
Miten puhua siitä, 
mistä mieluiten 

vaikenisin?



”Jos sinulla ei ole mitään hyvää 

sanottavaa, sano se.”
-Kim Scott

annaperho.fi



SUORAAN SANOMINEN ON 
VASTUUN OTTAMISTA. 

Siksi hyvä tiiminvetäjä, esimies ja työntekijä –
ihminen – opettelee tapoja, joilla vaikeista asioista 
puhutaan tavalla, joka ei johda mökötykseen, vaan 

porukan yhteisen edun edistämiseen. 

Tämä ei ole helppoa, mutta kylläkin mahdollista. 
Tämä puhe / koulutus kertoo, miten.  
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Niin. Tuntuuko, että jollekulle teidän 
porukassa pitäisi sanoa suorat sanat?

Pitäisikö antaa rakentavaa 
palautetta? 
Tulla toimeen hankalan 
tyypin kanssa?
Raikastaa ilmapiiriä? 
Nostaa kissa vihdoinkin 
pöydälle, häätää virtahepo 
neukkarista?
Silloin tämä puhe on teille 
tarpeen. 

Puheessa käsittelen 
kommunikaatiota ja 
vuorovaikutustaitoja 
haastavissa tilanteissa –
noissa, joita äsken luettelin. 

Annan sinulle ja porukallesi 
käytännön malleja, joilla 
kiusallisista kohtaamisista 
tulee hieman vähemmän 
kiusallisia.  



Esimerkkejä puheen teemoista –
valitaan teille sopivin kulma

Korjaavan palautteen 
antaminen
Konfliktit – tuhoavasta 
rakentavaan
Psykologisen turvallisuuden 
101
Vuorovaikutus ja 
käyttäytymisprofiilit

Vaikuttava puhe – miten saan 
ihmiset toimimaan yhteisen 
päämäärän eteen?
Radikaali suoruus – miten 
yhdistetään empatia ja suora 
viestintä?



Käyttäytymisprofiilien tarvetta?

Konflikteja syntyy usein 
yksinkertaisesti siitä, että ihmiset 
eivät ymmärrä tai osaa nähdä 
erilaisten kommunikointi- ja 
käyttäytymistyylien eroja. 

Käyttäytymisprofiilit ovat 
turvallinen ja käytännöllinen tapa 
tehdä erilaisuutta näkyväksi ja antaa 
vihjeitä siitä millaisella 
viestintätavalla psykologista 
turvallisuutta ja ihan vain parempaa 
meininkiä saa rakennettua. 

Olen sertifioitu Disc-, Peili- ja BigFive-
valmentaja. Näitä työkaluja voidaan 
käyttää joko Suorat Sanat-
valmennuksen pohjana, tai 
itsenäisessä koulutuksessa, jossa 
keskitytään profiloinnin perusteisiin 
tai niiden sovelluksiin kuten vaikkapa 
juuri konfliktiprofilointiin. 



Olen työskennellyt urani aikana kymmenissä tiimeissä, ja
valmentajan roolissa tapaan eri työyhteisöjen ihmisiä viikottain. 
Tämän vuoksi minulla on hyvä ote siihen inhimilliseen kirjoon, 

joka työpaikoilla kukoistaa – hyvässä ja pahassa. 

Media-alan ammattilaisena viestintä ja kommunikaatio ovat
minulle jokapäiväistä leipää. Pohdin jatkuvasti keinoja, joilla puhua

ja kirjoittaa tavalla, joka menee perille saakka. 

Näistä aineksista versoi myös vuonna 2018 ilmestynyt kirjani Suorat
Sanat (Otava), joka käsittelee vaativiin vuorovaikutustilanteisiin

liittyviä teemoja sekä emotionaalista rohkeutta – rohkeutta sanoa
suoraan silloin kun sen aika on. 

Miksi Anna? 
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Laitetaanko pakettiin?

Ota yhteyttä: 
Tuukka Huuskola

Head of Massive Sales
(050) 373 3906

tuukka@annaperho.fi

Anna Perho
Yours Truly
(041) 590 015

anna@annaperho.fi


