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TOIMIVAN VUOROVAIKUTUKSEN 

EDELLYTYKSET
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Ei-
tietäminen
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Ratkaisusuuntau-
tuneelle
asiakastyölle on 
ominaista:

• Voimavaroihin keskittyminen

• Menneisyyden huomioiminen voimavarana

• Positiivisten poikkeusten ja edistymisen 
nostaminen

• Erityisesti aikojen, jolloin vaikeudet ovat 
hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka 
vain osittain, huomioiminen ja tutkiminen

• Usko muutosmahdollisuuteen 

• Usko ihmiseen osaavana ja kykenevänä 

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Ratkaisukeskeistä työskentelyä 
ohjaavat periaatteet
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Ratkaisupuheen 
vahvistaminen

Positiivisten 
poikkeusten 
löytäminen

Luottaminen ja 

Ei-tietäminen

Kuunteleminen 
Vaikuttaminen 

ja vaikuttuminen

Arvostuksen 
osoittaminen

Yhdistäminen  
osallistaminen
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Ratkaisukeskeisyyden taustalla ovat vaikuttaneet/vaikuttavat yhä muun 

muassa 

• Systeemiteoria

• Kybernetiikka ja kaaosteoria

• Sosiaalinen konstruktivismi 

• Narratiivisuus 

• NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi 

Haastattelutekniikoita

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Poikkeuskysymykset

Skaalatyöskentely ja asteikkokysymykset

Uudelleenmääritykset

Selviytymiskysymykset

Tapaamista edeltäneet muutokset

Tulevaisuuden muistelu ja ihmekysymys

Ansionjako

Kirje tulevaisuudesta

Tähtihetki

Vastoinkäymisiin varautuminen
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Ihmekysymys

Oletetaan, että yön aikana kun nukut tapahtuu ihme. Se ratkaisee ongelmasi, jonka 
vuoksi tulit tänne. Nukkuessasi et kuitenkaan tiedä, että näin tapahtuu.

Mistä aamulla tietäisit, että yöllinen ihme on tapahtunut? 

Mikä olisi ensimmäinen merkki, joka kertoisi sinulle siitä? 

Mistä muusta huomaisit sen?

Mitä näet, kuulet, koet ympärilläsi?

Kuka muu havaitsisi ihmeen tapahtuneen?

Kun hän huomaisi sen, mitä hän tekisi erilailla?

Kun hän toimisi niin, miten se vaikuttaisi sinuun?

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

SAMAUTTAMINEN
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Kielellinen 
samauttaminen

•Ihmisellä on sosiaalisissa tilanteissa muuntumisen tarve

•Hän haluaa muokata ja sovittaa omaa vuorovaikutustaan 
toiseen ihmiseen=> pyrkimys samalle aaltopituudelle 

•Puhuessa käytetään samoja sanoja tai fraaseja, joita 
toinenkin käyttää 
• usein tiedostamatonta 

•Sopeutuminen ja sovittaminen auttavat tilanteissa, joissa 
haluamme kuulua joukkoon tai olla läsnä toisille

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Samauttamista 
tarvitaan kun:

•Halutaan säilyttää hyvä yhteys toisen kanssa, vaikka 
olemmekin eri mieltä 

•Vahvistaa kontaktia ja luottamusta 

•Epävarmuus sekä pelko voivat häiritä

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Nlp näkökulma 
kieleen 
samauttamisen 
taustalla

•Samojen sanojen käyttö antaa meille illuusion, että 
puhumme samasta asiasta

•Sanojen merkityssisällöt ovat kuitenkin kahdellakin ihmisellä 
hyvin erilaiset, sillä sanat sisältävät ihmisen henkilökohtaisia 
merkityksiä (Kartta ei ole maasto)

•Esim. Sanat rakkaus, työ, runsaus -> voimme täyttää sanan 
merkityksen omista kokemusmaailmoistamme löytyvillä 
sisällöillä tai voimme lähteä tarkentamaan (Meta-malli) 
kysymällä, mikä on puhujan antama merkityssisältö 
käyttämälleen sanalle

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

..jatkuu

•Ihminen toimii karttojen ja mallien kautta, jotka hän on 
maailmastaan tehnyt

•Jotta ymmärtäisi toista ihmistä, on tärkeää ymmärtää 
minkälaisia hänen mallinsa ja karttansa on 

•Ihmisen käyttäytyminen tulee ymmärrettäväksi vasta 
toimintamahdollisuuksien kautta, joita hänen 
henkilökohtainen maailmankuvansa hänelle tarjoaa

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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Puheessa

•Sanojen merkitykset ovat henkilökohtaisia, ihmisten 
sanavalinnat eivät ole satunnaisia, vaan jokainen pyrkii 
löytämään mahdollisimman hyvin omia kokemuksiaan 
kuvaavia sanoja

•Oma kokemus on olemassa havaintoina, mielikuvina, 
sisäisinä ääninä, sisäisenä puheena ja tuntemuksina sekä 
tunteina (aistikokemuksina)

•Kun puhumme käännämme kokemuksiamme sanoiksi

•Kuuntelija kuulee vain sanoja eikä tiedä minkälaisesta 
aistikokemuksesta sanat on käännetty, koska toisen ihmisen 
aistikokemus ei ole näkyvillä, kuultavissa tai tunnusteltavissa 
=> puhuessamme käännämme kuulemiamme sanoja 
henkilökohtaisiksi kokemukseksi

•Muistamme toisen puheesta muutamia sanoja, mutta kun 
sanoja tulee enemmän, niitä on vaikea muistaa, meillä on 
vain merkityksiä toisen puheen kokonaishahmosta, jota 
kuvaamme sen jälkeen omilla sanoillamme

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

•Paras tapa puhua samasta asiasta kuin toinen ihminen, on 
käyttää samoja sanoja => silloin puhuu samasta asiasta kuin 
toinen, mutta samalla ei kuitenkaan ole aivan varma siitä 
mistä toinen puhuu

•Etuna, että hyvä yhteys toiseen ihmiseen säilyy paljon 
paremmin, jolloin on mahdollista tarkentaa ja selvittää toisen 
ihmisen sanojen alla olevia henkilökohtaisia merkityksiä

•Avainsanat kuvaavat niitä asioita, joita puhuja pyrkii 
välittämään ja kun haluamme pysyä puhujan merkityksissä, 
voimme käyttää hänen sanojaan
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KIELEN TAIKAA

ÄLÄ SAMMUTA 
VALOJA, SE EI 

PIDÄ SIITÄ!

PIDÄ VALOT 
PÄÄLLÄ, SE 
PITÄÄ SIITÄ!
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KONJUNKTIOT
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JOS KUN
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KONJUNKTIOT
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MUTTA JA

PRONOMINI

TÄMÄ

TUO

SE
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Metafora
”Minun elämäni on kuin…” 

”Työssäni olen kuin…”

”Parisuhteessa toimin kuin…” 

”Tämä riita on minulle kuin…”

”Tulevaisuus on minulle kuin…” 

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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UUDELLEEN 
MÄÄRITTELY
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UUDELLEEN 
MÄÄRITTELY
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ASIAYHTEYS. 

Jokin käyttäytyminen on tarkoituksenmukaista 
yhdessä, mutta ei toisessa kontekstissa.

ASIAN SISÄLTÖ.

Monet näkökulmat, kokonaisuus.

PYRKIMYS. 

Yksi keino voi palvella useita tavoitteita ja samaan 
aikaa tavoitteeseen voidaan pyrkiä useiden erilaisten 
keinojen avulla.

PROKRUSTEEN 
VUODE

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI
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SINÄ OSAAT SINÄ ET OSAA

MINÄ EN OSAA

MINÄ OSAAN

ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖ

AUTETTAVA YHTEINEN 
IHMETTELY

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

33

36



14.3.2021

15

WWW.MYOTATUULIVALMENNUS.FI

Luonnossa myötätuuli on eteenpäin suuntaavaa liikettä ja voimaa.
Me myötätuulilaiset toimimme samoin – tuemme sinua ja työyhteisöäsi voiman suuntaamisessa kohti haluttua päämäärää.

Tuuli Paltemaa

+358 504145179   

etunimi.sukunimi@myotatuulivalmennus.fi

Kiitos!

38
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Miten pääsee ”sanojen taakse”? 

 

Kokemuksellinen totuus löytyy saduista, tarinoista ja unista. Metaforien avulla voimme nähdä 

sekä sanojen taakse, että niitä muuttamalla myös pidemmälle. Metafora on oikeastaan tapa 

aistia, kokea ja ymmärtää. Kielemme on pullollaan metaforia haluamme tai emme, olemme 

leikillämme tai tosissamme. Puhumme rahasta ja sen kellumisesta, ajan virtaamisesta, 

kultaisista päivistä tai selkään puukottamisesta ja perhosista vatsassa. 

”Mä olisin tällainen koppakuoriainen, tää vois mennä ihan pieneks ja piiloutua. Tää vois leikkii 

piilosta ja voittais aina kun tää olis niin näkymätön. Mut sitte vois tulla joku koira ja se vois 

syödä tän, siks tän pitää olla vielä pienempi ja näkymättömämpi”, kertoi Ella 5 v. 

Metaforan käyttäminen luo sillan, metafora on kielikuva, joka avaa maiseman, jota tarkastella. 

Metafora kertoo aina enemmän kuin sen sisältämät sanat. Millaista on olla niin pieni ja 

näkymätön, että voittaa kaikki piilosleikit. Tai millaista on pienentyä niin, ettei koirakaan enää 

voi löytää? 

Yrityksestä sanottua: 

”Meidän yritys on kuin taistelutanner, jokainen on omassa poterossaan ja kurkkaa ajoittain 

vieläkö ammutaan.” Pekka yrityskoulutuksessa 

”Meidän firma on kuin perhe, pomo on hiton ankara isä ja me ollaan kai niitä villejä vekaroita. 

Tää on tällainen uusioperhe, ilman äitiä. Tartteis kyllä välillä sitäkin, pullan tuoksua ja hyräilyä 

keittiöstä.” Merja työnohjauksessa 

Kokeile, jatka lauseita: 

”Minun elämäni on kuin…”                                                            ”Työssäni olen kuin…” 

”Parisuhteessa toimin kuin…”                                                       ”Tämä riita on minulle kuin…” 

”Tulevaisuus on minulle kuin…”                                                     Tai keksi ihan oma aloitus. 

Mitä tapahtuu, jos muutat metaforaa? Entä jos jaatte metaforan puolison tai työkaverin 

kanssa? 

Millainen olisi paras, toimivin ja miellyttävin metafora juuri tähän hetkeen ja tilanteeseen? 

Millainen kirja olisin? Elämäni – moniäänistä draamaa, osin komediaa, tragediaakin siteeksi. 

Valitsen tiedostamatta tai tietoisesti päivittäin, uudelleen ja uudelleen ne vertauskuvani, jotka 

joko kannattelevat tai painavat alaspäin. Voin ja saan valita itselleni sopivat vertauskuvat, voin 

tietoisesti ylittää tai rikkoa rajoja, täydentää olemassa olevaa sekä luoda uutta. Voin ja saan 

valita useita vertauskuvia, voin ja saan katsoa maailmani ristiriitaisiakin osia niiden kautta, 

monipuolistaa ja rikastuttaa sitä. Minä olen kirjani kirjoittaja. 

”Minun elämäni on kuin… 

mailto:koulutus@myotatuulivalmennus.fi


SAMAUTTAMINEN 

 

Portti opettamiseen, valmentamiseen, neuvotteluun, terapiaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Se on yksi 

eläinten (ihmisen) LUONNOLLISISTA vuorovaikutustaidoista.  

Kontakti syntyy silloin kun ihminen kohdataan hänen omalla kartallaan. Samauttaminen on avain yhteisen 

aaltopituuden löytämisen. Ihminen kokee tulevansa ymmärretyksi silloin, kun hänen asioille antamat 

merkitykset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi. 

Tunneyhteyden saamiseksi havainnoi toisen eleitä, asentoa, äänen sävyjä, korkeutta ja muuta ei-sanallista 

viestintää. Kuuntele tarkasti toisen käyttämiä sanoja ja käytä itse samoja. Seuraile luontevasti myötäillen 

eleitä, asentoja, äänen vaihteluita, näin annat palautetta hänelle läsnäolostasi ja hänen omasta 

käyttäytymisestään.  

Hyvä yhteys syntyy, kun ensit samautat itsesi hänen kanavalleen ja sitten esittelet oman asiasi. Pääset 

samautettavan kartalle ja voit alkaa johtaa samauttamista haluttuun (huom! molempia hyödyttävään) 

suuntaan. Esimerkiksi ahdistunutta ihmistä voi rauhoittaa samauttamisen johtamisella. 

Ihmisellä on sosiaalisissa tilanteissa muuntumisen tarve. Hän haluaa muokata ja sovittaa omaa 

vuorovaikutustaan toiseen ihmiseen=> pyrkimys samalle aaltopituudelle. Usein tiedostamatta puhuessa 

käytämme samoja sanoja tai fraaseja, joita toinenkin käyttää.  

Kun haluamme kuulua joukkoon ja olla läsnä toiselle sopeutuminen ja sovittaminen toisen 

vuorovaikutustapaan auttaa. Samauttamista tarvitaan myös, kun halutaan säilyttää hyvä yhteys toisen 

kanssa, vaikka olemmekin eri mieltä. 

Samojen sanojen käyttö antaa meille illuusion, että puhumme samasta asiasta, sanojen merkityssisällöt 

ovat kuitenkin kahdellakin ihmisellä hyvin erilaiset, sillä sanat sisältävät ihmisen henkilökohtaisia 

merkityksiä ja ihminen toimii karttojen ja mallien kautta, jotka hän on maailmastaan tehnyt (Kartta ei ole 

maasto). Esim. Sanat rakkaus, työ, runsaus -> voimme täyttää sanan merkityksen omista 

kokemusmaailmoistamme löytyvillä sisällöillä tai voimme lähteä tarkentamaan kysymällä, mikä on puhujan 

antama merkityssisältö käyttämälleen sanalle. 

Jotta ymmärtäisi toista ihmistä, on tärkeää ymmärtää minkälaisia hänen mallinsa ja karttansa on. Ihmisen 

käyttäytyminen tulee ymmärrettäväksi vasta toimintamahdollisuuksien kautta, joita hänen 

henkilökohtainen maailmankuvansa hänelle tarjoaa. 

 

Mihin voi samauttaa: 

1. Kehon kieli: asento, ilmeet, eleet, liikkeet, katseen suunta 

2. Ääni: korkeus, sävy, voimakkuus, rytmi 

3. Hengitysrytmi 

4. Silmien liikkeet 

5. Saman kielen käyttäminen 

Voi myös peilata tai ristikkäispeilata. Peilaamisessa samauttaja muuttaa esim asentonsa samanlaiseksi kuin 

toisella on. Ristikkäispeilaaminen voi olla esim toisen hengityksen peilaamista käden liikkeellä jne. 



Sanallisesti: 

Sanojen merkitykset ovat henkilökohtaisia, ihmisten sanavalinnat eivät ole satunnaisia, vaan jokainen pyrkii 

löytämään mahdollisimman hyvin omia kokemuksiaan kuvaavia sanoja. Oma kokemus on olemassa 

havaintoina, mielikuvina, sisäisinä ääninä, sisäisenä puheena ja tuntemuksina sekä tunteina 

(aistikokemuksina), kun puhumme, käännämme kokemuksiamme sanoiksi. 

Kuuntelija kuulee vain sanoja eikä tiedä minkälaisesta aistikokemuksesta sanat on käännetty, koska toisen 

ihmisen aistikokemus ei ole näkyvillä, kuultavissa tai tunnusteltavissa => puhuessamme käännämme 

kuulemiamme sanoja henkilökohtaisiksi kokemuksiksi. 

Muistamme toisen puheesta muutamia sanoja, mutta kun sanoja tulee enemmän, niitä on vaikea muistaa, 

meillä on vain merkityksiä toisen puheen kokonaishahmosta, jota kuvaamme sen jälkeen omilla 

sanoillamme. Paras tapa puhua samasta asiasta kuin toinen ihminen, on käyttää samoja sanoja => silloin 

puhuu samasta asiasta kuin toinen, mutta samalla ei kuitenkaan ole aivan varma siitä mistä toinen puhuu. 

Etuna, että hyvä yhteys toiseen ihmiseen säilyy paljon paremmin, jolloin on mahdollista tarkentaa ja 

selvittää toisen ihmisen sanojen alla olevia henkilökohtaisia merkityksiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että 

SAMAUTTAMINEN EI OLE AJATUSTEN LUKEMISTA! 

• Avainsanat kuvaavat niitä asioita, joita puhuja pyrkii välittämään ja kun haluamme pysyä 

puhujan merkityksissä, voimme käyttää hänen sanojaan sekä saman mielisiä ilmaisuja: " olen 

samaa mieltä... kuulinko oikein, että.."  

• Toisen hyvään tarkoitukseen yhtyminen: "olen periaatteessa samaa mieltä ja..", "arvostan 

näkökulmaasi"  

• Toisen vaatimuksen tai kysymyksen toistaminen: "haluatko sanoa että..", "mikäli kuulin 

oikein.."  

• Tilanteen /tunnetilan kommentointi (HUOM kerro havaintosi, älä tulkintaa): "näen että hartiasi 

ovat jännittyneet... sanoit, että olet….” 

 

Sanaton peesaus: 

• Samantyyppiset eleet, ilmeet, asennot, liikkeet 

• Samantyyppinen äänensävy 

• Samantyyppinen puheen nopeus, rytmi, tauotus 

 

Symmetrinen suhde 

• Molemmat tekevät samaa: kun toinen hymyilee, toinen hymyilee myös.. Kun toinen hymyilee 

enemmän niin toinenkin hymyilee enemmän. 

• Kun samautamme, teemme samaa kuin toinen = Lisäämme symmetrisyyttä vuorovaikutukseen. 

 

Täydentävä suhde 



• Toinen ihminen jää hiljaisemmaksi ja toinen on puheliaampi, toinen on arempi ja toinen 

aloitteellisempi, toinen on aktiivisempi ja toinen passiivisempi jne.  

• Täydentävät roolit ja toimintatavat ovat peräisin kahdesta lähteestä: Lapsen ja vanhemman 

ja yhteiskunnallisessa työnjaossa syntyneistä täydentävistä rooleista (esimies alainen, 

myyjä ostaja, lääkäri potilas jne) 

 

Roolipareja asiakastyössä:   

• Auttaja – Autettava 

• Opettaja – Oppija 

• Asiantuntija – Tietämätön 

• Osaaja – Osaamaton 

• Pätevä – Epäpätevä 

 

Esimerkki  

Terapeutti, joka ottaa vastaan asiakkaan tarjoaman asiantuntijaroolin ja ryhtyy selvittämään, mikä ratkaisisi 

asiakkaan ongelman (“Meillä on täällä testejä...ja minulla on kokemusta”). 

Toiseksi hän voi samauttaa, eli rakentaa symmetrisempää suhdetta, jolloin saa paremman yhteyden 

asiakkaaseen (“Epävarmuus on ihan normaalia, joskus sitä miettii mitä tehdä. Silloin haluaa jutella, testata 

ajatuksia ja kuunnella muita.”). 

Hän voi myös kääntää asiakkaan tarjoaman roolin ympäri ja ryhtyä tietämättömäksi, jotta asiakkaalle tulee 

vastuunottajan ja päättäjän rooli (“Minä en nyt tiedä. Oikeastaan haluaisin pyytää sinulta apua, koska sinä 

tiedät omalta osaltasi kuitenkin paremmin”) 

Terapeutti voi olla asiantuntijan roolissa, kun asiakas tulee hänen luokseen. Jos hän asiakkaan lähtiessä 

yhäkin asiantuntija, hän on ratkaissut ehkä yhden ongelman ja jättänyt asiakkaan riippuvaiseksi itsestään.  

Jos hän kuitenkin muuttaa asiantuntijuuden roolin jossain vaiheessa symmetriseksi rooliksi, jossa 

molemmat ovat ymmällään ja jossa molemmilla on jotain ratkaisun osasia tiedossa ja lopuksi kääntää roolit 

niin, että asiakas neuvoo (asiakkaan oma neuvokkuus käynnistyy), kuinka asiat on ratkaistava, hän on 

tehnyt asiakkaan kykeneväksi ottamaan omaa vastuuta ongelmanratkaisusta. 

 

 

 

 

 

 

 



SAMAUTTAMISHARJOITUKSIA: 

 

1. 

1. 3-4 hengen ryhmissä 

2. A: Kerro jostain tapahtumasta, joka on jäänyt mieleen syystä tai toisesta. 

3. B: Kuuntele läsnäollen, keskity kertojaan ja huomaa sanat, joita hän käyttää. Kommentoi 

käyttämällä toisen sanoja. 

• Esimerkkejä: 

• A: Se juttu on jäänyt painamaan mun mieltä (kinesteettinen) 

• B: Niin, se varmaan tuntuu raskaalta ja painavalta... 

• A: Syksy on upeaa aikaa, kaikki näyttää niin värikkäältä (visuaalinen) 

• B: Juu, voin melkein nähdä nuo upeat värit. 

• A: No, kun tuuli hetken puhisee ja suhisee on tuo mennyt. Jää sellainen hiljaisuus… 

(auditiivinen) 

• B: Kuulen, mitä sanot.  

6. Muut kommentoivat – huomauttavat, jos B ei huomaa käyttää toisen sanoja, keksivät ehdotuksia, 

lopuksi keskustelkaa mitä huomasitte. 

 

 

2. 

 

1. Kukin ottaa vuorollaan jonkin vuorovaikutustilanteen tarkasteltavaksi. 

 

2. A, jonka tilannetta tarkastellaan, valitsee itselleen parin B ja kertoo jostain kokemastaan 

tilanteesta, omista tuntemuksistaan sekä ko tilanteen henkilöstä X jne.  

 

3. Kokeillaan: A ottaa X:n roolin ja eläytyy tilanteeseen. Hän käyttää mahdollisimman tarkasti kaikkea 

X:n eleitä, ääntä, kehon asentoja, ilmaisuja jne. 

 

4. B eläytyy A:ksi ja samauttaa X:ää.  

 

5. Kolmas ryhmäläinen tarkkailee tilannetta. Tilanteen kesto muutamia minuutteja. 

 

Keskustelu: Mitä tapahtui samautettavalle? Miltä samauttaminen tuntui? Mitä tarkkailija huomasi 

vuorovaikutuksessa, samauttamisessa jne. Millaisia neuvoja kukin antaisi? Tarvittaessa voidaan kokeilla 

uudelleen sama tilanne. 



3. 

a. Seuraa ympärilläsi olevia ryhmätilanteita. Huomaa kuinka ihmiset samautuvat toisiinsa tai kuinka joku 

lähtee ”johtamaan” samauttamista. Tarkkaile ihmisten eleitä, asentoja, ilmeitä, sanoja ja puhumisen tapoja.  

Huomaa, mitä tapahtuu, jos joku muuttaa esim asentoa, silloin kun ryhmä on jo toiminut jonkin aikaa. 

Miten tilanteen tunnelma ja samauttamisen taso vaikuttavat toisiinsa? 

b. Kokeile itse tilannetta jonkun henkilön kanssa. Kyse, keskustele ja ole kiinnostunut hänestä. Ota 

tietoisesti sama asento, kun keskustelukumppanillasi, käytä hänen sanojaan ja tapaansa puhua. Hengittele 

ja puhu samassa rytmissä, liiku tai ole paikoillasi kuten hän. Kun hyvä yhteys on syntynyt kokeile, mitä 

tapahtuu kun sinä teet muutoksen esim asennossasi. Seuraako keskustelukumppanisi sinua? 

c. Katsele televisiosta keskusteluohjelmaa tms. Huomaa, kuinka samauttaminen siellä sujuu tai ei suju. 
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