
V U O R O T E L L E N  V A I K U T T A M I S T A  

VIESTINTÄ JA 
VUOROVAIKUTUS 



Viestintätaito 

• kykyä ilmaista asiat selkeästi ja 
ymmärrettävästi 

• kykyä havaita toisen viestintätyyli ja 
sovittaa oma viestintä sitä vastaavaksi 

• huomioida erilaiset ihmiset: eri-ikäiset, eri 
sukupuolta olevat, eri tavalla viestivät jne. 
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VIESTINTÄTAITO KOOSTUU 

• Viestintää koskevasta tiedosta (tehokkaasta ja 
tarkoituksenmukaisesta viestintäkäyttäyty-
misestä) 

 

• Motivaatiosta viestiä (Käyttäytyä tavalla, jota 
vuoro-vaikutustilanteen kaikki osapuolet pitävät 
sekä tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.) 

 

• Toiminnasta ja taidoista viestiä (tehokkaat ja 
tarkoituksenmukaiset tavat viestiä) 



Viestintäketju 

Sanoman  
lähettäjä 

KANAVA 
VIESTIN 

Sanoman 
vastaanottaja 

 
Aiottu sanoma,  
sanoman lähettäminen 

Sanoman  
havaitseminen,  
sen merkityksen  
ymmärtäminen,  
sanoman vastaan- 
ottaminen 

PALAUTE 

©asiakaspalvelunabc.fi  RLV 4 



©asiakaspalvelunabc.fi  RLV 5 

VIESTINNÄN TASOT 

Intuitiivinen viestintä 

Sanallinen viestintä 

Tunneviestintä 

Fyysinen viestintä 

Voimien viestintä 

Lähde: Tony Dunderfelt 
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Elekieli viestinnässä 

KOKONAISVIESTINTÄ 

SANAT 20-30 % 

OHEISVIESTINTÄ 

KEHON KIELI 
- eleet 
- ilmeet 
- asennot 
- liikkeet 
- äänen paino  
  ja sävy 

ETÄISYYS REVIIRIKÄYT- 

TÄYTYMINEN 

- koskettaminen 

- henkilökohtainen alue 
- ryhmäkohtainen alue   

ILMIASU 
- pukeutuminen 
- värit 
- tuoksut 
- ehostus 



Sanattoman viestinnän muotoja 

Ilmeet Eleet Asento Olemus 

Sanaton viestintä 

Ulkoasu Ajan-
käyttö 

Tilan-
käyttö 

Äänet ja 
tempo 
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MITÄ ASSERTIIVISUUS ON? 

• olen läsnä omana itsenäni ja suon saman muillekin 
• kerron mitä ajattelen ja tunnen ja suon sen 

muillekin 
• otan avoimesti kantaa puolesta ja vastaan ja 

odotan sitä muiltakin 
• hallitsen tunteeni ja ajatukseni (ne eivät vie minua 

mennessään) 
• rohkenen osoittaa suuttumusta ja suon sen 

muillekin 
• voin olla rauhallinen ja rento – saan olla minä 



Visuaalinen henkilö 

• Puhetyyli: nopea,ryöpsähtelevä 
• Sanat: katsotaan, kaunis, silmäillä jne. 
• Katsoo ylöspäin miettiessään 
• Elekieli vyötärön yläpuolella 
• Vahva katsekontaktin tarve 

 

• Puhu suunnilleen yhtä  

    nopeasti kuin hän. 

• Lähde kokonaisuuksista 

    yksityiskohtiin. 

• Käytä visuaalisia sanoja. 
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VISUAALINEN PUHELIMESSA 

• erityisesti kuuntelutaitoa tulee kehittää 

• välttää liian nopeita johtopäätöksiä ennen kuin vastapuoli on 
kertonut koko asian 

• tarkentavia kysymyksiä on hyvä tehdä visuaaliselle 

• visuaalinen on tarkka ja kriittinen ja luo nopeasti mielikuvat 
lintuperspektiivistä (kokonaisuudet) 

• kärsimätön, jos joutuu odottamaan kauan 

• (ei yleensä pidä puhelintyöstä, koska ei näe vastapuolta) 
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• auditiivinen ’kelaa 
päässään viestejä kasetille 
ja kasetilta’ 

• kertoo seikkaperäisesti 
ensin asioiden taustat 
ennen kuin pääsee 
varsinaiseen asiaan 

• tee suljettuja kysymyksiä, 
jos haluat nopeuttaa 
puhelinkeskustelua Esim. 
’sopiiko sinulle ensi 
tiistaina klo se ja se’, ei 
’milloin sinulle sopii’ 

AUDITIIVINEN PUHELIMESSA 
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Kinesteettinen henkilö 

                               Puhetyyli:  hidas, taukoja, painotuksia,   

                                                   vaihteleva, lyhytsanainen, huokauksia 

                              Sanat:  tuntuu hyvältä,  minusta tuntuu, tekemistä 

                                           ja liikkumista kuvaavat 

                        Äänensävyt:  tärkeää, MITEN sanotaan 

• Miettiessä katse suuntautuu alas.                         

• Elekieli vyötärön paikkeilla 

• Katsekontaktin tarve aika ajoin 

• Toiminnallinen 

• Pyri peesaamaan kinesteettisen omaa toimintaa. 
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KINESTEETTINEN PUHELIMESSA 

• voi olla puhelimessa 
lyhytsanainen ja 
tuntuu, että asiat on 
lypsettävä häneltä, 
koska hän tunnustelee 
ja pohdiskelee asioita 

• voi vaikuttaa jopa 
töykeältä puhelimessa 

• puhu samalla rytmillä 
ja sävyllä kuin soittaja 

• käytä avoimia 
kysymyksiä 



   Vuorovaikutus on                         

vuorotellen vaikuttamista. 

 
• Vuorovaikutus rakentuu sanallisesta                                 

ja sanattomasta viestinnästä. 

• Viestinnällä luodaan toimiva                                      

suhde toiseen ihmiseen 

• Ihmisten välinen viestintä                                      

edellyttää, että ihmiset avaavat                                     

omat viestintäkanavansa. 

• Ihmisen jatkuvalle kehitykselle                                 

palauteviestintä on olennaista. 
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Vuorovaikutusvalmiudet 

TIEDOT TAIDOT ASENTEET 

+ 

+ + = TULOS 

• viestittävästä asiasta 

• tieto viestinnästä 

• tieto ihmisistä/kuulijoista 

• toisten tiedon arvostaminen 

• Yksilöllisyyden arvostaminen 

• Erilaisuuden sietäminen 

• Yhteistyöhalu 

• Kommunikointihalu 

• Motivaatio 

•Sitoutuneisuus tavoitteisiin ja päämääriin 

• Paneutuminen vuorovaikutukseen 

• Halu antaa ja vastaanottaa palautetta 

Sisällön ja tilanteen hahmottaminen 

Kielenkäyttö ja sanallinen viestintä 

Äänellinen ilmaisu ja sanaton viestintä 

Sosiaaliset ja tunnetaidot 

VÄLINEET 
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HYVÄ VUOROVAIKUTUS 

©asiakaspalvelunabc.fi 
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SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN TAVAT 

©asiakaspalvelunabc.fi 
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Ohjaava vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutukseen kuuluu ohjausta ja opetusta. 
-  Tyylin edustaja tekee ehdotuksia ja kehottaa. 
-  Vuorovaikutus on toisesta huolehtivaa. 
-  Vuorovaikutukseen liittyy parannusehdotusten antamista. 
-  Vuorovaikutus ei ole kovin dominoivaa. 
 

Ystävällinen vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. 
- Tyylin edustaja on hyvä kuuntelija. 
- Vuorovaikutukseen kuuluu luottamuksen osoittamista. 
- Vuorovaikutus on toisen lähelle tulemista. 
- Tyyliin kuuluu avoimuutta. 
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Hallitseva vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutukseen käyttäjä on hallitseva. 
-  Hän osoittaa paremmuuttaan ja haluaa olla erinomainen tai 
   ensimmäinen. 
-  Vuorovaikutukseen liittyy alistamista. 
-  Vuorovaikutuksen käyttäjä käskee ja arvostelee toisia 
   herkästi. 

 Uhmainen vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutukseen kuuluu uhittelua ja kiukun purkauksia. 
-  Tyypillistä on sääntöjen rikkominen. 
-  Vuorovaikutuksessa näkyy katkeruus ja kapinointi. 
-  Vuorovaikutuksessa näkyy sopeutumattomuutta ja koston 
    halua. 
-  Vuorovaikutusta häiritsevät ivan ja pilkan muodot. 
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 Agressiivinen vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutukseen kuuluu erimielisyyden ilmaisua ja  
    kiroilemista. 
-  Vuorovaikutuksen edustaja arvostelee helposti toisia 
    purevasti ja ilkeämielisesti. 
-  Tyyliin kuuluvat komentelevat ja käskevät ilmaisut 
-  Vuorovaikutuksen edustaja suhtautuu toisiin piittaamatto- 
   malla tavalla. 
-  Konfliktit, riidat ja vihan ilmaisut ovat yleisiä. 

 
Epävarma vuorovaikutustyyli 
- Vuorovaikutukseen on alistuvaa, ja taustalle voi kehittyä joskus ivaa tai 
    kaunaa. 
-  Epävarmuus viestii epäluottamusta itseä ja toisia kohtaan. 
-  Tyylin edustaja epäröi, arkailee ja ilmaisee pelkoa toimintansa 
   seurauksista. 
-  Ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa tyylin edustaja on usein 
    päättämätön. 
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Alistuva vuorovaikutustyyli 
- Tässä vuorovaikutuksessa ihminen aliarvioi omia kykyjään. 
-  Siihen liittyy pelkoa ja turvautumista. 
-  Tyylin edustaja ilmaisee alistuvaisuutta ja vähättelee  
    itseään. 
-  Hän on hyvin varovainen omissa kannanotoissaan. 
-  Hän ei pidä kiinni oikeuksistaan, vaan alistuu herkästi. 

 
Joustava vuorovaikutustyyli 
Tyylin edustaja 

-  on myöntyväinen toisen ehdotuksiin 
-  luottaa toisiin ihmisiin 
-  ei pidä kiinni näkemyksestään 
-  osaa miellyttää toista 
-  antaa periksi tarvittaessa. 
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HYVÄT VUOROVAIKUTUSTAIDOT 
KÄYTÄNNÖSSÄ TYÖROOLISTA RIIPPUMATTA 

• Arvostaa muita ja haluaa tehdä yhteistyötä 

• Kuuntelee ja haluaa ymmärtää 

• Ilmaisee omia ajatuksiaan ja tunteitaan 
loukkaamatta muita 

• Haluaa keskustella, neuvotella ja ratkaista 
ongelmia 

• Havainnoi tunteita ja tapahtumia ja ottaa ne 
huomioon 

• Hyväksyy erilaisia mielipiteitä 

• On valmis joustamaan 

Lähde: Sari Kuusela 2013 
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VUOROVAIKUTUKSEN 
PERUSTAITOJA 

• Puhumisen taidot 

•     -  kohdentaminen 

•      -  havainnollistaminen 

•      -  perusteleminen/argumentointi  

• Kuuntelemisen taidot 

• Havainnoinnin taidot 

• Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot 


