
Neuvottelu (teoria opettajalle) 

 

Toisinaan sosiaalisen ongelmanratkaisun tilanne vaatii neuvottelua. Neuvottelu on sitä, että kaksi tai 

useampi henkilö löytää yhteisen tahtotilan ja ymmärryksen. Oppilaiden neuvottelutaidot ovat usein 

varsin puuttelliset ellei niitä opeteta. Neuvottelu tuntuukin toisinaan tarkoittavan sitä, että 

mökötetään tai riidellään ilman sen suurempaa ajatusta siitä mitä itse haluaa tai mitä toinen mahtaa 

haluta. Usein oppilaiden neuvottelut päättyvät niin, että kumpikin osapuoli häviää, eikä saa 

haluamaansa. Neuvottelussa onkin tärkeintä kirkastaa se, että oikeasti tiedostaa mitä tarvitsee, mitä 

haluaa ja mitä vastaavasti toinen tarvitsee ja haluaa. Muuten riitely voi jatkua loputtomiin.  

 

Jos molemmat ovat eri mieltä asioista, joudutaan yleensä neuvottelemaan. Hyvä neuvottelu 

tarkoittaa sitä, että ratkaisu tyydyttää mieluiten molempia. Esimerkiksi molemmat saavat pelata 

vuorollaan välitunnilla luokan ainoalla koripallolla tai olla ensimmäisenä ruokajonossa.  

 

Kun kaksi oppilasta riitelee esimerkiksi luokassa, ärsyyntyy toisistaan, joskus kyse voi olla siitä, 

että he haluavat vain huomiota toisistaan. Mutta silloin kun riita ei tunnu loppuvan ja se jatkuu 

tunnista toiseen, on hyvä opettaa neuvottelun taitoja. 

 

Tyypillisiä neuvottelutilanteita oppilailla ovat esimerkiksi: 

 

A) Kenen kanssa leikkii välitunnilla 

B) Kuka saa käyttää luokan urheilu- tai pelivälineitä tulevalla välitunnilla 

C) Mitä rooleja leikissä tai peleissä jaetaan (esim. ketkä ovat rosvoja ja ketkä poliiseja, tai kuka 

puolustaja, kuka hyökkääjä jalkapallossa) 

D) Kenen luona ja milloin tehdään läksyt 

E) Mitä kukin tekee ryhmätöissä 

F) Kenen kanssa mennään yhteistä koulumatkaa 

 

 

A) Tiedustelu 

Opeta oppilaille miten voi saada selville sen mitä toinen haluaa, tarvitsee tai miettii. Sekä mikä 

toisen mielipide tai kanta on asiaan, josta halutaan neuvotella. 

 

Oppilaita voi opettaa esimerkiksi riitatilanteissa yksinkertaisesti kysymään mitä toinen haluaa tai 

tarvitsee, sekä yrittää auttaa ymmärtämään toisen eleistä ja ilmeistä, miltä toisesta tuntuu. Kun 

oppilas kysyy toiselta oppilaalta, mitä hän tarvitsee, se pysäyttää toisen ajattelemaan, mikä hänen 

motiivinsa on ja se auttaa häntä säätelemään toimintaansa. Usein emme tiedosta omia motiiveja, 

ristiriitaisia tunteita. Toinen voi vastata: Haluan että menet pois, haluat että olet hiljaa, tarvitsen 

tilaa, tarvitsen toisen työparin, jne. Toisinaan tämä tarve voi pitää allaan todellisen, erilaisen 

tarpeen tai toisinaan tämä ilmaistu tarve on itsessään primäärinen. Usein se ei kuitenkaan ole 

järkevä pyyntö, että haluaa toisen pois luokasta, vaan asia täytyy ratkaista toisin.  

  Usein neuvottelutilanteessa olemme valmiita esittämään oman kantamme ja mielipiteemme, mutta 

unohdamme kohdata toisen tällä tasolla. Tämä ei paranna yhteistyötä, eikä edistä 



yhteisymmärrykseen pääsemistä. Siksi on tärkeää, että oppilaille opetetaan neuvottelutilanteessa 

myös ystävällisesti kysymään mitä mieltä toinen on, millä kannalla toinen on ja minkä takia. Sen 

jälkeen tulee todennäköisesti myös kuunnelluksi omine mielipiteineen. 

 

 

B) Kaupankäynti 

 

Opeta oppilaat käymään kauppaa. 

 

Kun oppilaat eivät saa asioita yhteisymmärryksessä ratkaistua, täytyy opetella hieman 

kaupankäyntiä. Siinä tehdään myönnytyksiä ja ehdotuksia. Voit opettaa oppilaita kaupankäyntiin 

esimerkiksi vertaamalla konfliktitilannetta kirjaimellisesti kaupassa käyntiin. Kun kauppiaalle antaa 

rahaa, kauppias antaa vaihtokauppana ostajan haluaman tuotteen. Kauppias kuitenkin tarvitsee 

riittävän summan rahaa, eikä millä tahansa rahamäärällä voi ostaa mitä tahansa. Kaupanteon on 

oltava oikeudenmukaista, jotta molemmille jää hyvä mieli. Samalla tavalla kauppaa voi käydä 

ihmissuhteiden konfliktitilanteissa. Toinen voi ehdottaa toiselle esimerkiksi, että ei enää puhu 

hänelle tunnilla häiritsevästi, jos toinen suostuu siihen, että ei myöskään häiritse. Tai jos kyse on 

siitä luokan ainoasta koripallosta, toinen voi ehdottaa, että hän saisi pelata ensimmäisen välitunnin 

ja toinen toisen. Voit opettaa oppilaille, että kaupankäynti on normaali tapa toimia tällaisissa 

tilanteissa. Jos kauppaa ei käydä, kukaan ei saa oikein mitään. Kauppias ei saa rahaa, eikä ostaja 

tuotetta.  

  Kaupankäyntiin kuuluu tietty kohteliaisuus. Siihen kuuluu se, että säätelee omia tunteitaan, yrittää 

tehdä ystävällisesti ehdotuksia ja kuunnella toista. Aina se ei ole helppoa, sillä vaatii hyvää 

itsetuntoa tehdä myönnytyksiä. Myönnytysten tekeminen on taitolaji. Esimerkiksi liian kiltti oppilas 

voi olla tottunut tekemään aina liian suuria myönnytyksiä, eikä oikein itse saa koskaan mitään. 

Tällaisessa tapauksessa jämäkkyyden taidon harjoittelu on tärkeää. Kyky osata sanoa rohkeasti ei tai 

toisinaan kyllä. Sitä voi harjoitella tekemällä erilaisia piennäytelmiä. Oppilas voi myös harjoitella 

jämäkkyyttä vaikka kotona. Hän voi harjoitella sanomaan ei peilin edessä itseään silmiin katsoen. 

Joskus tällainen harjoittelu voi auttaa pääsemään irti siitä mielenmaailmasta, jossa kenellekkään ei 

uskalla sanoa ei, edes itselleen. 

  Kaupankäynnin aikana oppilaat joutuvat miettimään ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä toinen 

pitää tärkeänä ja samalla siihen mitä itse pitää tärkeänä. Yhtäältä on myös etsittävä ratkaisuja niissä 

kohdissa, joissa mielipide eroaa eikä yhteisymmärrystä löydy. Oppilaiden on osattava myös jollakin 

tasolla argumentoida. Se, että toteaa ja sanoo toiselle: Mene pois, ei välttämättä ole kovin vahvalla 

pohjalla oleva mielipide, sillä se ei sisällä minkäänlaista perustelua. Opeta oppilaita siis 

perustelemaan mielipiteensä. Harjoitelkaa esimerkiksi luokassa keskustelemaan mielipiteistä, 

vaikka siitä mikä oppiaine on kiva. Sen jälkeen harjoitelkaa perustelemaan väite. Matematiikka on 

kivaa, koska oppikirjat sisältävät paljon erilaisia tehtäviä. Siirtäkää tämä malli sitten 

kaupankäyntitilanteisiin. Sano oppilaille, että heidän on muistettava perustella asiansa 

neuvottelutilanteissa. 

  Neuvottelu sisältää lisäksi paljon muita pieniä taitoja. Neuvottelun aikana voi käyttää muun 

muassa suostuttelua. Se on ikään kuin pyytäisi alennusta kauppiaalta kauniisti hymyillen. Oppilaita 

voi yksinkertaisesti auttaa sanallistamisen avulla harjoittelemaan suostuttelua. Heitä voi auttaa 

sanomaan esimerkiksi: Suostuisitko sinä leikkimään kanssani. Tähän päälle voi harjoitella eleiden ja 



ilmeiden avulla viestin tehostamista. Kädet voivat olla pyytävässä asennossa. Äänensävy toivova. 

Ilme ystävällisyyttä viestivää. Yhtälailla tärkeitä taitoja ovat myös kyky rauhoittaa tilannetta, kyky 

kuunnella, kyky miettiä strategiaa. Strategian opettamiseen oiva apuväline on shakki. Jos sinulla on 

oppilaiden kanssa aikaa ja intoa, niin tutustuta heidät shakkiin. Siinä pelaaja joutuu miettimään 

etukäteen oman siirtonsa lisäksi myös toisen pelaajan siirron, ja mieluiten monta siirtoa eteenpäin. 

Tämä harjoittaa strategista ajattelua. Voit sillata pelin jälkeen taidon neuvotteluun – kertoa, että 

myös neuvottelussa tarvittaan samanlaista ajattelua: Kun minä teen näin (pyydän häntä koulun 

jälkeen kaveriksi), niin toinen todennäköisesti tekee noin (kieltäytyy koska hänen täytyy mennä 

kotiin), ja sen jälkeen voin tehdä haluamani siirron (ehdottaa, että tulisinkin heille).  

 

 

C) Sopiminen 

 

Opeta oppilaat etsimään ratkaisu ja sopimaan siitä. 

 

Kun kaupankäyntiä on käyty, on tärkeä sopia asia, lyödä se lukkoon. Joskus sopimus voi olla 

tilanteessa riippuen muodollinen. Oppilaat voivat vaikka tehdä leikkimielisesti yhteisen 

dokumentin, jonka allekirjoittavat esimerkiksi sopiessaan riitoja. Tällainen muodollisuus voi auttaa 

sitoutumaan sopimukseen paremmin. Toisinaan sopiminen voi olla kättelyä tai vaikka nyökyttelyä. 

On tärkeää, että molemmat oppilaat sanovat ääneen: Sopii. Sopimukseen ei kannata pyrkiä 

kuitenkaan liian nopeasti, jotta tiedustelulle ja aidolle kaupankäynnille jää aikaa. Muuten 

sopimuksesta voi tulla huono, eikä oppilaita kiinnosta aidosti sitoutua siihen, koska he eivät ole 

siinä tunnetasolla mukana. Oppilaille voikin odottaa mielenmalttamista ja harkintaa. Eli 

yksinkertaisesti sitä, että he pysähtyvät hetkeksi miettimään, ennen kuin sanovat tai tekevät mitään.  

 

Toisinaan neuvottelutilanteet ovat spontaaneja ja syntyvät hetkessä. Tilanne vaatii nopeaa 

arviointia, kykyä argumentoida ja sopia. Näitä tilanteita ovat, kun oppilaat riitaantuvat jostakin 

syystä toisilleen vaikkapa koulun käytävällä, tai kun ryhmätyötilanteessa yritetään päättää kuka 

toimii kirjoittajana, kuka piirtäjänä. Toisinaan neuvottelut tapahtuvat tulevassa. Eli toisin sanoen 

niihin ehtii valmistautua. On sosiaalista taitavuutta valmistautua neuvotteluun. Oppilailla tällaisia 

neuvotteluita on vielä varsin vähän, mutta kun he varttuvat, he tulevat kohtaamaan 

neuvottelutilanteita hyvinkin paljon. Siksi näitä taitoja olisi hyvin tärkeä opettaa. Neuvottelutilanne 

voi tulla eteen työpaikkahaastattelussa, harrastuksissa, parisuhteessa tai ihan vain vanhempien 

kanssa.  

 

Neuvotteluun valmistautumista voi opettaa yksinkertaisen mallin avulla.  

 

 

 

 

 



Neuvotteluuun valmistautumisen malli (AII): 

 

 

 

 

Tämän mallin tarkoituksena on varmistaa se, että neuvottelu menee hyvin monella tasolla. 

Tavoitteena on, että neuvottelun jälkeen se asia mikä vaivasi tai oli neuvoteltavissa, tulee myös 

neuvoteltua ja ratkaistua, sekä ylipäätään esille. Lisäksi mallin avulla pyritään varmistamaan se, että 

neuvottelu ei pilaa ihmissuhteita, vaan pikemminkin luo kunnioitusta ja arvostusta. Mallin 

viimeinen pyrkimys on se, että neuvottelutilanteessa, olipa se kuinka haasteellisesta asiasta tahansa, 

on mahdollisuus säilyttää oma itsekunnioitus. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, ettei tee liian 

suuria myönnytyksiä tai kieltäydy sellaisesta tarjoutksesta, joka olisi hyväksi. Kun nämä kaikki 

kolme asiaa kirkastaa ja kirjoittaa konkreettisesti ennen neuvottelua paperille, neuvottelu sujuu 

paljon paremmin. 

 

 

Esimerkki: Oppilas haluaa jäädä välituntisin piirtämään luokkaan ja hän haluaa neuvotella tästä 

asiasta. 

 

Hän harjoittelee neuvottelua ennakkoon ja kirjoittaa mallin avulla ajatukset paperille: 

 

 

 

 

 

Asiatavoite 

Itsekunnioitustavoite Ihmissuhdetavoite 



A) Asiatavoite 

 

”Minä haluaisin piirtää välitunnit sisällä, koska tykkään piirtämisestä (pääasia). Piirtämisen 

harjoittelu voisi auttaa minua pääsemään joskus johonkin taidekouluun (perustelu). Voisin vaikka 

vastapalvelukseksi siivota luokkaa joku välitunti (neuvottelu – kaupankäynti).” 

 

B) Ihmissuhdetavoite 

 

Haluan ehdottomasti säilyttää hyvät välit opettajaan. Siksi en aio ainakaan sanoa mitään pahaa, jos 

petyn neuvottelutulokseen. Lisäksi jos kaverit alkavat kysellä miksi en ole välitunnilla, niin minun 

kai pitää olla heille rehellinen. En halua heille pahaa mieltä. Siksi voisin yrittää puhua opettajalle 

myös siitä, että saisivatko toisetkin oppilaat jäädä joku välitunti sisälle. 

 

C) Itsekunnioitustavoite 

 

Tiedän, että pidän piirtämisestä todella paljon. Opettaja on usein luokassa valmistelemassa tuntia, 

joten tiedän että hän voisi valvoa minua samalla kun piirrän. Koska piirtäminen on minulle kaikki 

kaikessa aion yrittää kaikkeni, että saan opettajan taipumaan. En lähde neuvottelusta ennen kuin 

olen yrittänyt kaikkeani, vasta sitten voin tuntea, että olen arvostanut taitoani tarpeeksi. 

 

Kun nämä asiat ovat tulleet ajateltua kerran läpi, on paljon helpompi keskustella itse 

neuvotteluvaiheessa. Tällöin oppilas tietää mitä haluaa, tietää miksi haluaa ja tietää miten aikoo 

neuvotella. 

 

 


