
Palautteen vastaanottaminen ja 
kuunteleminen

Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

2022

1



2

Välitehtävä purku: 
Lue kaksi saamaasi palautetta!

Välitehtävä: Kirjoita positiivisia palautteita toisille!



Pysähdy ja tee ajattelullesi tilaa – keskity!

Ole läsnä! --> näin annat myös toiselle tilaa tulla kuulluksi! --> Luottamus

" Kuunteletko ymmärtääksesi vai vastataksesi? "

Tarkkaile palautteen antajan viestintää kokonaisvaltaisesti

Mukauta tai muuta omaa kehonkieltäsi!

Tiivistä omin sanoin toisen sanoma.

Älä suostu kuuntelemaan juoruja tai epätotuuksia!

Aktiivinen kuuntelu
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Soften
• Smile – ilme, hymy
• Open avoin – asento, 

käännytään puhujaan
päin

• Forward – eteenpäin, 
kallistutaan
keskustelukumppaniin
päin

• Touch – kosketus, käsi
olkapäällä on neutraali
tapa koskea

• Eye – katsekontakti
• Nod – nyökkäys, 

ynähtely

https://www.mll.fi/tehtavat/soften-harjoitus-kunnioittava-vuorovaikutus/#soften


• ”Kyllä se siitä!”

• ”Noh, huomenna on uusi päivä” 

• ”Teet vaan kovasti töitä ni se palkitsee” 

• ”Sun kannattais nyt…”

• ”Älä yhtään näytä tollasia ilmeitä”

• ”Sä itse toimit hölmösti ni saat kyllä syyttää vaan ittees”

• ”Pitäishän sun tietää…”

Aktiivisen kuuntelun
kompastuskivet
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Missä työtilanteissa sinun on 
tärkeää ottaa aktiivinen 

kuuntelu käyttöön?
Parikeskustelu



• Kuuntele aktiivisesti

• Kiitä saamastasi palautteesta

• Kysy tarkentavia kysymyksiä

• Kysy, millaisia kehittämisehdotuksia palautteen antajalla on

• Tee yhteenveto ymmärryksestäsi

• Suodata!

Palautteen vastaanottaminen
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• Ota palautetta vastaan aktiivisesti!

• Kysy, mitä et ymmärtänyt tai ymmärsitkö oikein

• Tarkista tulkintasi

• Älä suostu yleistyksiin! (Aina, koskaan, jatkuvasti jne.)

"Ymmärsinkö nyt oikein, että sinun mielestäsi minä en koskaan laita tavaroita paikoilleen?"

"En ymmärtänyt, mitä tarkoitit, kun sanoit … voisitko kertoa jonkin esimerkin?"

"Mitä tarkalleen ottaen tarkoitit, kun sanoit...?"

"Sanoit, että jätän aina tavarat hujan hajan – siis mielestäsi ihan ainako?"

"Kaikki ovat sitä mieltä … ihan kaikkiko?"

Palautteen vastaanottaminen -
tarkentavat kysymykset
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Pyri aina yhteenvetoon palautekeskustelun päätteeksi!

Varmista, että olette molemmat ymmärtäneet ja tulkinneet toisianne oikein.

Kysy: millaisia kehittämis/parannusehdotuksia palautteen antajalla on sinulle. 
Keskustelkaa niistä yhdessä.

Lopuksi: kiitä palautteesta!

Yhteenveto ymmärryksestä

8



Sokrateen kolmoissuodatintesti

TOTUUS – HYVYYS - HYÖDYLLISYYS

1. “Oletko ehdottoman varma siitä, että se, mitä aiot kertoa minulle, on 
totta?”

2. “Onko se, mitä aiot kertoa minulle, hyvä vai huono asia?”

3. “Auttaako minua se, mitä aiot minulle kertoa?”

“Jos se, mitä haluat kertoa minulle ei ole totta, hyvää eikä edes
hyödyllistä, miksi haluaisin kuulla sitä?”
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Käykää parina kaksi palautekeskustelua. Sopikaa, kumpi on ensin palautteen
antaja ja kumpi vastaanottaja. Palautteenantaja sanoo alla olevan lauseen. 
Vastaanottaja kuuntelee palautteen ja ottaa aktiivisen kuuntelun ja palautteen
vastaanottamisen työkaluja käyttöön. Jatkakaa keskustelua.

1. “Sinä et ota työssäsi asiakkaiden tarpeita huomioon.”

Vaihtakaa rooleja ja käykää toinen keskustelu.

2. “Miksi sulta aina jää nää hommat kesken?” 

Tunnustelkaa tuntemuksianne kummankin keskustelun ajalta ja sen jälkeen.

Mitä muita aktiivisen kuuntelun ja palautteen vastaanottamisen keinoja näissä
tilanteissa voisi käyttää?

Harjoitus palautteen vastaanottamisesta
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• Miten nämä palautteet voisi ilmaista rakentavalla tavalla?

1. “Sinä et ota työssäsi asiakkaiden tarpeita huomioon.”

2. “Miksi sulta aina jää nää hommat kesken?” 

• Millainen kokemus palautteesta syntyy, kun se sanotaan 
rakentavasti?

Jatkoharjoitus
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Harjoitus 1

“Mikä toiminnassani saa sinut ajattelemaan noin?”

“Hei, hidastetaas vähän. Mitä sinä oikein tarkoitat?” 

“Kiitos palautteestasi. Se tuli minulle ihan yllätyksenä. Mikä saa sinut sanomaan noin?”

Harjoitus 2

1. “Sinä et ota työssäsi asiakkaiden tarpeita huomioon.”

2. “Miksi sulta aina jää nää hommat kesken?” 

Tänä aamuna kun Mirja pyysi sinulta apua vessaan, lähdit vain kävelemään siitä. Minä
jouduin palaamaan hänen luokseen tosi pian. Toivon, että voisimme hoitaa asiakkaiden
kaikki tarpeet kerralla.  

Ratkaisu harjoitukseen

12



13

Kiteyttäkää, mitä tänään on 
opittu!

Yhteenveto ja kiteytys



• Keksi omaan työyhteisöönne yksi pelisääntö tukemaan joko 
palautteen antamista, puheeksi ottamista, aktiivista 
kuuntelemista tai palautteen vastaanottamista

• Minkä käytännön oppiminen tai vahvistaminen olisi tärkeää 
teidän työyhteisössänne juuri nyt?

• Kirjoita pelisääntö paperille ja tuo se seuraavaan työpajaan

Välitehtävä
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