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Esiintymisvarmuus lisääntyy opiskelemalla ja 

harjoittelemalla sekä haitallisten ajattelutapojen 

tunnistamisen kautta. Varma puhuja on levollinen, 

ytimekäs, selkeä ja energinen. Hän uskoo kykyynsä 

tulla kuulluksi ja vaikuttaa asioihin. Hän ei toisaalta 

vaadi itseltään liikaa eikä pelkää virheitä, mutta 

toisaalta ei myöskään vähättele omaa itseään eikä 

asiaansa. 

Ihmisten edessä - Vakuuttava 

viestintä yleisölle 21.9.2016 



  
 
 



 



 
 
Taitava puhuja 
 

Hyvä puhuja on vapautunut, vilpitön, innostunut ja arvovaltainen. Jos puhuja on 

epävarma ja vaivautunut, kuuntelijakin vaivautuu. Jos taas puhuja näyttää 

nauttivan puhumisesta, kuuntelijakin tuntee olonsa rentoutuneeksi ja 

vapautuneeksi. Jos kuuntelija ei kuitenkaan luota puhujan asiantuntemukseen 

tai rehellisyyteen, jää sanoman vaikutus vähäiseksi. Kuuntelija arvioi 

luotettavuutta monien asioiden summana, mutta on yleensä hyvin herkkä 

havaitsemaan epäaitouden.  

Innostuksesta, intohimosta ja uskosta omaan asiaan löytyy tärkein voima 

kuulijoiden vakuuttamiseen. Kuten tiedetään, innostus tarttuu ja saa kuuntelijat 

puolestaan panostamaan ja työskentelemään asian puolesta. Puheella ei ole 

toivottua vaikutusta, ellei puhuja itse ole vakuuttunut omista tiedoistaan ja 

mahdollisuuksistaan. 

Kokeneet puhujat ymmärtävät oman mielialan merkityksen, ja siksi keskittyvät 

juuri senhetkiseen tilanteeseen.  Omia tuntemuksia voi vahvistaa viime hetken 

ajatuskululla: ”Mukava puhua tälle yleisölle tästä asiasta, täällä, tänään ja  



varsinkin kun osaan asiani. Tämä on tärkeää sekä minulle että heille.” (Sarnoff, 

D., 1987. Älä pelkää puhumista. (Alkuperäisteos: Never be nervous again.) 

Otava.) 

 

 Taitavalla puhujalla on avoin, myönteinen suhde kuulijoihin, ja hän arvostaa 

heidän arvoja, asenteita ja tietoja, mikä näkyy mm.  suhtautumisessa 

kommentteihin ja kysymyksiin. 

 Hän luottaa persoonaansa ja uskaltaa panna itsensä peliin. 

 Hän on varautunut joustoihin ja muutoksiin tilanteessa, eikä häkelly niistä. 

 Hän on energinen, valppaan levollinen ja ryhdikäs. 

 Hän tuntee asiansa ja osaa erottaa sen tärkeimmät viestit kullekin 

kohderyhmälle. 

 Hän pystyy viemään ristiriitaisiakin tilanteita rauhallisena eteenpäin. 

 Hänen puhetyylinsä ja huumori on tilanteeseen sopivaa.  

 Hänen äänensä on kuuluva ja vaihteleva. 

 Hän on harjoitellut av-välineiden käyttöä, ja  siksi niiden käyttö on sujuvaa. 

 Hänellä ei ole huomiota herättäviä maneereja, kuten silmälasien hypistelyä, 

painonsiirtoa jalalta toiselle tai täytesanoja (niinku, okei, sit tms.). 

 

Orientaatio (Motley) 

Tiedetään, että ennen puheenvuoroa tai esitystä ihminen huolehtii enemmän joko 

1) faktasta eli sisällön paikkansa pitävyydestä 

2) esiintymisensä onnistumisesta 

3) viestinnän onnistumisesta eli asian perillemenosta. 

Faktaan keskittyvä ajattelee, että kaikki ihmiset kokevat, tulkitsevat ja ymmärtävät 

maailman samalla tavalla. Asiat ovat asioita, eikä puhujalla ole vastuuta kuulijan 

kiinnostuksesta tai ymmärtämisestä. 

Oman itsensä selviytymisestä huolehtiva ennakoi usein, että yleisö on jonkinlainen 

raati, joka hyväksyy tai hylkää hänet. Muille puhumisen hän kokee aivan erilaisena 

esimerkiksi ryhmässä kuin yksin noustessaan muiden ”eteen”. Erilaiset yleisöt 

vaikuttavat häneen eri tavoin, esiintyminen voi tuntua selviytymiseltä.  

Viestinnän onnistumiseen tähtäävä ei keskity omaan kehonkieleensä tai muistamiseen. 

Sen sijaan hän huolehtii, että suunnittelee koko tilannetta kuulijoiden lähtökohdista: 



miten saan kiinnostuksen heräämään, mihin kysymyksiin esitykseni vastaa, miten 

konkretisoin esimerkein ja faktatiedoin väitteeni. Hän suhtautuu kuulijoihin 

viestintäkumppaneina ja keskittyy kontaktiin ja ymmärrettävyyden edistämiseen. 

 

5 Puheen rakennetta 

 

1.  Kerron mitä tulen kertomaan, kerron sen, kerron mitä kerroin 
2.  Moduulimalli 
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3. Suppilomalli 

 

 

4. Myyntipuheenmalli 

 

 

 

5. Onnittelupuhe 

Kuka – silloin – nyt – sitten 
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Onnistuneen asiantuntijaesityksen elementit 

Rakenne 

 Aloitus: yleisön aiempien tietojen aktivointi, motivointi, esityksen rungon ja itsensä esittely 
 Eteneminen: siirtymien käyttö, jousto rakenteessa, ajanhallinta 
 Lopetus: kertaus/ yhteenveto, positiivinen tunnelma 
 Sisällön määrän sopivuus suhteessa asian vaikeuteen ja ajan pituuteen 

 

Kohdentaminen 

 Yleisön aiemman tietotason arviointi 
 Sisällön näkökulma yleisöä kiinnostavasti  
 Yleisön elämänpiiriä koskettavat esimerkit ja tyylin valinta 

 

Havainnollistaminen   

 Konkreettinen sanasto, vertaukset, kielikuvat, termien selittäminen 
 Äänellä painottaminen, äänen vaihtelevuus 
 Audiovisuaalisen materiaalin määrä ja käyttö 
 Yleisöä aktivoiva kokeilu ja tekeminen 

 

Kokonaisviestintä  

 Vuorovaikutus yleisön kanssa 
 Katsekontakti ja muu luotettavuusvaikutelma (korkea/matala status) 
 Kehonkielen levollisuus ja yhdenmukaisuus sisällön kanssa 
 Energisyys ja sitoutuminen aiheeseen 
 Muistiinpanojen huomaamaton mutta helppo käyttö 

 

Asiantuntijavaikutelmaa vahvistavaa tai heikentävää 

 tilanteen ainutkertaisuuden vaikutelma 
 valmistautumisen häivyttäminen 
 reagointi yleisökysymyksiin 
 asiantuntijan puheeseen sopimaton tyyli tai murteen käyttö 
 täytesanat 
 puheen sujuvuus 
 äänen kunto 

 

https://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts 

www.yths.fi/filebank/2316-Jannittajaopas-2013.pdf 
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