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Kuullaan tarinoita rikastavasta 
vuorovaikutuksesta!
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Millainen olen palautteen 
antajana?



Millä tavalla annettua 
palautetta on mahdollista 
kuulla ja ottaa vastaan?

Pariporina
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Kehittyminen 
ja 

myönteinen 
yhteistyö

Positiivinen 
palaute

Rakentava palaute

Palautteen 
pyytäminen

Palautteen 
vastaanottaminen

Palautteen antaminen

3:1 

Palautekulttuuri kehittyy palautteen 
monimuotoisella käytöllä

Lähde: Ristikangas & Grünbaum 2016

Mistä lähteä liikkeelle?



• Kun työkaverin toiminta aiheuttaa minulle vaikeuksia tai 
haittaa

• Kun työkaverin toiminta aiheuttaa asiakkaalle haittaa tai 
vaikeuksia

• Kun työkaveri ei toimi sovitusti / sopimusten mukaan

• Kun työkaverin toiminta ärsyttää minua – tässä omaa 
ärsytyksen syytä kannattaa miettiä etukäteen.

Milloin on aihetta antaa rakentavaa 
palautetta/ottaa asia puheeksi?
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• Esitä palaute aina henkilölle, jolle se kuuluu – ei muille
• Esitä palaute aina kahden kesken
• Esitä palaute heti, kun siihen tarjoutuu sopiva tilaisuus
• Älä toista itseäsi
• Älä pyydä anteeksi oikeutettua palautetta
• Anna palautetta vain sellaisesta, jota voit aisteillasi havaita
• Anna palautetta asiasta, jota toinen voi muuttaa
• Vältä sanoja ”aina” ja ”ei koskaan”
• Muista myös kiittää!

7

Perusperiaatteita:
Anna palautetta rakentavasti

Lähde: mukaillen www.hyvejohtajuus.fi



Suomalaiset toivovat saavansa rakentavan 
palautteen suoraan ja välittömästi joten

1.Kerro havaintosi ja havaitun toiminnan seuraukset mahdollisimman selkeästi

2. Kysy, miltä tilanne näyttää hänestä 

3. Puhukaa ja sopikaa, miten tulette toimimaan jatkossa. Esitä rohkeasti oma 
toiveesi.

”Selkeys on huomaavaisuutta,

epäselvyys on epäystävällisyyttä.”
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Mukaillen Perho 2019



Toive + perustelu + toimintaehdotus

Jokaiseen ongelmaan sisältyy 
toive muutoksesta
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Miten sanoisit tämän toiveena: ”Minna, olen 
kyllästynyt siihen, että myöhästyt 
kokouksista. Mikä ihme siinä on, että et saa tultua 
paikalle ajoissa?”



• ”Minna, toivon, että tulet kokouksiin ajoissa. Myöhässä 
tuleminen häiritsee muiden jo aloittamaa keskustelua. Et 
ehkä ole tullut ajatelleeksi tätä näkökulmaa. Luuletko, että 
ajoissa tuleminen olisi mahdollista?”

Jokaiseen ongelmaan sisältyy toive 
muutoksesta
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Perho 2019



• kun kerrot, miten asia/tekeminen vaikuttaa sinuun, 
asiakkaaseen, työn sujuvuuteen, talouteen, …

• ”Kun tulet myöhässä, joudun aloittamaan työn alusta / minä 
en pääse yhteisessä työssämme liikkeelle yksin.”

• ”Kun puutteellinen suorite tulee minulle, joudun 
täydentämään sitä ja siihen menee aikaa.”

• ”Kun puhut kovalla äänellä, olen huomannut asiakkaan 
häiriintyvän.”

Toiveen ymmärtämistä helpottaa
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• Parityöskentely
• Menet asiakkaan luokse ja havaitset, että Hilkassa ei ole 

kirjauksia haavan hoidosta ja hoidon arvioinnista viime päiviltä. 
Tarkistat haavan ja huomaat sen menneen huonompaan päin. 
Olet epävarma, onko sitä hoidettu. Asiakaskaan ei osaa kertoa, 
onko hän saanut hoitoa. Menet toimistolle ja selvität toimiston 
Hilkasta, ketkä ovat käyneet tällä asiakkaalla edellisinä päivinä.

• Miettikää, mikä olisi paras tapa ja tilanne ottaa asia puheeksi. 
Suunnitelkaa sanoitus tarkasti erityisesti silloin, kun otat asian 
puheeksi suoraan yksittäisen asiakkaalla käyneen työkaverin 
kanssa. 

• Kirjoittakaa lause paperille!

Harjoitus: Miten ottaa oma havainto 
poikkeamasta puheeksi?
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Miten otat asian puheeksi 
työkaverin kanssa?
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• Luetellaan konkreettisia asioita, joissa olen nähnyt hyvää toimintaa. 
Vahvistamme positiivista palautetta omilla havainnoillamme: ”Sä oot
niin älyttömän hyvä omaisten kanssa. Esimerkiksi perjantaina, kun 
omaiset tulivat katsomaan Penttiä hänen kuolemansa jälkeen, sä otit 
kauniisti heidät vastaan ja juttelit heidän kanssaan sopivalla tavalla.”

• Antaa positiivista palautetta toisten kuullen. 

• Positiivinen palaute on vaikuttavina salaa kuultuna!

Miten positiivisesta palautteesta tulee 
vaikuttavaa?
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Miten kiteyttäisitte tämän 
työpajan antia? 

Yhteenveto ja kiteytys
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• Ota paperilappu ja mieti, mitä haluat tälle ihmiselle sanoa hänen 
vahvuuksistaan, osaamisestaan, työpanoksestaan, 
asenteestaan,…. 

• Voit antaa lapun suoraan hänelle tai sujauttaa taitetun paperin 
toisen taskuun tai reppuun tai …

• Mieti, mitä ovat kunkin hyvät puolet ja kirjoittakaa niistä

• Anna palaute nimellä!

• Kaikki antavat palautetta kaikille, ihan kaikille! 

• Tuo kaksi palautelappua seuraavaan työpajaan! Valmistaudu 
lukemaan ne toisille.

Välitehtävä: Kirjoita positiivisia 
palautteita toisille! 
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