
Uusi yhteisöllisyys ja 
vuorovaikutus
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Työpajojen purku 

27.11. & 29.11.



Aktiivinen kuunteleminen ja 
kuulluksi tuleminen



Aktiivinen kuuntelu

•Kyky keski(yä täysin siihen, mitä toinen (asiakas) sanoo tai 
jä(ää sanoma(a
• ymmärtää sanottavan merkityksen puhujan toiveiden 

näkökulmasta
• osaa tukea puhujan itseilmaisua

•Kuuntelemisen fokus ei ole siinä, mitä toinen sanoo vaan 
siinä, miten hän sen sanoo



Harjoitus: Ak.ivinen kuuntelu (kuvakor.t)
•Valitse kaksi korttia 
•Kerro muille, mitä omaan työhön liittyviä 

1) huolen aiheita ensimmäinen kuvakortti tuo mieleen
2) Ilon aiheita toinen kuvakortti tuo mieleen

• 3 henkilön ryhmissä
• Yksi puhuu
• Yksi kuuntelee ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä
• Yksi havainnoi 

• Lopuksi yhdessä
•Aikaa 5 minuuttia / puhuja



Kuvakortit – huolet ja ilonaiheet: 

Kuuntelija & havainnoija: 
•Miten puhuja sanoi. 

ajatuksiaan?
•Miltä kuunteleminen tuntui?
•Mitä jäi mieleen päällimmäisenä? 
• Jäikö jokin asia avoimeksi 

/selvi8ämä8ä? 

Puhuja:
•Miten kor.en avulla 

puhuminen sujui? 
•Miltä kertominen tuntui?
• Miksi?  



Havainnoijan rooli: 
Harjoituksen herättämät ajatukset ja tunteet
• Haastavaa havainnoida tuttua asiaa
• Tekee mieli osallistua
• Syvällinen asia vaati huomiota, oltava tarkkana.
• Mukavaa, asian prosessointi itsekseen oli mahdollista. Ääneen puhuminen ei ole 

välttämätöntä. 
• Mahdollisuus huomioida nonverbaalia viestintää, kun omiin sanomisiin ei tarvitse keskittyä. 

Päätelmät äänenpainoista (kuuntelun kohdennettu taso)
• Mielenkiintoista – harvinaisuus!
• Kuuntelija oli hyvin keskittynyt.
• Kuuntelijan esittämät laajentavat kysymykset olivat avain dialogille (vrt. monologi)
• Tuttu/vieras kuulija vaikutti dialogin etenemiseen.
• Ilmeiden, eleiden omaksuminen (kuuntelija). Empatia.
• Kiireettömyys – kuuntelija antoi puhujalle rauhan
• Yhteinen ala mahdollistaa vaivattoman vuorovaikutuksen. Pienet ja profiloituneet viittaukset 

tulivat ymmärretyiksi. Kuuntelijan ymmärryskykyyn voi selvästi luottaa. Helppo dynamiikka.



Kuuntelijan rooli: 
Harjoituksen herä3ämät ajatukset ja tunteet

• Kysymykset mahdollis/vat asian perusteellisen ymmärtämisen. 
• Kor7 visuaalisena elemen7nä au8oi keski8ymisessä. Ajatusten harhailun ehkäisy.
• Pelkkä kuuntelu vaihtoehto? Kysymyksen merkityksen oivaltaminen. Herä7 ajatuksia 

dialogin etenemisestä. 
• Voiko epähuomiossa johdatella kertojaa väärään suuntaan? Riski! Vertaa tarkentavat kysymykset 

kuuntelutekniikkana
• Kuuntelutekniikkana tarkentavat kysymykset merki8äviä. Voivat tukea. Alan 

neuvontahaasta8elu. Tarkentavat kysymykset väl8ämä8ömiä. 
• Tietopalvelu. Aluksi kuuntelu, si8en täydennys. Hyvä asiakaspalvelija. Kopioin//tulostus. 

Yhteisymmärrys, eri termistö.
• Tarkoi8aako dialogin muodostuminen kysymyksin ja kommentein alkuperäisestä asiasta 

irtaantumista? Monologi vs dialogi.
• Kuuntelijan rooli on haastava – keski8yminen toisen vies/in ilman jatkuvaa kommentoin/a 

haastavaa.
• Aihe ja sen laajuus määri8ää kysymysten tarpeen ja merkityksen. 
• Esim. henkilökohtaisuus ja laajuus. Suorat kysymykset ja suorat vastaukset.



Puhujan rooli: Harjoituksen herättämät ajatukset 
ja tunteet

• Kuvakortti/avainsanalista toimii myös tukena puheessa. Hyvä tapa tehdä, 
varmuus. Kaikilla ei ole looginen pää. Saa hyödyntää.
• Kuvien avulla kertominen oli mukavaa. Helppo virittäytyä aiheeseen. 

Visuaalisuus helpottaa aiheen ankkurointia. Palaaminen helppoa. Tarjoaa 
näkökulman ja etäisyyttä. Tarjoaa myös valmiita vertauskuvia. Erilainen tapa 
lähestyä aiheita. Ensin metafora, sitten selitys. Sisäisen maailman 
kuvittaminen.
•Onko mistä tahansa kuvasta mahdollista päästä saman keskustelun äärelle, 

aasinsilta? Asian ydin. Tunteiden, ajatusten sanoittaminen.
• Kortti vie huomiota pois puhujasta – kehonkieli ja muu nonverbaalinen

viestintä jää paitsioon. Kolikolla on kaksi puolta. Toisaalta helpottaa 
vuorovaikutusta.



Kor$t työvälineenä – yhteisiä havaintoja

•Korteissa aiheita laidasta laitaan: Ne tarjoavat rajattomasti assosiaatioita
•Kuvakortit yleinen ja toimiva työväline. 
• Suosittu tunteita herättävien, monisyisten ja monitahoisten aiheiden 

käsittelyssä. 
• Kortit tarjoavat fyysisen ja visuaalisen aspektin, ankkuroivat keskustelun 

aiheen. 
• Esim. vieraiden ihmisten kanssa hyödylliset

•Käytössä esim. vinkkauskoulutus, päiväkodit, työnohjaus, 
oppilaanohjaus. Yksi vaihtoehto asiakaspalvelun kehittämisen työkaluksi.
•Dialogin virittämisen väline
• Tapa luoda yhteistä ymmärrystä!



Toimiva vuorovaikutus
Työyhteisön kivijalka



Dialogisuuden neljä periaate2a (Isaacs 2001)
1. Johdonmukaisuus 
• Onko dialogissa kokonaisuus? Puuttuuko sellainen? 
• Eriasteiset kokonaisuudet keskustelussa

2. Kunnioittaminen 
• Mielipiteet jakautuvat: tämä hyväksytään 
• Jotta dialogi onnistuisi, toisten mielipiteille annettava tilaa: puhumaan rohkaiseminen

3. Odottaminen
• Oman mielipiteen muodostumista lykätään tietoisesti kuunnellessa toisen puhetta
• Mitä prosessissa tapahtuu, minkälaiseksi kokonaisuus rakentuu?
• Tietoisuus omien ajatuksien syntyprosessista, jolloin ne ovat muutettavissa

4. Suoraan puhuminen 
• Vaikeissa tilanteissa keskenään ristiriitaiset näkemykset
• Kilvoittelu ”oikeasta” mielipiteestä kasvattaa jännitettä (opittava sietämään >> 

yhteisymmärrys)



Harjoitus: Kolmen kiven menetelmä
Ryhmä valitsee keskustelun aiheen:
•Miten tavoitamme nuoret kirjaston asiakasryhmänä paremmin? 
TAI
•Miten houku8elemme niitä asiakasryhmiä, jotka eivät löydä 

kirjastoon? 

• Kolme kiveä = kolme puheenvuoroa / osallistuja
• Keskustelua jatketaan kunnes kaikki kivet on käyte:y
• Aikaa ryhmäkeskustelulle 15 minuu>a

•Miten kivien käy:ö vaiku:aa kuuntelemiseen?
•Miten puheenvuorot ketjuuntuivat?
• Oliko eroja tavalliseen keskusteluun?



Harjoituksen herä0ämät ajatukset
• Avauksen merkitys keskustelussa korostuu
• Pakottaa punnitsemaan oman sanomisen 

merkityksen, puheenvuoron harkinta
• Valmistautumisen merkitys korostuu
• Kommentointi laajempaa
• Keskustelun rytmi on erilainen – lyhyet 

kommentit ja kiinnostuksen osoittaminen 
sanoin jäi pois. 
• Korvaantui nonverbaalisella viestillä. Haastaa 

empatiakykyä. 
• Riski, että keskustelu jää irrallisiksi palikoiksi. 

Luonnoton tapa keskustella.
• Vaikeaa pitää suuta kiinni, halu heti 

kommentoida.
• Kuuntelijan/puhujan roolit tasaantuvat. 

Hiljaisten ihmisten voimauttaminen, 
osastopalaverit? 
• Keskustelun demokratisointi. Jotkut käyttävät 

tietämättään yhteistä aikaa selkeästi muita 
enemmän. 

• Ihmisillä on erilainen rytmi prosessoida. 
Tyypillisesti vetäytyvillä kuuntelijoilla voi olla 
todella arvokasta ja painavaa sanottavaa. 
• Talking stick vaihtoehtoisena menetelmänä?
• Sovellettavissa päätöksentekoon, palavereihin.
• Pakottaa keskustelun pysymään asiassa ja 

aikataulussa. 
• Dialogisuuden idea, että kaikki ajatukset tasa-

arvoisina esille. Valta-asetelma ei koske käytyä 
keskustelua.
• Internetin keskustelupalstat. Keskustelua valmiilla 

ajatuksilla. Ajatukset eivät synny lyhyistä 
huomioista vaan harkituista puheenvuoroista.
• Harjoitus sovellettavissa. Tehtävänannossa voi 

olla määre esimerkiksi puheenvuoron pituudesta 
tai keskinäisten puheenvuorojen järjestyksestä.
• Asiakaspalvelutilanteessa kuunteleminen auttaa 

selvittämään, onko asiakas ymmärtänyt jotain 
väärin.



Palau%een antaminen ja 
saaminen



Palau%een antaminen ja saaminen - taitolaji

Palautteen antaminen

•Mahdollistaa oppimisen jäsentelyn 
•Mahdollistaa tehokkaan harjoittelun 
• Kertoo kehityksestä harjoiteltavissa 

taidoissa
• Osoittaa, millä osa-alueilla on vielä 

kehittämisen varaa 

Palautteen vastaanottaminen 

• Rehellinen ja rakentava palaute lisää 
oppijan itseluottamusta sekä 
syventää itsetuntemusta
• Ulkopuolelta saadun palautteen 

avulla tietoa niistä alueista, joista 
puhuja itse vähiten tietoinen

• Kaikkien viestinnästä löytyy 
vahvuuksia ja kehitettävää
•Muista kannustava ote 

palautteenantoon



Harjoitus: Kirjavinkkaus
•Kerro valitsemastasi kirjasta muulle ryhmälle
• Miksi kirja kannattaa lukea?
• Kenelle se sopii? 

• 3 henkilön ryhmissä
• Yksi kertoo kirjasta
• Yksi keskittyy antamaan palautetta
• Yksi havainnoi 

•Vinkkaus: aikaa 3-5 minuu;a 
•Palaute: aikaa 5 minuu;a



Palautteessa keskitymme näihin
Palautteen antaja: 

• Miten vinkkaaja tiivisti kirjan pääidean? 

• Millä keinoilla vinkkaaja innosti kirjan 
lukemiseen? 
• Miten innostamista olisi voinut tehdä vielä 

lisää?

• Sisällön kiinnostavuus, vaikuttavuus

• Miten vinkkaaja kohdisti puhettaan kuulijoille?
• Miten sitä olisi voinut tehdä toisin?

• Minkälaisia esimerkkejä tai tarinoita vinkkaaja 
käytti ja kertoi? 

Havainnoija:

• Mihin palau:een antaja kiinni:ää huomiota? 
• Mitä sinä haluat lisätä palautteeseen? 

• Miten palau:eenantajan ja vinkkaajan välinen 
vuorovaikutus etenee? 

• Miten vinkkaaja reagoi palau:eeseen?

Vinkkaaja: 

• Miltä vinkkaaminen tuntui? 
• Miltä palau:een vastaano:aminen tuntui?



Palau%een antajan kommen%eja

Miten vinkkaaja innosti lukemaan?

• kohdeyleisö vaikuttaa toimivuuteen
• henkilökohtainen vaikuttavuus
• yllättävät näkökulmat
• omaleimaisuus, oma suhde kirjaan
• yhdistäminen silloiseen 

elämäntilanteeseen
• lukukokemuksen kuvaus
• vinkkaajan oma tulkinta kantavasta 

teemasta, aiheesta tai muusta teoksen 
ulottuvuudesta

• alluusiot ja sitaatit
• tunnelman välittäminen 

Miten vinkkaaja ylläpiti kuulijan 
kiinnostusta?

• hyvä kontakti kuulijoihin
• sopivan aiheen valinta
• ankkurointi valittuun kontekstiin:
• aikakausi
• trendi 
• historialliset tapahtumat

• Esitetyt lisäkysymykset ja niihin 
vastaaminen



Havainnoijan kokemukset

• Tilanne'a käsitel-in hyvässä hengessä
• Palau'een vastaano'o hoitui amma6maises-
•Mukautumista kehonkielen avulla ja katsekontak-lla
•Palau'een saaja o6 kommen-t vastaan rauhallises-
• Joskus työelämässä saaja torjuu tai selittää pois palautetta

•Alalla saadaan todella vähän palaute'a
•Keskusteleva palaute hedelmällistä, puu'eiden kääntäminen uusiksi 

ideoiksi, joita voidaan kehi'ää.



Vinkkaajan kokemukset

• Saatu hyvä palaute oli helpottavaa
• Palautteen saaminen tuntui hyvältä! 
• Luottamuksellinen ilmapiiri

• Huomasi, että ammattitaitoon voi luottaa, vaikka valmistautuminen olisikin heikkoa
• Yleisö arjessa ei anna paljon palautetta, se olisi kuitenkin kaivattua
• Toiminta on ”suora” palaute (lainataanko kirjaa vinkkauksen jälkeen)

• Asiakkaiden antama palaute pääsoin organisaation tasolla
• Henkilökohtainen palaute olisi hyödyllistä

• Yksilöiden kehitys mahdollistaa organisaation kehityksen.



Yhteinen keskustelu



Yhteinen keskustelu

•Miten huolehdimme toimivasta 
vuorovaikutuksesta työpaikalla jatkossa?
•Huomioitamme tuen tarpeesta?
• Palautteen vastaanottaminen
• Palautteen antaminen

•Dynaaminen fasilitointi: 
• faktat, huolet, ydinkysymykset ja ratkaisut

Kirjastolain toteuttamisessa 
lähtökohtina:

• Yhteisöllisyys
• Moniarvoisuus
• Kulttuurinen moninaisuus



Faktat
• Koulutuspäivässä esite-y /eto on tutki-ua dataa
• Olemme kaikki samassa veneessä
• Kolme kiveä on toimiva harjoitus
• Yksiköiden välillä on eroja. Pienet yksiköt usein yhteisöllisempiä
• Yksin ei voi olla dialoginen
• Työkierto lisää yhteisöllisyy-ä
• Työyhteisö ei rajoitu kirjastotyöntekijöihin, esim. /laisuuksia ja tapahtumia 

järjestämässä on mukana ulkopuolisia toimijoita
• Töissä on eri ikäisiä ihmisiä eri koulutustaustoista
• Asiakaskunnassa on runsaas/ ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, toisin kun 

henkilöstössä
• Perehdytysoppaat ovat vanhoja, kaupungilta (Jyväskylä) hyvä perehdytysopas
• Palau-een antaminen vaa/i rohkeu-a
• Palaute on kaikkien oikeus ja velvollisuus
• Palaute on harvinaista



Huolet 
• Kuinka viedä eteenpäin dialogisuutta
• Kuinka viedä uudet ideat läpi?
• Palavereissa ei ole aikaa.
• Miten järjestää aikaa?
• Missä asiat voisi tuoda vapaamuotoisesti 

esille?
• Pienessä kirjastossa muodostuvat roolit
• Klikkiytyminen suuremmissa yksiköissä
• Työkierron väkinäisyys
• Unohdetaanko asiakkaat?
• Muutoksen pelko ja vaikeus
• Ihmisille ominaiset puolustuskannat
• Pelisääntöjä ei ole päivitetty pitkään 

aikaan
• Miten tänään keskustellut asiat saadaan 

osaksi toimintaa?
• Eri toimipisteiden yhteentoimivuus?

• Uuden faktan leviAäminen kohtaa 
ennakkoasenteita
• Vanhojen käytäntöjen vaaliminen
• Kirjastolain periaaAeiden todellinen merkitys
• OrganisaaDon tasojen ilmeneminen 

käytännössä, Metso, Tampere, Piki, PiKe
• Kanavat keskustelulle?
• Palaute osaksi prosessia, yhteiset paikat niille
• Aikaa ja energiaa ei riitä resurssina johtajien 

visioihin
• budjetti määrää lopulta
• hengähdystaukojen puute projektien välissä
• PalauAeen pelko
• Some-kriDikki kaikkialla ja kaikesta
• Epäonnistunut palauAeenanto, tulehtuneet 

suhteet
• Mitä kauniit sanat tarkoiAavat työyhteisössä?
• Onko keskustelu avointa?



Ydinkysymykset 
• Toteutuvatko arvostus ja kunnioitus?
• Kuinka luomme hyväksyvän ja avoimen 

työilmapiirin?
• Voidaanko hankalia aiheita käsitellä 

yhdessä?
• Vaikka tieto olisi faktaa, muuttuuko 

toiminta?
• Onnistuuko dialogisuuden periaatteiden 

soveltaminen yhteiseen tekemiseen?
• Uusien rutiinien juurruttaminen – miten 

ravistella nykytilaa? (roadmap)
• Ketkä tekevät työtä kirjastossa 

kanssamme?

• Voidaanko ideoita testata käytännössä 
asiakkaiden kanssa?
• Toteutuvatko kirjastolain lähtökohdat myös 

sisäisesti?

• Mitä kirjastolain lähtökohdat tarkoittavat?
• Mikä on kulttuurisen moninaisuuden 

määritelmä?
• erilaiset taustat ja kiinnostuksen kohteet
• työntekijöiden erilaiset etniset taustat
• alakulttuurit
• vähemmistöryhmät
• laaja ja kulttuuriltaan rikas aineisto



Ratkaisut 
• Dialogisuuden vieminen työpaikoille. 

Tasapuolinen kohtelu.
• Oman esimerkin näy:äminen
• Kurssin työkalujen ja harjoitusten 

soveltaminen suuremmalle joukolle
• Vapaa keskustelu, aivoriihet
• Yhdessä tekeminen, työparit 

yksilötyöskentelyn sijaan
• Isoon yksikköön henkilöitä, jotka 

ankkuroivat

• Sisältövetoinen työkierto, turhasta 
väkinäisyydestä luopuminen
• Vapaamuotoiset perjantaikahvit
• Päivitetään pelisäännöt
• Työparikäytännöt 
• Kahoot-palaute

• Keskustelun rohkea avaaminen 
kysymyksin, ei vastauksin
• Avoin, hyväksyvä suhtautuminen ja 

tiedon jakaminen
• Julkinen keskustelufoorumi, digitaaliset 

ratkaisut?
• Talkoohenkeä lisää!
• Palautepalaverit aina tapahtumien 

jälkeen
• Hengähdystauko projektien välissä
• Systemaattinen palautekulttuuri
• Laaja osallistuminen
• Muutos palautteen antamisen rohkeuteen

• Selkeä työnjaosta sopiminen
• Kirjojen hoitajista ihmisten hoitajiksi
• Sana ”pedagogi” on haastava



Mikä oli parasta?

• Hyvä kokonaisuus
• Harjoitukset ja keskustelut kollegoiden 

kanssa
• Tärkeä aihe, konkree7set ja 

käytännönläheiset harjoitukset
• Keskustelevuus
•Mukavat yhteiset ryhmäkeskustelut
• Nyt oli hyvät harjoitukset!
• Vuorovaikutus ja ak?ivinen kuuntelu
• Kolmen kiven harjoitus –

kuuntelemisen tärkeys!
• Uudet menetelmät



Mitä opit itsestäsi?
• Olen hyvä kuuntelija
• Pystyn olemaan läsnä
• Maltillisuutta tarvitaan
• Minulla on hyviä ajatuksia, kun tuon ne 

esille, voin edistää asioita työpaikallani
• Vinkkaaminen on kivaa
• Voin vielä oppia J
• Äkkivinkkaus oli yllättävän mukavaa
• Pitää opetella kuunteletmaan muita
• Voin kommunikoida ihan omana itsenäni
• Voisin antaa enemmän palautetta 

kollegoille
• Voin keskittyä vähemmän puhumiseen ja 

enemmän kuuntelemiseen 



Kiitos osallistumisesta!


