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MITEN SAAT IHMISET KUUNTELEMAAN SINUA?

MITEN ONNISTUT HAASTAVISSA KESKUSTELUISSA?

HARJOITUKSET

VIDEOIDEN DIAT



Osaatko sanoa, miltä
sinusta tuntuu juuri
nyt? Ja miten nuo
tunteet vaikuttavat
sinuun?

TESTAA TIETOSI

Kaikki tunnetaitoinen toiminta lähtee liikkeelle tunteiden
tunnistamisesta – se luo pohjan kaikille tämänkin kurssin
tuleville taidoille. 

Siksi haluamme kutsua sinut pysähtymään hetkeksi ja
vahvistamaan tätä tärkeää taitoa: miltä sinusta tuntuu juuri
nyt?



Miltä sinusta tuntuu juuri nyt?
Miten nämä tunteet vaikuttavat sinuun? Esimerkiksi: motivaatioon,
oppimiskykyyn, päätöksentekoon, energiatasoon ja siihen, miten
suhtaudut muihin (esim. haluatko olla yksin vai kaipaatko seuraa)?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pysähdy hetkeksi pohtimaan: 

1.
2.

Saamalla sanoja, sille mitä koet, opit yhä paremmin huomaamaan,
miten monenlaisia tunteita koetkaan ja miten paljon ja eri tavoin ne
sinuun ja toimintakykyysi vaikuttavat. Esim. ahdistuneena pienikin
lisätyö tuntuu ylitsepääsemättömältä - innostuneena mikään ei tunnu
mahdottomalta.

20%
50%
75%

Tunteet vaikuttavat myös muistin toimintaan. Usein muistamme tunteita
herättävät asiat paremmin. Vastaavasti asiat, jotka eivät herätä mitään
tunteita, eivät useinkaan painu mieleemme.
 
Tutkimusten mukaan unohdamme jopa 90% lukemastamme parin seuraavan
päivän kuluessa. Siksi keskeisten asioiden kertaaminen ja niiden
soveltaminen käytännössä on tärkeää oppimisen kannalta. Haluamme tukea
oppimistasi eri tavoin: teksteillä, videoilla, itsereflektoinnilla, välitehtävillä,
vertaissparrauksella ja lyhyillä kertaavilla kyselyillä.

Seuraavaksi pääset testaamaan muistiasi viime kerran sisällöstä alla
olevan lyhyen kyselyn avulla.

Mitä muistat edellisestä moduulista?

1. Tunteet vaikuttavat ongelmanratkaisukykyyn. Kun neutraalilla
tunnetilalla 13% ratkaisi ongelman, kuinka suuri osa ihmisistä ratkaisi
ongelman, kun he olivat hyvällä tuulella?

1.
2.
3.



Keskityt vain faktoihin, 'asia-asioihin' ja järkiperusteisiin.
Ohitat tilanteessa olevat tunteet. 
Alat kiinnittämään huomiota omiin ja toisten tunteisiin.

Työpaikalla ei näytetä lainkaan tunteita (paitsi pikkujouluissa).
Työpaikalla saa kokea monenlaisia tunteita - sekä positiivisia että
negatiivisia.
Työpaikalla koetaan vain positiivisia tunteita.

2.  Kun haluat toimia tunnetaitoisesti, mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

1.
2.
3.

 

3.Mitä tarkoitetaan hyvällä tunneilmastolla?

1.
2.

3.



ymmärrät, mitä hyötyä uteliaisuudesta on työelämässä
opit, miten saat ihmiset kuuntelemaan sinua
saat keinoja työelämän haastaviin tilanteisiin

Varaa itsellesi kiireetöntä aikaa noin yksi tunti tämän moduulin
opiskeluun 
Ota esille kynä ja oppimispäiväkirja harjoituksia ja muistiinpanoja varten
Varmista, että laitteessasi on äänet päällä tai käytä kuulokkeita
kuunnellaksesi videonauhoitteet
Tämän valmennuksen tarkoituksena on tuottaa sinulle iloa ja hyötyä
omaan arkeesi – siksi haluammekin toivottaa sinulle antoisaa ja
oivalluttavaa matkaa tunteiden ja tunnetaitojen parissa

Tavoitteena on, että tämän moduulin opiskeltuasi

Opiskeluohjeet

TERVETULOA MODUULIIN 2

Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen toiseen
moduuliin!



Tiesitkö, että tunteilla on 
keskeinen rooli myös siinä,
miten saat ihmiset 
keskittymään asiaasi?

MITEN SAAT IHMISET KUUNTELEMAAN SINUA?

Pyrkiessämme vaikuttamaan toisiin ihmisiin, erehdymme usein uskomaan,
että riittää kun kerromme heille tosiasiat, faktat. Ajattelemme, että kun
viestimme asiasisältö on kunnossa, he ikään kuin nielaisevat tiedon itseensä
ja alkavat automaattisesti toimia sen mukaisesti. Oletamme, että koska
vastaanottajana on lähtökohtaisesti järkevästi ajatteleva ihminen, riittää kun
tuomme esiin asioiden rationaaliset puolet.

Pieleen meni – me ihmiset emme ole rationaalisia.

Oletko koskaan miettinyt, miksi et voinut laskea sitä tiettyä kirjaa käsistäsi tai
jättää sitä yhtä yömyöhään kestävää elokuvaa kesken, vaikka tiesit, että
edessä on aikainen aamuherätys? Tuon kaiken takana on uteliaisuus – halu
selvittää, miten tarina päättyy.

Ensimmäinen asia, joka sinun pitää tehdä saadaksesi toisen henkilön
huomion, on herättää hänessä tuo sama tunne: uteliaisuus.

Katso seuraavalta videolta, miten voit hyödyntää
uteliaisuuden voimaa, kun haluat ihmisten kuuntelevan

sinua.



Olenko itse kiinnostunut asiastani?
Olenko herättänyt kuulijoissa uteliaisuutta?  

Uteliaisuus on yksi merkittävimmistä koko ihmiskunnan kehitykseen
vaikuttaneista voimista. Se on vienyt meidät uusille mantereille ja
avaruuteen, sen avulla lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet. Uteliaisuus
myös edistää oppimista ja on erinomainen sisäinen motivaation lähde. 

Uteliaisuus on myös aivoille palkitseva tunne. Aivotutkimuksissa on havaittu,
että uteliaisuus itsessään aktivoi aivojen mielihyväalueita enemmän kuin
uteliaisuuden tyydyttyminen. Uteliaisuuden kutkuttava tunne itsessään on
siis antoisampaa kuin hetki, jolloin saamme vihdoin haluamamme tiedon!

Tehostaaksesi viestisi vaikuttavuutta, sinun kannattaa siirtyä
järkitaajuudelta tunnetaajuudelle. Nopein ja tehokkain keino vaikuttaa
toisiin ihmisiin on vaikuttaa heidän tunteisiinsa. 

Muista siis nämä:

1.
2.

Ilman omaa kiinnostusta on melkein mahdotonta vaikuttaa muihin ihmisiin.
Me ihmiset olemme hyvin herkkiä aistimaan, onko johtaja, esihenkilö, myyjä
tai asiantuntija kiinnostunut omasta asiastaan ja millaisia tunteita hän saa
meissä aikaan.

Video: Haluatko saada ihmiset kuuntelemaan sinua?

Uteliaisuus on tunne, joka syntyy, kun huomaat, että jossakin on
sellaista tietoa, jota sinulla ei vielä ole mutta jonka haluat saada
tietoosi. Uteliaisuuteen liittyy läheisesti rohkeus kokeilla ja ottaa
selvää: tämä tunne vie sinua eteenpäin, pitää sinut virkeänä ja antaa
energiaa.

https://vimeo.com/646407112/321a291157


MITEN ONNISTUT HAASTAVISSA KESKUSTELUISSA?

Monesti yritämme hallita haastavia tilanteita pitämällä omat tunteemme ja
ajatuksemme piilossa. Usein se on tietysti korrektia, mutta sillä on myös
hintansa. Kun yrität peittää tunteitasi, kollegasi vaistoavat sen ja saavat
ristiriitaisia viestejä. Uskoako sitä, mitä sanot, vai sitä, mitä äänenpainosi ja
elekielesi viestivät?

Tutkimukset kertovat, että heti kun katsomme toista ihmistä, alamme
”resonoida” tunnetasolla eli alamme välittömästi vaistota, miltä hänestä
tuntuu.

Osapuolten tunteet vaikuttavat toisiinsa. Kun yrität esittää jotain muuta kuin
miltä sinusta tuntuu (tämä on tietysti osa ammattitaitoasi joissain tilanteissa),
työkaverisi tai asiakkaasi saattavat aistia, että tilanteessa on jotain
hämmentävää. Usein ihmiset jopa ahdistuvat, kun käyttäytyminen ja
tunnetason viestit ovat ristiriidassa – he aistivat aitouden puutteen.

Tunnepaljastus on taito, josta on hyötyä yllättävän monessa tilanteessa. Se
tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että kerrot aidosti ja hyvään
pyrkien jotain siitä, miltä sinusta tuntuu ja mitä ajatuksia mielessäsi liikkuu.
Sen sijaan, että yrität kätkeä sisintäsi, kerrotkin jotain omista haaveistasi,
toiveistasi, peloistasi ja etenkin omista tunteistasi. Paljastat itsellesi sopivalla
tavalla jotain omasta sisäisestä maailmastasi. Silloin tulet ihmisenä
lähemmäksi ja tutummaksi kuulijoitasi.

Tiedätkö, mitä on
tunnepaljastus ja miten sitä
voi hyödyntää hankalassa
keskustelussa?



Onko se, mitä aiot sanoa, totta? Tuntuuko sinusta oikeasti tältä?
Pyritkö tunnepaljastuksella aidosti hyvään?
Uskotko, että tunnepaljastus edistää asian tai tilanteen ratkaisemista?
Muista aitous.

Milloin käyttää tunnepaljastusta? 

Seuraavien vinkkien kautta voit arvioida, milloin tunnepaljastuksesta
voisi olla hyötyä:

1.
2.
3.
4.

Mitä tehdä, jos työkaverin kommentti hämmentää?

1. Sanoita ääneen aidosti ja hyvään pyrkien toiselle, miltä
sinusta tuntuu, esim. "Olen hämmentynyt, en tiedä, miten
tulkita kommenttiasi."

2. Jatka vastuuttavalla ja osallistavalla kysymyksellä, esim.
"Voitko kertoa tarkemmin, mitä tarkoitat?"

Video: Tunnepaljastus - aitouden yllättävä voima

Seuraavalla videolla kuulet konkreettisia esimerkkejä
tunnepaljastuksen hyödyntämisestä haastavissa

tilanteissa.

https://vimeo.com/646408796/74dadd310d


Tunteilla on keskeinen
rooli kaikessa ihmisten
välisessä
vaikuttamisessa. 

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme käyneet läpi uteliaisuuden voimaa
vaikuttamisessa ja tunnepaljastuksen tehoa haastavissa tilanteissa. 

Uteliaisuus on yksi elämämme tärkeimmistä tunteista. Se toimii vahvana
sisäisen kehityksen ja oppimisen moottorina, avartaa mieltä, tehostaa
muistin toimintaa, lisää hyvinvointia, syventää ihmisten välisiä suhteita ja
jopa pidentää elinikää. Jos haluat, että ihmiset kiinnostuvat asiastasi ja
muistavat viestisi, herätä heidän tunteensa; asiat, jotka herättävät tunteita,
jäävät paremmin mieleen. Tunteet vaikuttavat keskeisesti siihen, mihin
ihmisten keskittyminen kohdistuu. 

Miten sitten herättää uteliaisuus? Se onnistuu, kun saat ihmisille tiedon siitä,
että sinulla olisi jotain sellaista kerrottavaa, joka voisi kiinnostaa heitä. 

Tunnepaljastus tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että kerrot
jotain siitä, miltä sinusta tuntuu ja mitä ajatuksia mielessäsi liikkuu. Sen
sijaan, että yrität kätkeä sisintäsi, kerrotkin jotain omista haaveistasi,
toiveistasi, peloistasi ja etenkin omista tunteistasi. Silloin ihmiset tietävät
kuka olet, mitä tunnet ja mitä ajattelet – tehokas keino luottamuksen
rakentamiseen myös haastavissa tilanteissa. 

Seuraavaksi kutsumme sinut syventämään ja kokeilemaan toisen
moduulin oppeja omassa arjessasi ja sparrausparisi kanssa. Seuraavalla
sivulla ohjeistus syventäviin harjoituksiin.



Harjoitus 1: Kokeile herättää ainakin yhden ihmisen
uteliaisuus. Katso, mitä tapahtuu.

Jaa havaintojasi 1. harjoituksesta sparrausparisi kanssa käymällä
läpi yllä olevat kysymykset. Mitä samankaltaisuuksia ja
eroavaisuuksia löysitte havainnostanne?



Harjoitus 2. Harjoittele tunnepaljastusta arjessa

Mieti jotain vuorovaikutustilannetta, joka ei mennyt ihan niin
hyvin kuin olisit toivonut.
Palaa tuohon hetkeen mielessäsi ja mieti, miltä sinusta siinä
tilanteessa tuntui.

Mitä jos olisitkin kertonut jotain tunteistasi? 
Miten olisit voinut sanoittaa toisin tai viedä tilannetta paremmin
eteenpäin tunnepaljastusta hyödyntäen? 
Kirjoita itsellesi ylös, miten olisit voinut tehdä tilanteessa
tunnepaljastuksen. Voit hakea ideoita oheisista esimerkkisanoituksista. 



3. Sparrauspari-työskentelyn ohjeistus

Varatkaa yksi tai kaksi (à 30 min) tapaamista sparrausparisi
kanssa ennen seuraavaa kertaa.

Toteutustapa voi olla puhelu /
Zoom / Teams / Live /
kävelypalaveri ym. 

Tyyli siis vapaa! Jakakaa ajatuksia ja
kannustakaa toisianne oppimaan 

Jaa havaintojasi 2. harjoituksesta Learning Buddysi kanssa. Minkälaisia
tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?

Tee pohtimaasi tilanteeseen tekemättä jäänyt tunnepaljastus
sparrausparillesi, eli sano ääneen se, mitä kirjoitit itsellesi ylös.
Keskustelkaa, miltä tämä harjoitus tuntui ja mitä opitte siitä?

Jaa havaintojasi 2. harjoituksesta sparrausparisi kanssa. Minkälaisia
tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?



Kiitos, kun olet jatkanut matkaasi työelämän tunnetaitojen parissa.
Toivomme, että olet tästä moduulista saanut konkreettisia keinoja

uteliaisuuden herättämiseen ja viestisi vaikuttavuuden parantamiseen. Ehkä
huomasit myös, miten keskeinen rooli tunteilla on kaikessa

vuorovaikutuksessa. Toivotamme sinulle antoisaa matkaa harjoitusten ja
sparrausparisi kanssa. 

 
Seuraavassa moduulissa esittelemme sinulle konkreettisen työkalun
ymmärtää ihmisten käyttäytymistä sekä kaksi menetelmää, jolla voit
merkittävästi parantaa vuorovaikutusten laatua erilaisissa työelämän

kohtaamisissa.
 

Ensi kertaan siis!
 

Terveisin,
Ira ja Jarkko

Näin saat ihmiset kuuntelemaan sinua -blogi (klikkaa tästä)

Jos haluat syventää oppimaasi, voit lukea lisää aiheesta alta.

https://www.emergywork.com/post/n%C3%A4in-saat-ihmiset-kuuntelemaan-sinua
https://www.emergywork.com/post/n%C3%A4in-saat-ihmiset-kuuntelemaan-sinua


Moduulin 2 videoiden diat: 


