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4. VUOROVAIKUTUS

Kuinka kommunikoida, kun sanaton viestintä (esim. ilmeet ja 

eleet) on puuttellista 

TAUSTA

Sanaton viestintä – kuinka joku kuuntelee, liikkuu ja reagoi – paljastaa 
enemmän kuin pelkät sanat. Kun sanaton viestintä tukee kielellistä 
viestintää, luottamus ja selkeys lisääntyy. Päinvastaisessa tapauksessa 
jännitteet ja epäluottamus saattavat herätä ja epäselvyyksiä syntyä 
osallistujien välille. Miten voi viestiä ja ymmärtää mitä muut tarkoittavat, kun 
viestintä tapahtuu virtuaalisesti ja sanattomat merkit ovat piilossa?

TEOREETTINEN POHJA

Pragmaattinen kompetenssi pitää sisällään mm. taidon organisoida ja 
jäsentää keskustelua sekä ymmärtää erilaisia merkityksiä, kuten ironiaa, 
vuoronvaihtoa ja eleitä (esim. katsekontakti). Osallistujat eivät välttämättä 
näe toistensa kasvoja, jos kamerat eivät ole päällä, mikä luo hankaluuksia 
vuoronvaihtoon. Siksi suositellaan, että kameroita käytetään etäviestinnässä.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Sanattoman viestinnän tunnistaminen ja hallitseminen on tärkeää 
vuorovaikutustilanteessa. Voit parantaa sitä, miten muut näkevät sinut 
keskusteluissa ja neuvotteluissa sekä pystyt ymmärtämään, miten he 
suhtautuvat sinuun tärkeissä tilanteissa. Tehtävässä keskitytään sanattomaan 
viestintään ja miten se voi muuttaa kuuntelijoiden suhtautumista toisiinsa.
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Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

K O H D E R Y H M Ä

V A I H T O E H T O  
T E H T Ä V Ä Ä N

Kaikki kohderyhmät

Tämä tehtävä voidaan 
helposti toteuttaa myös 
lähitapaamisissa.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Ensimmäinen tehtävä:
1. Pyydä osallistujia laittamaan kamerat päälle.
2. Kerro heille, että aiot antaa heille sarjan erilaisia ohjeita, ja 
haluat heidän seuraavan niitä mahdollisimman nopeasti.
3. Anna käskyjä ja pyydä osallistujia toimimaan niiden mukaan 
samalla kun suoritat itse päinvastaista toimintoa. Esimerkiksi 
sano: taputa käsiäsi, nouse seisomaan, kosketa olkapäitäsi, istu 
alas, risti kätesi, laita kätesi suullesi - ja samalla kun sanot näin, 
laita kätesi nenällesi jne.
4. Tarkkaile kuinka moni osallistuja kopioi mitä teet eikä mitä 
sanot. 
5. Jaa havaintosi ryhmälle ja keskustele heidän kanssaan, miten 
kehonkieli voi vaikuttaa ymmärtämiseemme ja reaktioihimme.

Toinen tehtävä, joka tukee sanattoman viestinnän sopivaa 
käyttöä:
1. Pyydä osallistujia keskustelemaan pienissä ryhmissä (2-4 
henkilöä) jostain teemasta (esim. kuinka esitellä uusi tuote tai 
koulutus asiakkaille) ja käyttämään joitain sanattoman 
viestinnän merkkejä dialogin tukena.
2. Jaa lista sanattoman viestinnän toimista niiden merkityksen 
kera auttaaksesi osallistujia ymmärtämään tehtävä.
3. Jonkin ajan kuluttua pyydä yhtä ryhmistä esittämään heidän 
dialoginsa toisille ja keskustelkaa heidän havainnoistaan 
yhdessä.

Lisätä selkeyttä ja välttää väärinkäsityksiä 
etäviestintätilanteissa, joissa sanaton viestintä on 
puutteellista. 

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse etukäteen lista sanattomista reaktioista, jotka 
voidaan suorittaa etänä ja nähdä kameran kautta.
Tee lista reaktioiden merkityksistä käyttäen kuvia tai 
symboleita esim. peukku pystyyn = hyvä esitys; 
peukku alas = ei kovin hyvä; käsien taputus = 
onnellinen.

Verkossa

15-20 minuuttia

Yli 6

Ryhmätyö


