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VAIKEAT KESKUSTELUT -VALMENNUS 19.3.2020
Esimiehet, luottamushenkilöt ja työntekijät toimivat tilanteissa, jotka ovat enemmän tai 
vähemmän hankalia ja tulehtuneita. Näitä tilanteita syntyy esimerkiksi työnantajan edustajan 
kanssa keskusteltaessa ja työntekijöiden kesken. Teemapäivänä saamme valmennusta siihen, 
miten toimia ja suhtautua tilanteissa, joissa tunteet pyrkivät pinnalle. 

OHJELMA Torstai 19.3.2020
8.30  Aamukahvi 
9.00  Avaus ja tutustuminen kokteilkutsuilla. 

Kättele ja esittele itsesi jokaiselle. Kysy: 
”Mistä tulet ja miten päivä alkoi.”
Päivän aiheen esittely, miksi keskustelu on 
joskus vaikeaa.
- Oman toiminnan osuus siinä, että keskus-
telun ja henkilösuhteiden jännite jatkuu.
Esimerkkejä oman toiminnan vaikutuk-
sesta: kiinnostunut/jankkaava, kuunteleva/
ei-kuunteleva, ymmärtävä/oikeassa oleva, 
kyselevä/omia mielipiteitä kertova, sinun 
kokemuksesi/ minun kokemukseni, minun 
tietoni/ sinun tietosi.
-tutkimme ongelmia yhdessä, mietimme
erilaisia lähestymisiä keskusteluun ja har-
joittelemme pattitilanteen purkamista.

9.50  Tauko
10.00 Harjoitus: Keskustelu esimies - työntekijä. 

Aiheena esimerkiksi työsuorituksen toistu-
va myöhästyminen, sovittuun asiaan ei ole 
tullut muutosta tai huono käytös. Tehdään 
pareittain. 
Molemmissa rooleissa ollaan kaksi kertaa, 
yhteensä neljä harjoitusta. Kertojen välillä 
osallistujien itsearviointikeskustelu, jonka 
jälkeen yritetään parantaa omaa toimintaa 
seuraavassa harjoituksessa.

 Esimerkki:
- Haluan puhua kanssasi siitä, että tavates-
samme elokuun lopussa (fakta) lupasit, että

osallistut aina suunnittelupalavereihin.
- Niin, mitä siitä?
- Olet ollut usein poissa, viimeksi tiistaina
(fakta).
- Olen kyllä yrittänyt olla paikalla. Pari
kertaa olen ollut sairaana …
Miten esimies jatkaa keskustelua (mihin 
hän pyrkii).

10.30 Harjoituksen purku ja yhteinen keskustelu. 
- Miltä tuntui aloittaa palautekeskustelu
- Miltä tuntui ottaa vastaan palaute
- Miten tunteet ja suhde toiseen muuttui-
vat harjoitusten aikana

11.00 Tauko
11.15 Tulkinta ja johtopäätökset. Kari Murron/

Anna Davidsonin ajatukset ennen keskus-
telun aloittamista.

Mielipiteen esittäminen. 
Harjoituksia ja esimerkkejä keskustelun aloituk-

sista:
1. Tässä keskustelijat voisivat olla esimerkiksi 

luottamushenkilö ja esimies.
 - Minusta tuntui pahalta, kun kuulin sinun 

sanovan, että minä jankutan aina samaa 
asiaa ja lähdit huoneesta ja löit oven kiinni. 
Mikä tässä asiassa on sellaista, että se sai 
sinut sanomaan ja tekemään noin?

2. Keskustelu kollegan kanssa, joka käy 
vuosittain useita kertoja puhumassa aina 
samaa asiaa, mutta ei halua, että asioille 
tehdään mitään:

 - Viime kerralla, kun puhuimme tästä, sa-
noit, että otat tuon esiin esimiehesi kanssa, 
eikö vaan?

 - Aina ei ehdi, ei ole tullut sopivaa paikkaa
 - Muistatko mitä viimeksi puhuimme.
 - En Ihan tarkkaan
 - Jos minä kerron. …. Muistatko tämän 

asian samalla tavalla? 
 Tässä harjoituksessa voi myös kysyä, 

painaako työntekijää jokin sellainen asia, 
mikä ei ole tullut esiin.

3. Keskustelu henkilön kanssa, joka on suut-
tunut/käyttäytynyt sopimattomasti/jäänyt 
ilmoittamatta pois. 

 - Se mitä sanoit eilen palaverissä, herätti 
huomioni. Kertoisitko, mitä halusit silloin 
sanoa?

 - En osaa.
 - Se vaikutti tilanteessa niin, että jouduim-

me lopettamaan palaverin.
 - Mitä sitten!
   Jatkuu …

12.00 Lounastauko
12.45 Harjoituksia:
 1. Keskustelu kerrotusta häirintätapaukses-

ta.
 2. Kiitoksen antaminen hyvästä suorituk-

sesta.
  Purku ja keskustelu tilanteiden herättämis-

tä tunteista ja tuntemuksista.
13.30 Yhteinen keskustelu päivän teemasta. 

Suullinen arviointi.
14.00 Päätös
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Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina. 
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman 
tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita. 
Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu koulutus on osoittautu-
nut tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä. 
Kun suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä  Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040 7192 309.

Kouluttaja
Erkki Kupari, FM, koulutuspäällikkö (SYA), on 
kokenut työelämän neuvottelija ja kouluttaja

Koulutuspaikka
Teksiskan salit, Femmans, Eerikinkatu 2, 
5. krs 00100 Helsinki.

Koulutuspaketin hinta 
Osallistumismaksu 220,- + alv 
sisältää ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Koulutusryhmän koko
Ilmoittautuminen: 4.3.2020 mennessä. 
IIllmmooiittttaauudduu  ttäässttää.

Lisätiedot
Suomen Yhteisöakatemia Oy 
Saarijärventie 5 B 14, 40200 JYVÄSKYLÄ 
akatemia@sya.fi
puh. 040 7192 309

Tilauskoulutukset

Osallistujien palautetta
Suullisessa palautteessa sanottiin, muun muassa että:

- ryhmätyöstä sai paljon

- harjoitukset ja toisto auttoivat ymmärtä-
mään omaa toimintaa

- esimiehen roolissa näki tilanteen uudella
tavalla

- löysin heti käyttökelpoisen aloituksen
vaikeaan keskusteluun

- vertaiskeskustelut ryhmässä auttoivat
ymmärtämään, että ongelmia on muillakin

- koulutuksesta sai paljon, aluksi vierastin
harjoituksia, mutta ne sujuivat hyvin

- miten edetä pehmeästi keskustelussa ja
edetä asian käsittelyssä

- harjoituksissa toisto auttoi oppimaan kes-
kustelussa

http://www.sya.fi/ilmoittautuminen/

