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https://youtu.be/6WLkQIxqSew?t=6s
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Ihmiset haluavat tuntea itsensä

tärkeiksi ja arvostetuiksi.

LÄHDE: Dale Carnegie: 
Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa / 
How to Win Friends and Influence People
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1. Älä kritisoi, tuomitse tai valita

2. Anna rehellistä ja vilpitöntä kannustusta

3. Saa ihmiset haluamaan sitä, mitä haluat 
heidän tekevän



MIELIPITEESEEN VAIKUTTAMINEN

• Keino väittelyssä voittamiseksi on väittelyn välttäminen

• Kunnioita toisen henkilön mielipiteitä – älä koskaan sano 
toiselle, että sinä olet väärässä!

• Jos olet itse väärässä, myönnä se nopeasti ja innokkaasti

• Aloita aina ystävällisesti

• Saa toinen sanomaan ”kyllä, kyllä” heti alussa (eli mieti 
kysymyksesi tarkkaan)

• Anna toisen pitää etupäässä huolta puhumisesta (näin 
hän tuntee itsensä tärkeäksi)

• Anna toisen luulla, että idea oli hänen

• Koeta rehellisesti katsella asioita toisen ihmisen 
näkökannalta (miksi hän on eri mieltä?)

• Suhtaudu myötätuntoisesti toisen ihmisen ajatuksiin ja 
toivomuksiin

• Vetoa jalompiin vaikuttimiin (”minä tiedän, että sinä olet 
hyvä ihminen”)

• Dramatisoi idea – tee siitä show (mielummin överit kuin 
vajarit)

• Anna kilpailuhaaste 

IHMISTEN KANSSA TOIMIMISEN 
PERUSPERIAATTEET

• Älä kritisoi, tuomitse tai valita

• Arvosta rehellisesti ja vilpittömästi toista 
ihmistä

• Saa ihmiset haluamaan sitä, mitä haluat 
heidän tekevän

SAA IHMISET PITÄMÄÄN SINUSTA

• Ole aidosti kiinnostunut toisista

• Hymyile

• Muista ja käytä etunimeä

• Kuuntele ja kannusta puhumaan

• Puhu aiheista, mistä toinen on kiinnostunut

• Saa toinen tuntemaan itsensä arvokkaaksi

MUISTILISTA



"We have two ears and 
one mouth so that we
can listen twice as much
as we speak." 

- Epictetus
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Lukemista:
• Dale Carnegie: Miten saan ystäviä, menestystä ja 

vaikutusvaltaa / How to Win Friends and Influence
People

• Juhana Torkki: Tarinan Valta



Kiitos osallistumisestasi!


