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TEHTÄVÄKIRJA 

Palvelun perustekijät 2 osio 

 

MENESTY ASIAKASPALVELIJANA  

VERKKOKURSSI 

 

Viestintätaito, vuorovaikutustaidot, 

itsetuntemus ja oman työn arvostus 
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Viestintätaito 

Kuvaile vapaasti omia tämänhetkisiä viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi. 

 

Mitkä asiat sujuvat mielestäni helposti ja hyvin? Miksi olen sitä mieltä? 

Viestintä 

 

 

 

 

Vuorovaikutus 

 

 

 

 

 

Missä seikoissa näen vielä kehittämistä? Kuinka aion käytännössä toteuttaa 

tavoitteeni muuttaa kehittämiskohteeni voimavaroiksi? 
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ERILAISET VIESTINTÄTYYLIT 

 

Millaisia ongelmia erilaiset viestintätyylit voivat aiheuttaa? 

 

 

 

 

 

Miten viestinnässä näkyy:  

kohteliaisuus? 

 

tahdikkuus? 

 

tilannetaju? 

 

asenne? 

 

motivaatio? 

 

Miten sanaton viestintä vaikuttaa kokonaisviestintään? 
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Millaisia ovat hyvät ja vaikuttavat perustelut? 

 

 

 

 

 

Miten kehitän omia ihmistuntemustaitojani? Opiskelenko aihetta? Tarkkailenko 

ihmisiä erilaisissa tilanteissa? 

 

 

 

 

 

 

Mikä on oma suhteeni työhön? Onko se minulle välttämätön paha elannon 

saamiseksi, nautinko ja rakastanko sitä, epämiellyttävä asia? 

 

 

 

Miten voisin muuttaa asiaa, jos se on välttämätöntä?  
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VIESTINTÄTYYLITESTI 

Valitse kultakin riviltä se vaihtoehto, joka mielestäsi parhaiten (3 p) kuvaa sinua itseäsi, seuraavaksi paras (2 

p) ja huonoin (1 p). Aina annettava A, B ja C, ei tyhjäksi . Lopuksi pisteet kunkin sarakkeen alle. 

 A  B   C 

1 Opin näkemällä ja 

katsomalla, miten tehdään. 

Opin sanallisista ohjeista. 

Selitän asiat itselleni. 

Opin tekemällä, kokeilemalla. Liike 

ja kosketus ovat tärkeitä. 

2 Muistan helposti kasvot. 

Teen muistiinpanoja 

kuulemastani. 

Muistan nimet paremmin 

kuin kasvot. Muistan ja opin 

toistamalla, kuuntelemalla. 

Muistan, mitä olen tehnyt tai 

kokenut. 

3 Kun suunnittelen, teen 

paperille ehdotelmia ja 

listoja. 

Suunnittelen puhuessani, 

ratkaisen asiat puhumalla. 

Ratkaisen asiat tekemällä. Teen 

itselleni rautalankamallin. 

4 Hahmotan sanat kuvina tai 

mielikuvina. 

Kuulostelen sanoja. Selitän 

sanat itselleni. 

Hahmotan sanat aikaisempien 

kokemuksieni tai tunteitteni 

kautta. 

5 Seuraan ajankohtaisia 

tapahtumia lukemalla lehtiä. 

Kuuntelen usein radiota 

seuratakseni aikaani. 

Seuraan aikaa selailemalla lehtiä ja 

katsomalla TV-uutisia muutaman 

minuutin ajan. 

6 Etsiessäni jotain osoitetta 

vieraassa kaupungissa tutkin 

tarkkaan karttaa. 

Vieraan paikan löydän 

kysymällä tietä. 

Haen vieraan paikan ensisijaisesti 

kokeillen, miten sinne mennään. 

7 Vietän mielelläni vapaa-aikaa 

katsomalla TV:tä, videota, 

käymällä elokuvissa ja 

teatterissa. 

Vapaa-aikanani kuuntelen 

usein levyjä tai radiota. 

Vapaa-aikaani kuuluu liikunta 

jossain muodossa. 

8 Autoa ostaessani minulle on 

tärkeää väri ja ulkonäkö. 

Autoa ostaessani minulle 

ovat tärkeitä myyjän 

perustelutaidot ja 

asiantuntemus. 

Autoa ostaessani minulle on 

tärkeää istuinten mukavuus ja 

ajamisen turvallisuus. 
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9 Minulle on tärkeää järjestys. 

Esineiden pitää olla 

paikoillaan. 

Taustahäly ottaa korviini.  Mukava tunnelma ja olo on tärkeä. 

10 Kysyn usein: Miltä näyttää? Kysyn usein: Miltä 

kuulostaa? 

Kysyn usein: Miltä tuntuu? 

 

Pisteet yhteensä: 

Sarake  A:                  Sarake  B:  Sarake C:____________________ 

 

OMAN AISTIKANAVAN TUNNISTAMINEN  (VAK- kuvaukset) 

Kullakin ihmisellä on vahvin aistikanava, jota hän niin kuuntelijana kuin puhujanakin 

korostuneesti hyödyntää. Vahvin aistikanava ohjaa niin vuorovaikutus-, oppimis-, 

esiintymis- kuin kuuntelemistyyliäkin.  Jokainen ihminen käyttää tietenkin kaikkia 

kanavia, runsaastikin, mutta kolme eri tyyppiä on käytännössä varsin helppo erottaa: 

visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. Mikään tyyppi ei ole muita parempi. 

Tunnistaessaan omien aistikanavien tärkeysjärjestyksen, ymmärtää, mitkä ovat omat 

vahvuudet ja heikkoudet esiintyjänä.  Puhujana on tärkeää oivaltaa kuulijoiden tyylit, 

jotta voi tehostaa viestin perille saamista. 

Visuaalinen (A-sarake lomakkeessa) 

 hahmottaa asiat kuvina  
 käsittelee tietoa usein nopeasti kokonaisuuksina 
 katsoo miettiessään, harkitessaan ylöspäin 

 oppii lukemalla ja näkemällä 
 elekieli, kädet: liikuttaa korkealla edessä, piirtää kuvia ilmaan 

 puhuu nopeasti  
 puhuu näkemiseen liittyvillä sanoilla (anna kun näytän, selvä kuva asiasta, 

minun näkökulmani, katsella, hämärä, kirkas, hohde, selväpiirteinen, kuvailla, 

maalailla, värikäs jne.) 
 huomaa värit ja sävyt 

 kuuntelijana kärsimätön 

Auditiivinen (B-sarake lomakkeessa) 

 hahmottaa asiat kuulemalla 

 käsittelee tietoa lineaarisesti, aloittaa alusta ja käy läpi kaikki vaiheet loppuun 
asti 

 katse liikkuu keskitasolla miettimisen ja harkinnan aikana 

 oppii kuuntelemalla, luennoilla 
 vartalo ei liiku paljoakaan 

 puhuu rytmikkäästi, soinnukkaalla äänellä, melko hitaasti 
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 puhuu kuulemiseen liittyvillä sanoilla (se kuullostaa hyvältä ajatukselta, 
puhutaan asiasta, hälytyskellot soivat, selvät sävelet, kuulua, hälyttää, raikuva, 

sointi, huutaa, nariseva, äänetön, sihinä, puhutteleva jne.) 

Kinesteettinen (C-sarake lomakkeessa) 

 hahmottaa asiat tunteiden, kokemisen ja toiminnan kautta 

 katsoo miettiessään, harkitessaan alaspäin, oikealle 
 oppii liikkeen avulla, itse tekemällä, toiminnallinen 

 liikuttaa koko vartaloaan, kädet liikkuvat vyötärön korkeudella 
 puhuu melko hitaasti, käyttää paljon taukoja 
 puhuu toimintaan, tekemiseen, tuntemiseen ja tunteisiin liittyvillä sanoilla 

(tämä tuntuu hyvältä ajatukselta, miten menee, virkistävä kokemus, 
kouriintuntuva, venyttää, karkea, tuntea, kelata, hapan, kärähtää, haiskahtaa, 

imelä, mennä, kulkea jne.) 

Ympäröi jokaisen kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, mikä mielestäsi kuvaa omaa 

tilannettasi parhaiten. Laske lopuksi pisteet yhteen. Kiinnitä kuitenkin enemmän huomiota 

kysymysten sisältöön sen sijaan, että tuijottaisit vain saamaasi pistemäärää. 

 

KUUNTELUTAITOTESTI                                       aina     tavallisesti    toisinaan   harvoin      en koskaan 

 

1.  Kuunteletko mielelläsi, kun muut puhuvat                         5             4                3              2                1 

2.  Rohkaisetko toista puhumaan                                               5            4                 3              2                1 

3.  Kuunteletko silloinkin, kun puhuja ei miellytä                    5            4                 3              2                1 

4.  Onko samantekevää, jos puhuja on mies tai nainen,        5            4                 3              2                1  

     nuori tai vanha 

5.  Kuunteletko yhtä mielelläsi ystävää, tuttavaa tai              5            4                 3               2               1    

     vierasta 

6.  Lasketko kirjan ja työn käsistäsi, kun sinun                        5             4                 3              2               1 

     pitäisi kuunnella 

7.  Katsotko puhujaa silmiin                                                        5            4                  3             2               1 

8.  Suhtaudutko suurpiirteisesti, jos puhuja                            5             4                  3             2              1 

     takertelee sanoissaan 

9.  Rohkaisetko puhujaa hymyllä, pään nyökytyksellä           5             4                 3             2              1 

     tai muulla tavalla 

10. Ajatteletko, mitä puhuja puhuu                                          5             4                 3             2               1 

11. Yritätkö selvittää itsellesi, mitä puhuja tarkoittaa            5            4                 3             2               1 

12. Yritätkö ymmärtää, miksi hän puhuu näin                         5            4                 3             2               1  

13. Sallitko toisen puhua sanottavansa loppuun                     5            4                 3             2               1 

14. Jos puhuja epäröi, rohkaisetko häntä puhumaan             5            4                 3             2              1 

15. Esitätkö kysymyksiä tarkistaaksesi, että olet                     5            4                 3             2              1          

      ymmärtänyt asian oikein 
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16. Maltatko olla arvostelematta puhujan ajatuksia              5            4                 3             2             1 

      ennen kuin hän on lopettanut 

17. Kiinnitätkö huomiota puhujan äänenkäyttöön                 5            4                 3             2              1 

      ja sanojen valintaan 

18. Kuunteletko silloinkin, kun esitettävä asia ei                    5            4                 3             2              1 

      miellytä sinua 

19. Haluatko keskustella aiheesta                                             5            4                 3             2              1 

20. Kysytkö ellet ymmärrä joidenkin sanojen                         5            4                 3             2              1 

      merkitystä 

                                                                                                                 Yhteensä ________ 

 

Jos pistemääräsi on 75 tai siitä ylöspäin, olet hyvä kuuntelija. 

Jos pistemääräsi on 50-74 olet keskinkertainen kuuntelija. 

Jos pistemääräsi on alle 50 olet huono kuuntelija. 

       KUUNTELUN PERUSTAIDOT 
 

1. KUUNTELE TARKKAAVAISESTI! 

 

 Luo levollinen katsekontakti ja antaudu kuuntelemaan. Jätä muut   asiat 

syrjään. Seuraa, mitkä alueet jäävät käsittelemättä tai missä sanat ja 

muu ilmaisu tuntuvat ristiriitaisilta. 

 

2. ILMAISE ETTÄ OLET KUULLUT! 

 Ilmaise esimerkiksi nyökkäämällä, että olet kuullut, mitä toinen sanoi tai 

liity johonkin, mitä hän ei ole vielä suoraan ilmaissut: ’Menit tosiaankin 

tapaamaan häntä.’ 

 Reagoi häneen niillä tietoisuuden alueilla, joista hän itse on innostunut: 

Taisit uskoa hänestä pelkkää hyvää? 

 Ilmaise havainneesi myös tunteita ja pyrkimyksiä, vaikka niitä ei 

sanallisesti olisi ilmaistukaan: ’Kuulostat todella huolestuneelta.’ 

 

3. ROHKAISE KERTOMAAN ENEMMÄN! 

 Innosta jatkamaan: Kerro lisää! Haluaisin kuulla enemmän. 

 Kertoja pitää usein taukoja nähdäkseen, miten kuuntelija reagoi, tai koska 

asian kertominen on niin vaikeaa. Osoita että haluat kuulla koko jutun. 

Saatat yllättyä kun huomaat, että tärkein asia tulee vasta viimeisenä. 

 

4. TEE YHTEENVETO!  
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 Toista silloin tällöin oleelliset kohdat puhujan kertomasta asiasta ja 

varmista, ymmärsitkö oikein: Tarkoitatko siis, että...? 

 Älä lisää tiivistelmään omia tulkintojasi. Älä kaunistele tai liioittele. 

 

5. KYSY LISÄÄ! 

 Käytä avoimia kysymyksiä saadaksesi lisäinformaatiota: Mitä näit? Miltä 

sinusta tuntui? Mitä ajattelet? Mitä haluat? 

 Kysy niiltä alueilta, jotka ovat jääneet vähälle, vaikuttavat epäselviltä tai 

tuntuvat “kuumilta”. 

 Tarkista tulkintojesi paikkansapitävyys. 
 

 

 
KUUNTELEMISEN TAITO (Jaakko Lehtonen) 

 

Altersentrisyyttä eli muiden kuin oman itsensä pitämistä huomion 
keskipisteenä 

 
Kykyä ja valmiutta tasa-arvoiseen kommunikointiin  toisen osapuolen kanssa 

ja tämän mielipiteen huomioon  ottamista 
 

Sosiaalista osallistumista, toisen huomioimista ja huomaavaisuutta. 
Kuuntelemalla viestitään toiselle osapuolelle, että tästä välitetään. 

 
Sosiaalista herkkyyttä eli taitoa havaita ja tunnistaa ympäristön ihmisuhteita, 

mielialoja, asenteita ja tunnereaktioita. 
 

Nonverbaalista (sanatonta) herkkyyttä eli taitoa lukea ympäristön sanattomia 
viestejä; mitä toinen osapuoli sanoo eleillään, ilmeillään, äänensävyllään ja 

painotuksillaan – tai vaikenemisellaan. 

 
Itsetuntemusta – taitoa tunnistaa ne omat tunnetilat, asenteet, oletukset ja 

ennakkoluulot, jotka vaikuttavat kuullun tulkintaan. 
 

Itsearviointia ja omien tulkintojen kyseenalaistamista  
 

  Kuuntelijana 
 älä luota siihen, että ymmärsit mitä puhuja tarkoitti 

 älä luota siihen, että ymmärsit hänen käyttämänsä 
sanat oikein 
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 älä pidä varmana, että ymmärsit puhujan 

perustelut niin kuin hän tarkoitti 
 arvioi vielä kerran, perustuiko tulkintasi puhujan 

motiiveista ja tarkoitusperistä todellakin siihen, 
mitä hän sanoi vai omiin ennakkoasenteisiisi ja 

 sanoiko puhuja todella sitä, mitä ’kuulit’  tai luulit  
hänen sanoneen. 

 
Itsensä kehittämistä  yhtäältä seuraamalla menestyvien kommunikoijien 

toimintamalleja ja toisaalta tarkkailemalla ja arvioimalla omaa 
kommunikaatiokäyttäytymistä ympäristöstä saadun palautteen pohjalta. 

 
 

  

TEHOTTOMIA KUUNTELUTAPOJA 

 

Näennäiskuuntelu   
’Kuulen, mutta en kuuntele, olen kohtelias.’ 
 
Harhapoluille joutuminen 
’Mitähän tekisi illalla? 
 
Epäolennaisuuksiin keskittyminen 
’kauhea honotus tai kylläpä räpsyttää silmiään’ 
 
Valikoiva kuuntelu 

’tuo on tuttu juttu, tuon kuuntelen, nimeni mainittiin, 
nyt tarkkana’ 
 
Ennakoiva kuuntelu 
’seuraavaksi hän sanoo…’ 
 
Hiljainen väittely 
’joo, joo ei se niin mene, arvasinhan, että tuo ei tiedä 
mitään’ 
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Defensiivisyys 
’enhän minä, minua ei pilkata, sanon sille suorat 
sanat’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


