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Aloitetaan
Siinä missä ennen oppiminen koostui henkilökohtaisesta tiedonhankinnasta,
tiedon säilyttämisestä ja hakemisesta, nykyisin digitaalisessa yhteiskunnassa se
merkitsee “yhdistynyttä hankintaa, joka tapahtuu useiden tiedonlähteiden kautta
(mukaan lukien internet ja oppimisen hallintajärjestelmät), sekä yhteisten

mielenkiinnon kohteiden yhteisöissä, sosiaalisissa verkostoissa ja ryhmätehtävissä.”1.

Monet koulutusohjelmat keskittyvät ainoastaan teknisten taitojen kehittämiseen. On tärkeää
saavuttaa tasapaino luontaisten ja teknisten taitojen välillä. Luontaisia taitoja ei mielletä yhtä
tärkeiksi kuin tietoa ja niitä sivuutetaan siinä uskossa, ettei niitä pystytä opettamaan.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä kappaleessa opit luontaisten taitojen tärkeydestä ja niiden, varsinkin
kommunikaatiotaitojen, parantamisesta.

Mitä sisältöä löydän täältä?

Saatuasi tämän osion päätökseen, pystyt määrittelemään luontaiset ja tekniset taidot ja
tiedät niiden eron. Kaikki ihmisten väliset suhteet rakentuvat kommunikaatiotaitojemme
varaan. Hyvä kommunikaatio on harjoiteltava ja opeteltava taito. Tämän osion lopussa pystyt
tunnistamaan erilaiset kommunikaatiotyypit sekä kommunikaation esteet ja kuinka toimia
niiden suhteen.

Luontaiset ja tekniset taidot 
Loureiro, Messias ja Barbas ilmaisevat asian näin: “Luontaiset taidot ovat
henkilökohtaisia piirteitä, jotka voimistavat henkilön kanssakäymisiä,
työsuoritusta ja uranäkymiä.”2

Schultz rajaa taidot “henkilökohtaisiin piirteisiin ja ihmistenvälisiin taitoihin:
● kommunikaatiotaidot (useimmille ihmisille suullisen ja kirjallisen kielen taitavuus,

kuten myös tieto siitä, mitä sanoa ja mitä ei erilaisissa tilanteissa, on kaikista
tärkein luontainen taito);

● kriittinen ja rakenteellinen ajattelu sekä analyyttiset taidot (tärkeitä
ongelmanratkaisukyvyn kannalta);

● sekä luovuus (joka yhdessä aivoriihen ja ajatuskarttojen kanssa antaa
mahdollisuuden harjoittaa luovaa ajattelua, mikä taas on usein tärkeää

2 Loureiro, A., Messias, I., & Barbas M. (2012): Embracing Web 2.0 & 3.0 Tools to Support Lifelong Learning - Let Learners
Connect. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 46:532-537 (2012)

1 Siemens, G. (2005): Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. In: International Journal of Instructional Technology
& Distance Learning, 2(1). Available https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/Connectivism.pdf
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innovatiivisten lähestymistapojen löytämiseen ongelmanratkaisussa
liikemaailmassa).”3

Kaikki nämä näkökannat kertovat, miksi luontaisia taitoja on kovin tärkeää olla ja kehittää,
sillä itse asiassa, “luontaiset taidot muokkaavat persoonallisuuttamme ja mahdollistavat
sosiaalisen kyvykkyyden, sillä ne täydentävät työntekoon tarvittavia teknisiä taitojamme, ja
ovat täten ovat yhtä tärkeitä kuin teknisen ja tieteellisen tiedon omaaminen.”4.

Luontaiset taidot ovat piirteitä jotka luovat yksilön tunnuksenomaisen luonteen, mitattavat
taidot taas kuvaavat tietoa, jota yksilö omaa. “Tekniset taidot kattavat vain 15% yksilön
menestyksestä, kun taas 85% menestyksestä johtuu luontaisista taidoista”5.

Tekninen taito on opetettava kyky, jota voi mitata ja määrittää, esimerkiksi tutkinnolla. Siksi
tekniset taidot pitävätkin sisällään niitä taitoja, joita voidaan oppia ja hankkia muodollisten
opetus- ja koulutusohjelmien kautta. Ne ovat suurimmaksi osaksi muuttumattomia ja
siirrettävissä.

Luontaiset taidot yleensä muovautuvat persoonallisuutemme kanssa, mutta niitä voi myös
opetella ja kehittää.
Luontaisia taitoja on vaikeaa opettaa, mutta niitä voi kehittää kokemuksella ja harjoituksella.
Esimerkiksi, kuuntelun luontaista taitoa voi kehittää tekemällä muistiinpanoja muiden
puhuessa kokouksissa; toistele toisten sanoja mielessäsi heidän lausuessaan niitä;
keskustelun loppuessa, päätä harjoitus yhteenvedolla.

Luontaisten ja teknisten taitojen eroja:

TEKNISET TAIDOT LUONTAISET TAIDOT

Määritelmä
muodollisen opetuksen ja
koulutuksen kautta hankittuja
taitoja

kokemuksen kautta hankittuja taitoja,
luonteenpiirteitä

Esimerkkejä

● ohjelmointi ● päätöksenteko

● kirjanpito ● ongelmanratkaisu

● tieteelliset taidot ● johtajuus

● konekirjoitustekniikat ● kommunikaatio

5 Watts&Watts (2008) as cited in John, J. (2009): Study on the nature of impact of soft skills training programme on the soft
skills development of management students. Pacific Business Review, October/December, pp. 19-27

4 Loureiro, A., Messias, I., & Barbas M. (2012): Embracing Web 2.0 & 3.0 Tools to Support Lifelong Learning - Let Learners
Connect. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 46:532-537 (2012)

3 Schultz, B., (2008): The Importance of Soft Skills: Education beyond academic knowledge. In: NAWA Journal of Language
and Communication, June (2008)
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● data-analyysi

● kielitaito

Oppijoiden verkkokursseilla kehittämät luontaiset taidot:

● Organisaatio. Heidän täytyy järjestellä aikaansa työn, henkilökohtaisen elämän ja
opiskelun välillä.

● Kommunikaatio. Verkkokurssit ovat vuorovaikutteisiksi suunniteltuja ja
kannustavat oppijoita osallistumaan ryhmäkeskusteluihin.

● Sopeutuvuus. Pitkäjaksoisen verkko-oppimisen aikana oppijan ammatillisessa
sekä henkilökohtaisessa elämässä voi tapahtua monia muutoksia. Heidän tapansa
käsitellä niitä testaa heidän sopeutumiskykyään.

● Ongelmanratkaisu. Tämä taito kehittyy verkkokoulutuksessa käytettävän
pelillistämisen avulla.

● Päätöksenteko.

Kuten eurooppalaisessa verkkotaitostrategiassakin on korostettu6, käyttääksemme
tehokkaasti hyödyksemme verkkohallintoa, verkko-oppimista ja verkkoterveyspalveluja, sekä
osallistuaksemme aktiivisesti tietoyhteiskuntaan kehittäjinä eikä pelkästään kuluttajina,
meidän täytyy omata tietynlaisia taitoja ja pätevyyksiä.

Verkkotaidot voidaan jakaa kolmeen eri tasoon:

● Tietotekniikan harjoittajan taidot - määritellään sellaisina, jotka mahdollistavat
tietoteknillisten järjestelmien tutkimuksen, suunnittelun, kehityksen, hallinnan sekä
ylläpidon.

● Tietotekniikan käyttäjän taidot lasketaan tavallisiksi verkkotaidoiksi, sillä ne
kattavat digitaalisia pätevyyksiä, jotka mahdollistavat yksilön tietoteknillisten
systeemien ja laitteiden, digitaalisen lukutaidon sekä kriittisen tietotekniikan käytön
niin työssä, vapaa-ajalla, oppimisessa kuin välimatkallisessa
kommunikaatiossakin. Tämä taso kattaa tavallisimmat tietokonetyökalut.

● Tietotekniset liiketaidot sisältävät tiedon tietotekniikan antamien tilaisuuksien
hyödyntämisestä tehokkuuden parantamiseksi organisatorisella tasolla, parantaen
tärkeitä liikealoja ja luoden uusia tapoja perustaa uusia yrityksiä.

Yhteiskunta, talous, yhtiöt ja evoluutio määräävät näiden taitojen kehittämisen
tarpeellisuudesta.

Kommunikaatio. Tyypit ja esteet

6 McCormack, A. (2010): The e-Skills Manifest, p. 27. Available http://files.eun.org/eskillsweek/manifesto/e-skills_manifesto.pdf
[April 2011]
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Kommunikaatio on tiedon lähettämistä ja vastaanottamista. Lähettäjä välittää
viestin kanavan kautta vastaanottajalle. Viimeinen askel kommunikaatiossa on
palaute; vastaanottajan vastaus lähettäjän viestiin.

Lähettäjä – henkilö, joka lähettää viestin
Kommunikaatiokanava – miten viesti lähetetään (puheella, tekstillä, sähköpostitse,
tekstiviestitse)
Vastaanottaja – kommunikaation kohde

Vuonna 1981, saksalainen tieteilijä ja psykologi Friedemann Schulz von Thun kehitti
viestintämallin, joka tunnetaan “nelikorvaisena mallina”.

Schulz von Thun lähtee siltä pohjalta, että millä tahansa toteamuksella on nelinkertainen
vaikutus vastaanottajaan, ja sillä on neljä erilaista viestiä:
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1. Faktuaalinen tieto – sininen – konkreettinen tilanne, fakta ja data. Tällä tasolla on
kolme kriteeriä: tosi/epätosi; olennainen/epäolennainen; riittävä/riittämätön

2. Paljastus – vihreä – lähettäjän asema suhteessa konkreettiseen tietoon. Jokainen
toteamus pitää sisällään tietoa lähettäjästä: hänen tunteistaan ja käytöksestään.

3. Suhde – keltainen – paljastaa lähettäjän mielipiteen vastaanottajasta ja tämän
suhteesta lähettäjään: ilmaisujen, äänensävyjen, eleiden, äänenpainon,
ilmaisutavan, ja sanavalintojen avulla.

4. Pyyde – punainen – vastaanottajan pyyntö tekemiseen. Viesti lähetetään
toiveiden, neuvon tai ohjeiden ilmaisemiseksi.

Viestinnän muotoja:

1. Sanallinen viestintä tai suullinen viestintä tarkoittaa kielen käyttöä tiedon
välittämiseen puheen avulla ja voi tapahtua kasvotusten, puhelimessa tai
videokonferensseissa.

2. Kirjallinen viestintä sisältää kirjeet, sähköpostin, sosiaalisen median.
3. Sanaton – kehonkieli, kasvojen ilmeet, äänenpaino.

On kaksi erilaista viestinnän tyyliä:

1. Muodollinen – kommunikaatio tapahtuu ennalta määriteltyjen kanavien
välityksellä seuraten vakiintuneita standardeja tai suuntaviivoja. Esimerkiksi:
suunniteltu kommunikaatio: pyynnöt, raportit, esitykset.

2. Epämuodollinen – kommunikaatio venyy kaikkiin suuntiin, sillä ei ole ennalta
määriteltyjä käytäntöjä tai standardeja, ja se voi olla henkilökohtaisempaa. Esteitä
kommunikaatiolle on vähemmän. Esimerkkejä: pikaviestintä, puhelut, kasvotusten
käydyt keskustelut.

Muodollisen ja epämuodollisen viestinnän ero:

Epämuodollinen viestintä Muodollinen viestintä
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● Löyhemmin rakennettu
(henkilökohtaisessa kirjeessä rento
tervehdys ja lopetus)

● Rento sävy.

● Sallii rennomman kielenkäytön, slangin ja
yksikön persoonapronominien käytön.

● Vähemmän painoa oikeinkirjoituksella ja
kieliopilla (olisi sopimatonta kirjoittaa
kouluttajalle sähköpostissa “moi, koehan
oli ysilt eiks niin?”)

● Käytetään yleensä vain vertaishenkilöiden
kanssa (tervehtiessäsi ystävääsi, sanoisit:
”Hei! Miten menee?”), jos sanot:”
Tervehdys, Ana. Kuinka voit tänään?”,
ystäväsi ajattelee sinun olevan etäinen.

● Tarvitaan henkilökohtaisissa tilanteissa
(ajanvietto perheen kanssa).

● Tarkka kaava (liikekirjeessä muodollinen
tervehdys ja lopetus).

● Muodollinen sävy.

● Akateemis-tyyppinen sanasto.

● Vaatii enemmän huomiota kieliopin ja
oikeinkirjoituksen kannalta.

● Käytetään useimmiten ihmisten kanssa,
joita et tunne kovin hyvin.

● Tarvitaan opetuksellisessa tilanteessa
(kokeiden ja tehtävien kirjoittaminen,
ryhmätyön tekeminen), yritystoiminnassa,
uraan liittyvissä tilanteissa
(työhakemuksen kirjoittaminen,
tapaamiset).

Tehokkaan viestinnän perusperiaate sisältää seuraavat seitsemän tärkeää käsitettä: valmis
(viestissä täytyy olla kaikki tarvittava tieto), korrekti (oikeinkirjoituksen varmistaminen,
välimerkkien käyttö, tieto), selkeä (sanat ovat tuttuja), ytimekäs (lyhyitä lauseita, yksi ajatus
lausetta kohden), konkreettinen (faktojen käyttö vähillä yksityiskohdilla), johdonmukainen
(pointeilla täytyy olla looginen jatkuvuus), sekä kohtelias.

Tehokas viestintä tapahtuu, kun viestin tarkoitus ja lähettäjän tarkoitus ovat yhtäläiset.
Viestillä ei välttämättä ole sama tarkoitus vastaanottajalle kuin sillä on lähettäjälle, ellei
lähettäjä ennakoi mahdollisia esteitä ja koeta ylittää niitä. Viestinnällisiä esteitä, joita saattaa
esiintyä kouluttajan ja oppijan välillä, ovat:

● Kielimuurit: Terminologiaan tottumaton henkilö ei välttämättä ymmärrä liian
teknisten termien tai lyhenteiden käyttöä.

● Sosiaalipsykologiset esteet: käsitykselliset erot, mielipide-erot, erot
käyttäytymisessä ja asenteessa, sosiokulttuuriset erot, tunteet (esimerkiksi:
vihainen lähettäjä ei voi kommunikoida selkeästi ja vastaanottaja ei voi ymmärtää
viestiä sen alkuperäisessä tarkoituksessa)

● Fyysiset esteet: sopimaton aika, vikoja viestintävälineessä tai verkossa
● Henkiset esteet.

Kouluttajana sinun täytyy tietää, kuinka voittaa nämä esteet:
● Vältä abstraktia, yli-muodollista kieltä ja jargonia.
● Kannusta kaikkea keskustelua.
● Vakuuta oppijat siitä, että kommunikaatio on hyödyllistä heidän oppimiselleen.
● Valitse sopiva kanava kaikille viesteille ja kannusta useiden kanavien käyttöön,

sekä myös muodolliseen ja epämuodolliseen kommunikaatioon.
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● Ymmärtäkää toistenne näkökantoja.
● Käytä rakentavaa palautetta.

Kaikki ihmisten väliset suhteet rakentuvat kommunikaatiotaitojen varaan. Hyvä
kommunikaatio on taito, jota voi opiskella ja harjoitella. Tehokkaan viestintäkoneiston
suunnittelu oppijoiden kesken sekä kouluttajan ja oppijoiden välillä on yksi verkko-opetuksen
tärkeistä kulmakivistä.

Verkkoviestintä on etu oppijoille, sillä se mahdollistaa kysymysten lähettämisen koska vain,
mutta voi osoitauttua myös epäedulliseksi kouluttajalle mahdollisesti suuremman työtaakan
vuoksi. Hallitakseen tätä, kouluttajan täytyy asettaa sääntöjä heti kurssin alusta asti: Määritä
virtuaaliset työaikasi; täsmennä, ettet vastaa kysymykseen foorumilla, jos sitä on toistettu
useasti jo aiemmin.

Sähköpostien, tekstiviestien ja keskustelupalstojen suoman lievän anonymiteetin sekä
verkkoympäristön tuoma itsevarmuus tekee joillekin oppijoille verkkoviestinnästä
kasvotusten tapahtuvaa kommunikaatiota helpompaa. Verkkoviestinnässä (sähköposti tai
viesti) vastaanottaja ei näe tai kuule lähettäjää. Siksi oppijat eivät myöskään näe
kehonkieltä, sanattoman kommunikaation eleitä. He helposti ymmärtävät väärin, ajattelevat
kouluttajan olevan kylmäkiskoinen vaikka hän ei tätä tarkoitakaan. Yksi tapa välttää tällaisia
tilanteita on hymiöiden käyttö, jotta oppijat tietävät kouluttajan pyrkivän auttamaan heitä.

Kommunikaatioissa viestiä ei aina oteta vastaan kouluttajan tarkoittamalla tavalla, ja siksi
onkin tärkeää pyytää palautetta oppijoilta. Verkkokurssilla palaute on oleellista. Oppijat
tarvitsevat palautetta ollakseen varmoja näkyvyydestään, sillä ihmiset ja ajoittainen palaute
voivat laskea eristyksen tunnetta verkko-oppijoissa. Palautetta voidaan antaa koko kurssin
ajan eri muodoissa: kirjallisena (käyttäen Google Drivea), suullisesti tai videolla (käyttäen
ohjelmia, kuten Vocaroo, Jing tai Zoom).

Esimerkki
Hyvä esimerkki luontaisten ja teknisten taitojen eron ymmärtämiseksi on tämä

tunnettu anekdootti laivamekaanikosta:

“Kerran valtava kauppalaiva saapui satamaan kaupantekoon. Kun kaupanteko oli saatu
päätökseen ja laivan oli aika lähteä, sitä ei saatukaan käyntiin. Monet asiantuntevat
insinöörit ja muut teknikot yrittivät saada sen liikkumaan, mutta laiva seisoi vain hiljaa
paikallaan päästämättä ääntäkään. Jopa sataman parhaimmat huoltoteknikot epäonnistuivat
yrittäessään ratkaista moottorin käynnistymättömyyden pulmaa.
Laivan lastaamiseen palkatut paikalliset ehdottivat kapteenille, että hänen tulisi pyytää apua
eräältä paikalliselta, vanhalta kalastajalta nimeltä Peter, joka myös korjasi kalastaja-aluksia
kaupungissa. Epätoivossaan saada laiva käyntiin, kapteeni määräsi Peterin tuotavaksi
laivaan mahdollisimman pian.
Peter käveli sisään työkaluja haalareissaan ja meni suorinta tietä konehuoneeseen ja alkoi
tutkia moottoria keskittyneesti. Kapteenin katsellessa epätoivoisena, kadottaen vähitellen
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toivonsa kaupungista poispääsystä, Peter veti esiin pienen vasaran ja napautti moottoria
kolmesti. Kuinka ollakaan, moottori heräsi eloon käynnistettäessä ja pudotti samalla
kapteenin leuan lattiaan. Kapteeni ravisti Peterin karheita käsiä, sanoen “en voi kiittää teitä
tarpeeksi siitä, mitä olette saaneet aikaan”. Peter hyväksyi kiitokset, veti sitten esiin
paperinpalan, ja ojensi hatarasti kirjoitetun kuuden tuhannen dollarin laskun kapteenille.
Kun laiva oli taas herännyt henkiin, kapteenin epätoivo oli kadonnut. Hän epäröi maksaa niin
suuren summan niin yksinkertaisesta tehtävästä kuin moottorin naputtelusta pienellä
vasaralla. Koska Peterillä oli suuri seuraajakunta kaupungissa, hän ei myöskään voinut
loukata tätä kieltäytymällä maksamasta laskua.
Hän sai loistavan idean ja pyysi kohteliaasti Peteriä pilkkomaan veloitukset ja antamaan
hänelle sen sijaan yksityiskohtaisen laskun.
Silmää räpäyttämättä Peter otti takaisin repaleisen laskun ja lisäsi kuuden tuhannen dollarin
ylle:
Vasaran paukaus = $ 2.00
Tieto siitä, mihin paukauttaa = $ 5998
Loppusumma = $ 6000”
Peterin tekninen taito oli tieto siitä, kuinka korjata laivan moottori, ja hänen luontainen
taitonsa oli hänen luovuutensa laskun pilkkomisessa.

Tässä näet esimerkin siitä, kuinka toteamuksella on nelinkertainen vaikutus
vastaanottajaan, ja kuinka sillä on neljä erilaista viestiä.

Kaksi ihmistä syövät yhdessä kotiruokaa. Hän, joka ei laittanut ruokaa, sanoo:
“Keitossa on jotain vihreää.”

Lähettäjä
1. Faktuaalinen tieto: On jotain vihreää
2. Paljastus: En tiedä, mitä se on
3. Suhde: Sinun tulisi tietää, mitä se on
4. Pyyde: Kerro minulle, mitä se on!

Vastaanottaja
1. Faktuaalinen tieto: On jotain vihreää
2. Paljastus: Et tiedä, mikä vihreä asia on, ja se saa sinut tuntemaan olosi

epämukavaksi
3. Suhde: Ajattelet ruokani olevan kyseenalaista.
4. Pyyde: Minun tulisi kokata tulevaisuudessa vain ruokia, jotka tunnet!

Muut vastaukset: "Jos et pidä mausta, voit kokata sen itse."

(Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model)

Toisen esimerkin voit löytää osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=e8YwM6qMDq8
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Harjoituksia

Harjoitus 1: muodollinen ja epämuodollinen viestintä

Anna muita esimerkkejä sopivista tilanteista jokaista kommunikaatiotapaa kohden,
muodollisen ja epämuodollisen tyylin mukaan.

Epämuodollinen viestintä Muodollinen viestintä

Kirjallinen viestintä

Sanallinen viestintä

Sanaton viestintä

Harjoitus 2: Tapaamisen varmistus

Tahdot varmistaa, että sinulla on tapaaminen rehtorin kanssa. Anna esimerkki
epämuodollisesta kirjallisesta viestinnästä, sekä muodollisesta kirjallisesta viestinnästä.

Harjoitus 3: Voitko perustella kielioppivirheet?

Kuinka reagoit, kun näet huonolla kieliopilla tai keskeneräisillä lauseilla kirjoitetun
sähköpostin? Vaikuttaako se käsitykseesi lähettäjästä? Miksi/miksi ei?

Harjoitus 4: Siirtyminen verkkoon

Käyttäen Google Docsia, anna aihe kurssiltasi ja pyydä oppijoita
kommentoimaan, mikä oli kaikkein yllättävin asia, minkä he oppivat.

Yhteenveto
On kahdenlaisia taitoja: luontaisia ja mitattavia taitoja. Mitattavat taidot ovat
opetettavia, mitattavia taitoja, luontaiset taidot luonteenpiirteitä.

C.5. LUONTAISTEN JA MITATTAVIEN TAITOJEN OPETTAMINEN
12



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

Viestinnän prosessi viittaa viestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Kommunikaatio on
syklinen prosessi, sillä se alkaa lähettäjän viestistä ja päättyy vastaanottajan lähettäjälle
antamaan palautteeseen.

On kolmenlaista viestintää: sanallista, kirjallista, ja sanatonta, sekä kahdenlaista
viestintätyyliä: muodollinen ja epämuodollinen.
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