tälle kuuntelutaidon kehittyneimmälle 

muodolle ja siksi pidän tärkeänä, että työelämässä muistettaisiin myös ihmisen välisen fyysisen 

kontaktin tärkeys vuorovaikutustilanteissa. 

Muistan hyvin 2005-2006 alkaneen nopean virtuaalisten palaverien lisääntymisen buumin, joka 

räjähti käsiin muutamaa vuotta myöhemmin 2008 laman iskiessä matkustuskieltojen muodossa 

päälle. Huomasin omassa johtamisessani, joka oli kuuntelutaidoissa kehittynyt jo aktiivisen 

kuuntelun tasolle, merkittäviä haasteita. Kehitys nimittäin pysähtyi tuossa kohtaa, koska 

virtuaaliset palaverit eivät antaneet silloisilla kuuntelutaidoillani mahdollisuuksia edetä 

kehittymiseni polulla. En tosin tuolloin tiennyt, mihin suuntaan kehitystä pitäisi viedä, joten en 

osannut olla siitä silloin kovin huolissani. 

INTUITIIVINEN KUUNTELU 

Intuitiivinen kuuntelu tarkoittaa kuuntelua, jossa kaikki aistimme, sekä viisi sensorista aistia – 

kuulo, näkö, haju, maku ja tunto – sekä kuudes aistimme – intuitio – on virittyneenä kuunteluun. 

Tärkein kuuntelun tavoite on auttaa kertojaa tarinansa kertomisessa siten, että se tulee aidosti ja 

oikeasti kerrottua juuri siten, kuin kertoja asian ymmärtää ja tuntee. Kiireisessä työelämän 

rytmissä tämä on erittäin haasteellista, mutta ei mahdotonta. Jotta voit kuunnella toista 

intuitiivisesti, on todella oltava läsnä juuri siinä hetkessä, kaikki omat aistit virittyneenä 

kuunteluun. Intuitiivisessa kuuntelussa olen oppinut esittämään hullujakin tarkentavia kysymyksiä, 

intuitiooni perustuen, kesken kertojan tarinoinnin. En pyri kysymyksillä vähissäkään määrin 

ohjaamaan keskustelun kulkua, vaan tarttumaan asioihin, jotka vaativat intuitioni mielestä 

selventämistä. 

Käytän tätä tekniikka paljon valmentaessani ja huomaan, että sen avulla saa nostettua 

keskusteluun usein pitkään pinnan alla piilossa olleita asioita, jotka ovat olleet heikentämässä 

yksilöiden ja koko tiimin hyvinvointia. Tyypillinen kommenttini kesken puhujan ajatustauon on 

"kerro lisää" kehotus.  Tekniikkaa voi ja kannattaa opetella, koska vasta intuitiivisen kuuntelun 

taidolla vuorovaikutustilanteista tulee aitoja, toista osapuolta kunnioittavia ja ne vie taatusti 

yksilön kehitystä ja hyvinvointia eteenpäin! 

Palaan otsikon kysymyksiin - Oletko sinä hyvä kuuntelija? Kuuletko vai kuunteletko? Ja miten tämä 

kaikki liittyy kirjan teemaan, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen? Mietipä sitä nyt hetki! 
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MIKSI TOISET ONNISTUVAT JOHTAMISESSA PAREMMIN KUIN TOISET? 

 

 

Olen seurannut viime aikoina tiiviisti maailmalla aktiivisena käyvää keskustelua johtamisen 

murroksesta. Yksi teema nousee kirkkaasti ylitse muiden. Tiedätkö mikä se on? Aiheesta on 

kirjoitettu näyttävästi Harward Business Review:ssä ja rapakon takana yksi suosituimmista TV-

ohjelmista, Oprah Winfreyn SuperSoul Sunday käsitteli tätä teemaa juuri. Haastateltavana oli 

psykologi ja tietokirjailija Daniel Goleman. Joko arvaat, mistä on kysymys?  

Näen omassa työssäni työyhteisö- ja uravalmentajana monenlaista johtamista. Osa johtajista ja 

esimiehistä pyrkii selittämään alaisilleen asiat mahdollisimman perusteellisesti, jotta syntyisi hyvä 

ymmärrys, miksi asiat täytyy tehdä. Aika usein – liian usein – nämä samat esimiehet pyrkivät vielä 

antamaan vastauksia siihen, miten asiat kannattaa toteuttaa, jotta ne tulisivat tehdyksi 

mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Ja tiukka valvonta päälle, että lipsahduksia ei tapahtuisi. 

Valitettavasti tällainen johtaminen toimii yleensä vain kriisitilanteissa, siksi tätä johtamistyyliä 

jotkut nimittävätkin sotilasjohtamiseksi. Valitettavasti se ei vain toimi valtaosassa 

johtamistilanteita.  

Mikä sitten toimii suurimmassa osassa johtamistilanteita? Mitä sellaisia menetelmiä ja taitoja 

johtajalla pitäisi olla, että porukka syttyy ja lähtee pyrkimään kohti yhteistä maalia 

mahdollisimman omaehtoisesti, innostuneesti ja itsenäisesti? Jos yksi asia pitäisi valita, 

viimeaikaisen johtamis- ja aivotutkimuksen valossa valitsisin empatiakyvyn. Empatiakyvyllä 

ymmärretään kansanomaisesti ilmaistuna ”kykyä astua toisen saappaisiin”. Mutta empatiakyky on 

paljon muutakin. Ja hienointa empatiakyvyssä on, että se on viimeaikaisten tutkimusten valossa 

ihmislajille ominainen piirre, jota voi kehittää. Haluaisitko sinä kehittää omaa empatiakykyäsi ja 

tulla entistäkin paremmaksi esimieheksi ja johtajaksi? 
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TIETEELLINEN TUTKIMUS KOROSTAA EMPATIAKYKYÄ VUOROVAIKUTUKSESSA 

Itse en ollut ainakaan pohtinut empatiaa tällä syvyydellä kuin mitä siihen nyt syvennyin kuluneiden 

viikkojen aikana. Siksi päätin kirjoittaa sinulle omat johtopäätökseni, jotta voit pohtia, olisiko 

näistä apua sinun kehittymisessä entistäkin paremmaksi esimieheksi ja johtajaksi. Alussa 

mainitsemani Harward Business Reviewn artikkeli lähestyy empatiaa aivotutkimuksen näkökulmasta. 

Psykologi ja tietokirjailija Daniel Goleman tarkastelee empatiaa tunneälyn (EQ, Emotional 

Intelligence) näkökulmasta. Tiedemies Bruce Lipton on tutkinut koko työuransa ajan ihmisen 

kemiaa ja sen vuorovaikutusta tunteisiimme. Tästä huipentumana on hänen tuorein kirjansa 

Honeymoon Effect, jossa hän tarkastelee onnellisten, kestävien ihmissuhteiden kemiaa. Mietipä, 

koko elämän kestävä honeymoon, olisiko sellainen mahdollista? 

Yksi ihmisen elimistön hormoneista nousee ylitse muiden – oksitosiini. Oksitosiinilla ja empatialla on 

tieteellisten tutkimusten valossa suora yhteys toisiinsa. Oksitosiinin vapautumiseen kehossa voidaan 

myös vaikuttaa monin eri tavoin. Yksinkertaisin tapa erittää oksitosiinia on synnyttää mielihyvän 

tunteita. Oksitosiini vahvistaa erityisesti ihmisten välistä kiintymystä ja luottamusta toisiinsa. 

Haluatko tietää tästä lisää? 

SYNKKAAKO SINULLA HYVIN TOISTEN IHMISTEN KANSSA? 

Meillä on Suomessa tapana ilmaista hyvä ”synkka” toisen ihmisen kanssa sanoilla ”ollaan samalla 

aaltopituudella”. Hauska ilmaisu, jonka aivotutkijat nykytieteen valossa allekirjoittavat 100%:sti! 

Aiemmin ei ole kuitenkaan tunnettu kovin hyvin, miten tuo ”synkka” syntyy ja miten sitä voi 

kehittää. Nyt tiedetään. Kyseessä on aivoaaltojen taajuuden ja rytmin yhteneväisyys. Ja tehokkain 

työkalu saman aaltopituuden aikaansaamiseksi on puhe – verbaalinen kommunikointi. Hyvästä 

synkasta esimiehen ja alaisen välille seuraa monia hyviä asioita – yhteinen ymmärrys, yhteistyön 

tekeminen, yhteisesti sovittu fokus tekemiseen ja yhdessä tapahtuva uuden luominen. Olisiko nämä 

tavoittelemisen arvoisia asioita sinulle? 

Syvemmällä tasolla tarkasteltuna aivotutkijat ovat löytäneet kolme eri asiakokonaisuutta, joilla on 

ratkaiseva merkitys hyvän synkan kehittymiselle. Tohtori Daniel Siegel jakaa kirjassaan Pocket 

Guide to Interpersonal Neurobiology nämä seuraavasti: 

1. Läsnäolo (”Presence” - henkilön oma halu hyvään synkroniin toisen ihmisen kanssa) 

2. Eheys (”Wholeness” - henkilön oma yhteys itseensä) 

3. Resonanssi (”Resonance” – mielen ja kehon yhteys niin itsellä kuin toisten kanssa) 

Näistä empatiakyvyn kehittämisen kannalta kaikki ovat tärkeitä. Omasta kokemuksestani kehotan 

aloittamaan läsnäolemisen kehittämisestä, koska siihen sinulla on joka hetki mahdollisuus itse 

vaikuttaa – voit valita joko läsnäoloa tukevan toiminnan tai läsnäoloa heikentävän toiminnan, 

valinta on sinun omasi, ei kenenkään muun! 

KOLMENLAISTA EMPATIAA 

Daniel Goleman kuvaa uusimmissa tutkimuksissaan empatiaa kolmen eri käsitteen kautta. Meille 

kaikille yleisin tapa ymmärtää empatia käsitteenä on Golemanin ykköstaso - ymmärryksen tasolla 

oleva empatiakyky (Cognitive Empathy). Tällä empatialla tarkoitamme kykyä ymmärtää toisen 

ihmisen näkökulma – astua toisen saappaisiin, hypätä toisen housuihin jne. Tämä on kykynä erittäin 

tärkeä, koska se luo sinulle perustaidot hyvään kommunikointiin ja yhteyteen 

vuorovaikutustilanteissa. Valitettavan usein kuvitellaan, että tämä riittää. Tästä olisi lukuisia 

esimerkkejä työyhteisöistä, joissa valmennan, mutta jääköön ne toiseen kertaan. Saat varmasti 

ideasta kiinni ja mieleesi juolahtaa konkreettisia esimerkkejä omasta elämästäsi. Tämän tasoinen 

empatia näkyy alaisen suuntaan yleensä siten, että esimies kyllä sanoo ymmärtävänsä sinua ja sinun 

näkökantaasi, mutta yleensä aina toimitaan esimiehen tavalla. Onko tuttu tilanne? 
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Pidemmälle kehittynyt empatiakyvyn taso on sosiaalisella tasolla oleva empatiakyky (Social 

Empathy). Tässä et esimiehenä ja johtajana pelkästään ymmärrä ajatuksen ja järjen tasolla, miten 

toinen ajattelee ja kokee, vaan tunnet oman tunteesi kautta toisen ihmisen tunnekokemuksen. 

Tällä tasolla ollessasi alatte välittömästi luomaan luottamusta toinen toisenne kanssa, koska 

kummankin henkilön aivojen peilisolut aktivoituvat (MNS, Mirror Neuron System). Tutkijoiden 

mukaan yksinkertaisin tapa kehittää tätä empatian tasoa on olla aidosti läsnä. Muistutan, että 

läsnäolemisen valinta esimiehenä ja johtajana on yhäkin sinun ja ainoastaan sinun oma valintasi. 

Kolmas – samalla se yleensä eniten puuttuva empatian taso työelämässä – on empaattisen 

huolenpidon taso (Empathic Concern). Tämä taso on erittäin tärkeä ja erottaa parhaat johtajat 

hyvistä johtajista. Yksinkertaisimmillaan kuvattuna, mikäli joku tiimiläisistäsi on stressaantunut, et 

pelkästään ymmärrä häntä, tunne samoja tuntemuksia kuin hän vaan haluat myös aidosti auttaa 

häntä pääsemään stressaavasta tilanteesta yli. Näin toimiessasi käytät alkukantaisia ihmisaivojen 

osia, Daniel Golemanin termiä lainatakseni ”muinaiset vanhemmuuden nisäkäsaivot” (ancient 

mammalian system for parenting). Eli kyseessä on ihmiselle luontainen vanhemman rakkaus 

lapseensa- ilmiö, joka ei vaadi enempää selitystä. Tämä asia istutettuna työyhteisöön - jos todella 

välität toisesta ihmisestä, olet aina olemassa häntä varten. 

MILLÄ MINÄ ESIMIEHENÄ LISÄÄN OKSITOSIINIA KONEISTOOMME? 

Ihmisen kroppa on siitä hauska koneisto, että se säätelee itse itseään. Voimme vaikuttaa tähän 

säätelyyn tavattomasti omilla ajatuksillamme, joita päästämme mielessämme kehittymään. 

Lähtökohta tutkimusten valossa on, että voimme itse lisätä erilaisten hormonien eritystä omassa 

kehossamme. Tunnetkin varmasti endorfiinin eritysmekanismin vähintään puolen tunnin 

urheilusuorituksen jälkeen? Endorfiini kuuluu niihin hormoneihin, joita voit synnyttää kehossasi 

aivan itsenäisesti ilman vuorovaikutusta toiseen ihmiseen. Mutta tunnetko luottamusta ja 

empatiakykyä lisäävän oksitosiinin eritysmekanismia? Uskallan väittää, että moni johtaja ei tätä 

tunne, koska työyhteisövalmennuksissa lähtötilanne on monesti aika kehno! 

Oksitosiini kuuluu niihin elimistömme hormoneihin, joita elimistömme kehittää ihmislajimme 

eloonjäämisen ja jatkumisen takia. Kyseessä on siis hormoni, jonka erittymiseen tarvitaan aina 

sinun lisäksesi vähintään toinen lajityyppimme edustaja, muuten oksitosiinihanat pysyy kiinni. 

Yksinkertaisuudessaan oksitosiinia erittyy silloin, kun koemme toisen ihmisen taholta luottamusta ja 

tunnetason empatiaa itseämme kohtaan. Ja mikä oksitosiinipurskahdus elimistössä syntyykään, kun 

toinen auttaa vilpittömästi toista ihmistä! Ja hauskaa on, että tämä oksitosiiniruiske syntyy sekä 

autettavan että auttajan elimistössä! Hieno puoli oksitosiinilla on myös se, että runsas oksitosiinin 

määrä elimistössä pitää itsekkäät ajatukset, ylimielisyyden ja vääristyneet ylpeydentunteet 

kontrollissa. Aika mahtava hormoni, lisää tätä johtamiseen, vai mitä? 

MIKÄ ON SINUN SEURAAVA ASKELEESI? 

Kuten nyt jo alat hahmottaa, kyseessä on lopulta oma valintasi esimiehenä ja johtajana. Mikäli 

tavoitteenasi on kuulua parhaaseen johtajien A-ryhmään, tiedät nyt miten se tehdään. Kyseessä ei 

ole mikään temppu, vaan aidon läsnäolon valinta vuorovaikutustilanteessa. Aitoon läsnäoloon 

kuuluu intuitiivinen kuuntelu ja aito toisesta välittäminen. Koska sinä otat seuraavan askeleesi 

esimiehenä ja johtajana kohti oksitosiinirikkaampaa työyhteisöä? Entä tiimiläisenä, mitä sinä voit 

henkilökohtaisesti tehdä asian edistämiseksi? 
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MITEN ANNAN PALAUTTEEN MOTIVOIVASTI? 

 

Olen seurannut aktiivisesti aika ajoin kuumana käyvää keskustelua kehityskeskustelujen 

lopettamisesta. Arvioin, että tämä rapakon takaa hyökyaaltoina tuleva innostus saa kohta tsunamin 

voiman Suomessa, valitettavasti. Uskon, että monissa isommissa yrityksissä, joissa 

kehityskeskustelut ovat olleet vakiokäytäntö jo vuosia, kyllä löydetään hyvä tasapaino määräajoin 

pidettävien kehityskeskusteluiden ja päivittäisjohtamisen kehittämisen välillä. Ongelma on 

pienemmissä suomalaisyrityksissä, joissa ei vielä ole ollut kehityskeskusteluita. Riskinä näen, että 

pienemmissä yrityksissä saadaan lupa olla käymättä kehityskeskusteluita, koska isommissakin 

yrityksissä ne nähdään kustannuksia lisäävinä ja ei-niin-tuottavina kuin on luultu. 

ONKO KEHITYSKESKUSTELULLE VAIHTOEHTOA? 

Parhaimmillaan kehityskeskustelussa arvioidaan työntekijän vahvuuksia yrityksen strategian 

toteuttamisessa eli työntekijää motivoidaan kehittymään vahvuuksiensa varassa. Heikoimmillaan 

kehityskeskusteluissa katsotaan peruutuspeiliin ja esimies osoittaa sormella, mikä työntekijän 

yksittäinen heikkous johti huonoon suoritukseen. 

Ammattimaisella tavalla toteutetun vuosittaisen kehityskeskustelun suurinta antia, päinvastoin kuin 

ehkä yleisesti ajatellaan, on katseen suuntaaminen tulevaisuuteen. Parhaimmillaan 

kehityskeskustelussa arvioidaan työntekijän vahvuuksia yrityksen strategian toteuttamisessa eli 

työntekijää motivoidaan kehittymään vahvuuksiensa varassa. Menestyneimmät yritykset tarjoavat 

työntekijöilleen erilaisia kehittymismahdollisuuksia, jotka ovat tehokkaimmillaan yhdistelmiä 

haasteellisesta työssäoppimisesta, muilta oppimisesta ja opiskelusta (70:20:10-malli). 

Heikoimmillaan kehityskeskusteluissa katsotaan peruutuspeiliin ja esimies osoittaa sormella, mikä 

työntekijän yksittäinen heikkous johti huonoon suoritukseen. Tunnistatko kaavan? 

KOHTI MOTIVOIVAA JOHTAJUUTTA 

Niin kauan kuin työn tekee ihminen, tarvitaan oikealla tavalla motivoivaa johtamista. 

Tarpeettoman suuri osa johtamisesta aiheuttaa motivaation laskua. On selvää, että 
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kehityskeskusteluiden muoto ja taajuus on tarpeellista punnita joka yrityksessä erikseen. Mikäli 

yrityksen johto on johtamistehtävissään ajan tasalla, tähän oikeasti varataan aikaa. En usko, että 

mikään patenttiratkaisu toimii kaikille. Yhdestä asiasta olen kuitenkin täysin varma ja se liittyy 

meihin ihmisiin. Niin kauan kuin työn tekee ihminen, tarvitaan oikealla tavalla motivoivaa 

johtamista. Tarpeettoman suuri osa johtamisesta aiheuttaa motivaation laskua.  Mikä sitten toimisi 

ja lisäisi henkilön motivaatiota?   

Luin joitakin aikoja sitten mielenkiintoisen artikkelin palautteenannosta, joka toi itselleni uuden 

mausteen palautteenantoon. Kuten on tunnettua, hyvät palautteenantotaidot ovat yksi hyvän 

johtajuuden osa-alue. Mikäli täytyisi valita yksi johtajuuden kehittämisen osa-alue, johon yritykseni 

niukat kehitysresurssit suuntaisin, valitsisin palautteenantotaitojen kehittämisen.  Jos olet jo 

aiheeseen perehtynyt, et ole voinut välttyä lukemasta Mikko Aallon kirjaa ”Parjaavasta 

kolautteesta korjaavaan palautteeseen”. Mutta mikä tuo uusi mauste sitten on? Kerrataan ennen 

sen paljastamista hieman, mitä muita mausteita sopassa on. 

PIKARUOKA ON EPÄTERVEELLISTÄ! 

Olin hyvin onnekas työurallani 2000-luvun alkuvuosina. Olin sijoittunut talenttikartoissa kuulemma 

oikeaan yläkulmaan ja sain osakseni paljon huomiota työnantajalta. Yksi huomion muoto oli lukuisat 

leadership-valmennusohjelmat, joihin pääsin osallistumaan. Tuohon aikaan palautteenannossa oli 

vallitsevana ”isminä” ns. hampurilaismalli, jonka varmasti tunnistat helposti. Siinä sanotaan ensin 

jotain myönteistä, sitten parannuksen kohde eli pihvi, ja lopuksi vielä toinen myönteinen havainto. 

Itse en tähän malliin tätä nykyä usko. Alkuperäinen idea on hyvä, mutta mallia käytetään rajusti 

väärin – esimerkiksi selvän korjattavan asian ympärille yritetään väkisin paketoida jotakin 

myönteistä ja pahimmillaan sellaisessa kiireessä, että koko juttu on ohi kolmen lauseen jälkeen! 

YHTEENKUULUVUUS JA ARVOSTETUKSI TULEMISEN KOKEMUS 

Nykyaikaisessa, hyvässä palautteenannossa käynnistetään palautteensaajan oma ajatteluprosessi. 

Palautteensaaja laitetaan itse arvioimaan omaa toimintaansa. Se onnistuu esittämällä sopivia 

kysymyksiä, tyyliin: ”Miten koet onnistuneesi asian X hoitamisessa? Mitä asioita voisit parantaa asian 

X hoitamisessa? Mitä ajattelet siitä, että nostin tämän asian esille?” Tärkeintä on saada henkilö itse 

arvioimaan ja muuttamaan omaa toimintaansa tilanteessa X. Tässä ns. valmentavassa tai kysyvässä 

palautteenantomallissa on myös toisinaan haasteita, mikäli palautteensaaja ei yksinkertaisesti näe 

omassa toiminnassaan parannettavaa tai kokee, että palaute ei kuulu hänelle. Mikä silloin neuvoksi? 

Ryhmä psykologeja Stanfordista, Yalesta, Columbiasta ja muualta tekivät hiljakkoin tutkimuksen. 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten korjaavassa palautteessa parhaiten synnytetään luottamusta. 

Tutkijat löysivät yhden täysin muista poikkeavan palautetekniikan, joka oli niin tehokas, että 

nimittivät sitä ”taianomaiseksi”. Tutkituilla suoritustaso parantui minimissään yli 40%. Kun luet sen 

kohta, saattaa ensireaktiosi olla sama kuin minulla – miksi en ole tätä aiemmin kokeillut työmaalla? 

Nimittäin aika moni, joilla on lapsia, on saattanut tietämättään tai parhaassa tapauksessa 

tietoisesti käyttää tätä tekniikka omiin lapsiinsa. 

”Annan sinulle tämän palautteen, koska odotan sinulta paljon ja tiedän, että 

pystyt saavuttamaan tavoitteet.” 

Se on siinä. Vain 14 sanaa. Mutta hetkinen, eihän tuo oikeastaan ole vielä palaute. Ei olekaan, vaan 

se on palautteensaajan palautekanavan avaaminen. Kyseessä on hyvin syvälle ihmisen mielen 

prosesseihin liittyvä luottamuksen rakentaminen, jossa palautteensaaja kokee yhteenkuuluvuuden 

ja arvostuksen tunnetta. Nämä tunteet asuvat ihmisen varhaisemmin kehittyneessä limbisessä 

järjestelmässä (ns. tunneaivoissa), joka pitää avata oikein ennen kuin varsinainen älyn tasolle 

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/xge-a0033906.pdf
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suunnattu (ns. uudet aivot, latin. neocortex) palaute alkaa. Tutkimuksen yhteenvetona lyhyesti - 

luottamuksen synnyttämisessä on kolme tärkeää signaalia: 

Kuulut tähän joukkoon 

Tämä ryhmä on erilainen kuin muut – meillä on korkeammat standardit 

Uskon, että Sinä pystyt saavuttamaan nämä tavoitteet 

Juju tässä on, että on ymmärrettävä, että palautteenanto ei koskaan ole pelkkä palaute 

toiminnasta. Palautteenanto on AINA vuorovaikutusta ja osa kyseisten kahden ihmisen välistä 

ihmissuhdetta. Luottamuksen rakentuminen on yksi tärkeimmistä ihmissuhteen osatekijöistä ja 

aivomme ovat pitkän evoluution aikana rakentuneet ensin hakemaan luottamusta ja vasta sitten 

keskustelemaan asioista. 

Olisitko sinä valmis kokeilemaan tätä palautteenantotekniikka? 
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III. OSA: VAHVAT VUOROVAIKUTUSTAIDOT TEKEVÄT SINUSTA VOITTAJAN! 

VAHVAT VUOROVAIKUTUSTAIDOT TEKEVÄT KAIKISTA VOITTAJIA! 

 

Suomalaisen kansanperinteen yksi rikkauksista on runsas sanontojen määrä. Yksi sanontojen alalaji 

liittyy erilaisiin suomalaista miestä kuvaaviin lausahduksiin – ”suomalainen mies ei puhu eikä 

pussaa” voisi hyvin toimia otsikkona tälle genrelle. Kuten vitseissäkin, sanonnoissa on varmasti aina 

mukana osatotuuksia. Lyhyestä suomalaisesta kulttuurihistoriasta johtuen on helppo ymmärtää, 

että monet sanonnoista juontaa keräilijä- ja agraarikulttuurin aikakaudelta, mutta eikö nyt olisi jo 

pikku hiljaa aika ryhtyä kehittämään uusia sanontoja, eletäänhän sentään jo 2000-luvun toisen 

vuosikymmenen jälkipuoliskolla? Itse olen löytänyt elämäntehtäväni ihmisten oivalluttamisesta 

löytämään innostuksen omaan elämäänsä, ja yksi konkreettinen merkkipaalu tällä polulla on, että 

saisimme suomalaiseen (itsensä)johtamiskulttuuriin uusia toimintatapoja, joista ehkä joskus 

jälkipolvet kirjoittavat sanontoja. Yksi tulevaisuuden suomalainen sanonta voisi kuulua  

”vahvat vuorovaikutustaidot tekevät kaikista voittajia”.  

Mitä kummaa tuo pitkä sanayhdistelmä vuorovaikutustaidot oikeastaan merkitsee? Siinä on selvästi 

kieliopillisesti ketjutettu kolme eri sanaa toisiinsa. Jokaisella sanalla on oma merkityksensä ja 

toisistaan irrallaan niillä on monia eri sovelluskohteita. Pötkössä edellä luetellusti niillä on 

kuitenkin oma erityinen merkitys – vuorovaikutustaidot tarkoittaa sisäisen Wikipediani mukaan sitä, 

kuinka kahden ihmisen välillä (vuoro) on merkityksellinen kommunikaatio (vaikutus), jossa 

käytetään kehittyneitä tekniikoita (taidot). Missä näitä kahden ihmisen välisiä merkityksellisiä 

kommunikaatiotaitoja sitten opetetaan? 

ÄIDINMAIDON MUKANAAN TUOMIA ETUISUUKSIA 

Saamme äidinmaidossa monia hienoja perusominaisuuksia, joilla ihmislaji poikkeaa edukseen 

monista muista lajeista maapallolla. Yksi niistä on puhekyky, joka kehittyy varhaislapsuudessa. 

Puhekyvyn kehittymiseen liittyy henkilökohtaisen biologisen taustamme lisäksi vahvasti sosiaalinen 

ympäristö, jossa varhaislapsuuden vietämme. Se, rohkaistaanko meitä kertomaan lapsena 

tunteistamme, on ratkaisevassa asemassa myöhempien vuorovaikutustaitojen kehittymisalttiudelle. 

Aikuisuudessa vuorovaikutustaitojen kehittymisessä tyypillisesti haasteellisimmat alueet liittyvät 
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tunteiden ilmaisuun ja niistä ajattelin tässä muutaman rivin kirjoittaa. Oivallutan työkseni ihmisiä 

voimaan paremmin omassa elämässään ja kuinka ollakaan, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 

pakataan aina valmennuksessa reppuun matkalle mukaan. On siellä paljon muutakin, mutta ilman 

tätä eväslaatikkoa emme matkalle koskaan lähde! 

MITÄ EVÄITÄ SINÄ PAKKAISIT REPPUUN MUKAAN? 

Törmäsin hiljakkoin amerikkalaisen vuorovaikutustaitojen valmentajan Andrew Sobelin teoksiin. 

Hän on itse asiassa kirjoittanut kahdeksan kirjaa aiheen ympäriltä, mutta katajainen kansamme ei 

ole yhtään ainoaa niistä vielä päättänyt kääntää meille helpommin omaksuttavalle kielelle. Tuorein 

Sobelin kirja – Power Relationships – sisältää 26 vuorovaikutuksen osatekijää, joilla kaikilla on 

merkittävä rooli kahden ihmisen välillä. Ajattelin kirjan yhteenvetoa silmäillessäni, että jos lähtisin 

autiolle saarelle ja saisin ottaa vain yhden näistä 26 tekijästä mukaani, mikä se olisi? Luin listan läpi 

pariin kertaan ja tein valinnan intuitiollani. 

ETHÄN SINÄ RAKENTAISI TALOASIKAAN HETTEIKKÖÖN? 

Vahvan vuorovaikutustaidon peruskivi on johdonmukaisuus – integriteetti. Tämä on itse asiassa 

kahdeksas Sobelin kirjan laeista, mutta se ei ole se minkä pakkaisin reppuuni autiolle saarelle. 

Pidän sitä niin perustavaa laatua olevana vuorovaikutustaitona, että haluan uskoa, että jokainen 

toista ihmistä arvostava ihminen ymmärtää sen merkityksen. Jotta voit ansaita toisen ihmisen 

luottamuksen, sinun on toimittava johdonmukaisesti. On melko tavalla hyödytöntä lähteä 

kehittämään vuorovaikutustaitoja, mikäli tämä peruskivi ei ole rakennettu vankalle pohjalle.  

 

  

https://fi.pinterest.com/pin/530580399831331079/
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Sobelin laki #8 ilmaisee: ”Integrity isn’t important, it’s everything”. Jotta sinun ylipäätään 

kannattaa lähteä edelleen kehittämään vuorovaikutustaitojasi, peruskoulun päästötodistuksessa on 

oltava läpipääsyä osoittava merkintä vähintään seuraavissa aineissa: 

totuudenmukaisuus ("truthfulness") 

pidät sen mitä lupaat ("keep the promise") 

teet sen mistä puhut (”walk the talk”) 

Lisäksi sinun on ymmärrettävä, että johdonmukaisuus – integriteetti – ei riipu ajasta eikä paikasta. 

Johdonmukaisuus on absoluuttinen vuorovaikutuksen osatekijä, jossa on ainoastaan joko-tai-

olomuodot. Ei ole olemassa suhteellista johdonmukaisuutta, jossa lopputulos riippuu ympäristöstä. 

Johdonmukaisuuden puute varjotaan Suomessa helposti ajatusrakennelmiin, kuten ”alkoholilla oli 

osuutta asiaan”, "omistajien etu vaatii" tai vastaaviin selityksiin, jolla suhteellista 

johdonmukaisuutta pyritään selittämään parhain päin. Ei toimi, eikä lisää luottamusta! 

ALOITA SISÄISELLÄ KESKUSTELULLA! 

Miksi valitsin yhden asian vuorovaikutustaitojen osatekijöistä autiolle saarelle mukaan? Ehkä 

vertauskuva on ontto, koska vuorovaikutustaitojen harjoittelu autiolla saarella on hankalaa, mutta 

toisaalta se mahdollistaa voimakkaan sisäisen keskustelun itsensä kanssa – itsensä johtamisen 

harjoittelussa ei ollenkaan pöllömpi mielikuvaharjoitus! Reppuun valitsemani vuorovaikutustaito 

rakentaa sen pohjan, joka tarvitaan kahden ihmisen välillä olevan luottamuksen syvenemiseen sille 

tasolle saakka, jossa alkaa tapahtua merkittäviä tunnetason sidoksia. Ja kuten tiedämme, 

päätöksenteko tapahtuu tunnetasolla, vaikka suomalainen insinöörijohtaja toisinaan harhautuu 

toisinkin kuvittelemaan! 

Kerron seuraavaksi mielestäni tärkeimmästä vuorovaikutustaidosta, jonka opetteluun sinun 

kannattaa käyttää aikaa. Ja mielikuvaharjoittelu autiolla saarella olemisesta ei ole hullumpi, katso 

vaikka Tom Hanksin huippuleffa Tuuliajolla, jos et muuten meinaa päästä tunnelmaan kiinni! 

HARJOITTELE NÄITÄ TAITOJA 

Mielestäni tärkeimmän vuorovaikutustaidon keskeisiä tekniikoita ovat: 

pyydä anteeksi 

myönnä olevasi väärässä 

kerro mitä tunnet, ei pelkästään mitä ajattelet 

pyydä apua 

myönnä epäonnistuminen 

käytä huumoria – vitsaile itsestäsi 

pyydä neuvoa 

kerro ongelmistasi 

jaa henkilökohtaisia asioita 

Mikä näitä kaikkia asioita yhdistää?  
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Andrew Sobel on antanut tälle tärkeälle vuorovaikutustaitojen osa-alueelle loistavan nimen, joka 

toivottavasti saa sinutkin yhtä innostuneeksi kuin minut. 

 

”Vulnerability is Power – haavoittuvuudessa on voimaa" 

 

Uskallatko sinä olla haavoittuva vuorovaikutussuhteessa toisen ihmisen kanssa? Uskallatko pyytää 

apua, kun sitä tarvitset? Mitä jos lähtisit mielikuvamatkalle autiolle saarelle tänään? 
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LOPPUSANAT 

 

Olet nyt tutustunut tähän lyhyeen vuorovaikutustaitojen kehittämisen oppaaseen. Tavoitteeni on 

ollut innostaa sinua oivaltamaan – ei tarjota valmiita patenttiratkaisuja. Uskon itse vilpittömästi 

siihen, että ihminen voi muuttua, jos niin haluaa. Vuorovaikutustaidot on opittavissa olevia taitoja, 

siinä missä uuden kielen tai jonkin työtehtävän oppiminen. Huipuksi tuleminen edellyttää kuitenkin 

sitä, että tunnistat omat luontaiset taipumukset ja alat kehittämään ominaisuuksia, jotka ovat 

sinulle jo luontaisesti vahvoja. Kova työ palkitaan huippuosaamisella! 

Muutos on aina henkilökohtainen kokemus. Haluan oivalluttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa 

muutoksen keskellä. Oma onnistumiseni kaava on yksinkertainen ja haluan monistaa sitä laajasti – 

menestys syntyy silloin, kun yksilön missio ja passio kohtaavat! 

Toivotan sinulle onnea ja menestystä polullasi, jota etenet. Tarvitset lisäksi rohkeutta uskaltaa 

tehdä asioita omalla tavallasi. Toivon, että esimerkkini ja vinkkini rohkaisee myös sinua elämään 

omasi näköistä elämää. Uskon vilpittömästi, että tässä kirjassa olevista neuvoista on sinulle hyötyä. 

Mikäli puit yllesi työhaalarit ja päätit ottaa urakan vastaan, onnittelen sinua jo tästä päätöksestä. 

Mikäli haluat parhaan lopputuloksen kohtuullisessa ajassa, näemme myös valmennuksessa! 

 

Kangasalla 14. elokuuta 2016,  

 

Jari Saarenpää | www.luontaisettaipumukset.fi 

http://www.luontaisettaipumukset.fi/
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VAHVUUKSIEN KAUTTA VOITTOON™ TYÖNHAUN INTENSIIVIVALMENNUS 

 

 

Varaa paikkasi: www.luontaisettaipumukset.fi 

http://www.luontaisettaipumukset.fi/
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LÖYDÄ SISÄINEN MOTIVAATIOSI™ VIIKONLOPPUVALMENNUS 

 

 

Varaa paikkasi: www.luontaisettaipumukset.fi  

http://www.luontaisettaipumukset.fi/
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KIRJOITTAJAN BIO 

 

Olen 47-vuotias teollisuustalouden diplomi-

insinööri, jolla on 20 vuoden 

johtamiskokemus monikulttuurisesta, 

kansainvälisestä keskijohdon tehtäväkentästä 

liike-elämässä. Erityinen osaamisalueeni on 

muutostilanteiden johtaminen sekä 

tilaustoimitusketjujen hallinta. Kuluneiden 

kolmen vuoden ajan olen toiminut 

yritysvalmentajana organisaatioiden 

muutoksissa sekä asiakaskohtaamisen ja 

vuorovaikutuksen kehittämisessä. 

Valmennuksille tyypillistä on organisaation 

yksilöiden vahvuuksien tunnistaminen, 

kehittäminen ja hyödyntäminen osana 

muutosta.   

Muutos on aina henkilökohtainen kokemus. 

Haluan oivalluttaa ihmisiä löytämään omat 

vahvuutensa muutoksen keskellä. Oma 

onnistumiseni kaava on yksinkertainen ja 

haluan monistaa sitä laajasti – menestys 

syntyy silloin, kun yksilön missio ja passio 

kohtaavat! 

Tänä päivänä on trendikästä puhua työssä 

motivoitumisesta – aika harva kuitenkaan 

pysähtyy motivaation todellisten juurisyiden 

äärelle. Ulkoinen motivaatio syntyy yleensä 

kepin ja porkkanan yhdistelmästä, mutta 

vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella 

liikkeelle muutoksessa. Sisäinen motivaatio 

on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä 

vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

kokemus työn merkityksellisyydestä. 

Lopputulos on tasan niin hyvä, kuin heikoin 

näistä tekijöistä!  

Oma mielenkiintoni kohde tällä hetkellä on 

iso yhteiskunnallinen murros, jossa elämme. 

Uskon, että johtajuudella Suomessa ja 

suomalaisissa organisaatioissa on vielä paljon 

varaa kehittyä. Erityinen huomio kannattaa 

kiinnittää johtajan oman itsensä johtamiseen 

– siksi opiskelen ja perehdyn jatkuvasti 

maailmalla parhaisiin johtamisen 

käytäntöihin, jotka Suomeen kannattaa 

tuoda. Yksi näistä teemoista on 

transformatiivinen johtajuus, jossa yhdistyy 

vahvasti johtajan oman persoonan 

kehittyminen ja kasvaminen. Haluan olla 

edelläkävijöiden joukossa transformatiivisen 

johtajuuden tuomisessa suomalaiseen 

johtamiskulttuuriin! 
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