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Tiesitkö, että tunteet ovat
mukana kaikessa
vaikuttamisessa? Kun
kohtaat ystäviäsi,
kollegoitasi tai asiakkaitasi,
millaisia tunteita sinussa
herää? Entä mitä tunteita
muissa herää, kun he
kohtaavat sinut?

TESTAA TIETOSI

Kun haluat kehittää tunnetaitojasi, et voi ohittaa tätä
kysymystä: miltä sinusta tuntuu juuri nyt? 

Siksi haluamme kutsua sinut jälleen pysähtymään hetkeksi ja
vahvistamaan tätä tärkeää taitoa.



Miltä sinusta tuntuu juuri nyt?
Miten nämä tunteet vaikuttavat sinuun? Esimerkiksi: motivaatioon,
oppimiskykyyn, päätöksentekoon, energiatasoon ja siihen, miten
suhtaudut muihin (esim. haluatko olla yksin vai kaipaatko seuraa)?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pysähdy hetkeksi pohtimaan: 

1.
2.

Tarkastelemalla, miltä sinusta tuntuu juuri nyt, voit saada perspektiiviä
siihen, mitä todella koet. Ehkä huomaat, että elämässäsi on paljon
ilon, luottamuksen, tyytyväisyyden aiheita - ne vain usein jäävät
voimakkaampien negatiivisten tunteiden kuten turhautuminen,
riittämättömyys, huoli, varjoon.

Mitä hyötyä on uteliaisuudesta? 

Tehostaa oppimista ja muistin toimintaa
Vangitsee huomion ja parantaa keskittymistä
Syventää ihmisten välisiä kohtaamisia
Kaikki yllä olevista

Tunteet vaikuttavat myös muistin toimintaan. Usein muistamme tunteita
herättävät asiat paremmin. Vastaavasti asiat, jotka eivät herätä mitään
tunteita, eivät useinkaan painu mieleemme.
 
Tutkimusten mukaan unohdamme jopa 90% lukemastamme parin seuraavan
päivän kuluessa. Siksi keskeisten asioiden kertaaminen ja niiden
soveltaminen käytännössä on tärkeää oppimisen kannalta. Haluamme tukea
oppimistasi eri tavoin: teksteillä, videoilla, itsereflektoinnilla, välitehtävillä,
vertaissparrauksella ja lyhyillä kertaavilla kyselyillä.

Seuraavaksi pääset testaamaan muistiasi viime kerran sisällöstä alla
olevan lyhyen kyselyn avulla.

Mitä muistat edellisestä moduulista?

1.

1.
2.
3.
4.



Syötinviritys

Tunnepaljastus

Tunnetaitoisuus

2. Yhdistä oikeat parit.

Tarkoituksena on herättää
kuulijoiden uteliaisuus, saada
ihmiset kiinnostumaan asiastasi.

Kerrot toiselle aidosti ja hyvään
pyrkien, miltä sinusta tuntuu ja
mitä ajattelet.

Tunnistat tilanteessa esiintyvät
tunteet ja osaat huomioida ne
toiminnassasi.



opit ymmärtämään syitä ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen takana 
opit, miten 100% läsnäolo voi säästää aikaa ja tuoda mielenrauhaa
kiireen keskellä
opit tärkeän keinon, jolla voit vahvistaa hyvinvointia ja arvostuksen
kokemusta työkavereissasi

Varaa itsellesi kiireetöntä aikaa noin yksi tunti tämän moduulin
opiskeluun 
Ota esille kynä ja oppimispäiväkirja harjoituksia ja muistiinpanoja varten
Varmista, että laitteessasi on äänet päällä tai käytä kuulokkeita
kuunnellaksesi videonauhoitteet
Tämän valmennuksen tarkoituksena on tuottaa sinulle iloa ja hyötyä
omaan arkeesi – siksi haluammekin toivottaa sinulle antoisaa ja
oivalluttavaa matkaa tunteiden ja tunnetaitojen parissa

Tavoitteena on, että tämän moduulin opiskeltuasi

Opiskeluohjeet

TERVETULOA MODUULIIN 3

Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen 
kolmanteen moduuliin!



Tiesitkö, että ihmiset
eivät ole negatiivisia
tahallaan?

TUNTEET JA TARPEET – MITEN VOIT YMMÄRTÄÄ
IHMISTEN OUTOA TAI IKÄVÄÄ KÄYTÖSTÄ?

Kun työpaikalla esiintyviä tunteita on alettu tunnistaa, on aika sukeltaa
tunteiden taustalla vaikuttaviin voimiin. Tunnistamalla voimat tunteiden
taustalla pystyt ymmärtämään, mistä työpaikalla esiintyvät tunnereaktiot
syntyvät, ja saat lisää ymmärrystä siitä, miten niihin vaikutetaan.

Me kaikki ymmärrämme hyvin, että ihmisillä on tiettyjä fysiologisia
perustarpeita. Meidän kaikkien on saatava ruokaa, vettä ja unta. Jos näitä
tarpeita ei täytetä, me kuolemme. Mutta yllättävän monelle on epäselvää,
että ihmisillä on myös tietynlaisia psykologisia perustarpeita: haluamme tulla
nähdyksi ja kuulluksi, kaipaamme arvostusta, haluamme kuulua johonkin,
haluamme olla jollain tapaa tärkeitä ja tehdä jotain merkityksellistä.

Jos psykologiset perustarpeet eivät tule täytetyiksi, tunne-elämämme
latistuu, innostus häviää, mielekkyyden ja merkityksellisyyden tuntu katoavat
– alamme voida huonosti.

Tunteet kertovat meille, miten asiat edistyvät suhteessa tahtomiseemme.
Kun asiat menevät tahtomme suuntaisesti, koemme yleensä positiivisia
tunteita. Kun asiat menevät tahtomme vastaisesti, koemme negatiivisia
tunteita. Tunteet saavat voimansa tarpeistamme. 



Tämä on yksi tärkeimmistä tunnejohtamisen taidoista: katso käytöksen
taakse. 

Liian usein katsomme vain ihmisen käytöstä: ”Eikö tuo nyt vaan voisi
lopettaa valittamisen ja tehdä hommansa. Hän pilaa muidenkin päivän.” On
tietysti totta, ettei työpaikalla tarvitse sietää kaikenlaista käytöstä. Mutta
kukaan terve ihminen ei lähde aamulla töihin miettien: ”Menenpä tänään
pilaamaan mahdollisimman monen ihmisen päivän.” Jokainen meistä haluaa
pohjimmiltaan olla arvostettu ja onnistua työssään. 

Kun ihminen käyttäytyy haastavasti, se johtuu siitä, että hänellä on huono
olo; jokin tunnetila saa hänet toimimaan ikävästi. Ja tuon tunnetilan takana
on erilaisia täyttymättömiä psykologisia perustarpeita. Siksi meidän on ensin
virityttävä kuuntelemaan toisen tunteita ja pyrittävä ymmärtämään, mitkä
tunteet purkautuvat tuollaisena käytöksenä ja mitä tarpeita noiden tunteiden
takana voisi olla. Silloin meillä on kokonainen kuva tilanteesta ja voimme
toimia viisaammin.

Helppo muistisääntö näiden seitsemän tarpeen muistamiseksi on jokaisen
ensimmäisen kirjaimen muodostama kryptinen termi KYARHEM. 

Mieti, miten KYARHEM-perustarpeet toteutuvat omassa työssäsi. 
Osoitatko huomioivasi kollegojesi tarpeet? Kuinka usein saat itse kokea
muiden huomioivan sinun tarpeitasi työelämässä? 

Video: Tunteet ja tarpeet – miten voit ymmärtää ihmisten
outoa tai ikävää käytöstä?

Seuraavalla videolla saat käyttöösi konkreettisen mallin,
jonka avulla voit alkaa paremmin ymmärtämään omaa ja

toisten käytöstä.

https://vimeo.com/646411711/8a77b210f4


Koetko, että sinusta ollaan kiinnostuneita?
Koetko, että sinua ymmärretään?
Koetko, että sinua arvostetaan?
Tuntuuko sinusta, että sinua kohdellaan reilusti?
Koetko, että hallitset työtäsi ja työkuormaasi?
Tuntuuko sinusta, että edistyt työssäsi?
Koetko, että työsi on mielekästä?

Mitkä tarpeet toteutuvat omassa työssäsi parhaiten? Miten se vaikuttaa
sinuun?
Minkä tarpeiden suhteen huomaat eniten vajautta? Miten se vaikuttaa
sinuun?
Mitä voisit itse tehdä vahvistaaksesi omia psykologisia perustarpeitasi
arjessa?
Mitä otat mukaasi tästä harjoituksesta?

Pohdi hetki itseäsi ja omaa työarkeasi KYARHEM -mallin valossa:

Vastaa seuraavaksi alla oleviin kysymyksiin ja kirjaa oppimispäiväkirjaan
pohdintasi.

1.

2.

3.

4.



LÄSNÄOLON VOIMA

Miltä sinusta tuntuu, kun joku on sinua varten sataprosenttisesti läsnä? 

Eräs asiakkaamme kommentoi osuvasti: ”Se tuntuu niin hyvältä – koen
tulevani todella nähdyksi ja kohdatuksi, olevani arvostettu ja toisen huomion
arvoinen – ja samalla se on nykypäivänä niin harvinaista, että silloin harvoin,
kun sen koen, en haluaisi koskaan päästää siitä irti.” 

Tunnetaitoinen toiminta lähtee siitä, että olet läsnä ja tiedostat, mitä sinussa
ja ihmisissä ympärilläsi tapahtuu. 

Läsnäolon taito ei kuitenkaan ole itsestään selvää ja moni meistä joutuu
tekemään töitä kyetäkseen pysähtymään, olemaan aidosti läsnä itselle ja
toisille. Hyvä uutinen on, että tietoisuutta ja aitoa läsnäoloa voi jokainen
ihminen harjoitella ja kehittää. 

Kun toinen kertoo
tilanteestaan,hän kaipaa
ensin kuuntelijaa ja
kokemusta siitä, että joku
ymmärtää häntä. Vasta sen
jälkeen on neuvojen ja
ratkaisujen vuoro.

Video: Läsnäolon voima

Tällä videolla opit, miten aito läsnäolo voi säästää aikaa
kiireen keskellä ja parantaa kohtaamisten laatua. Saat

myös vinkkejä siihen, miten läsnäolon taitoa voi kehittää.

https://vimeo.com/646417716/97af2c3c64


Miten lisätä aitoa läsnäoloa työpäivän kohtaamisissa? 

Kun juttelet toisen kanssa, yritä keskittää huomiosi sataprosenttisesti
häneen.
 
Jos kuuntelet toista vain puolittain ja samalla vilkuilet kännykkääsi,
tietokoneruutua tai papereitasi, läsnä oleminen ei onnistu ja toinen aistii sen
hetkessä: hän ei koe olevansa huomiosi arvoinen. 

Tietenkään sataprosenttinen läsnäolo ei ole mahdollista kaiken aikaa, mutta
jo pieni hetki aitoa läsnäoloa tekee ihmeitä. 

Hetkenkin kestävä lyhyt keskustelu voi olla todella voimaannuttava ja
vaikuttava, jos koet, että toinen on tuon pienen hetken täysin läsnä juuri
sinulle.



TUNNETAITOINEN TOIMINTA HAASTAVISSA
TILANTEISSA

Miten tunnetaitoja voi
soveltaa arjen haastavissa
tilanteissa?

Video: Tunnetaidot haastavissa tilanteissa – soveltavia
esimerkkejä

kollegasi on kriittinen ja aina vain nurisee ja käyttäytyy huonosti?

toinen esittää mielestäsi pöyristyttävän huonon idean ja tekisi mieli
torpata se?

sinua keskeytetään jatkuvasti?

Mitä tehdä, kun

Seuraavalla videolla käymme läpi konkreettisia
esimerkkejä, miten tunnetaidoilla voi saada helpotusta

yllä kuvattuihin arjen haastaviin tilanteisiin ja
keskusteluihin.

https://vimeo.com/646423849/7e0ca9ed26


SYVÄKIITOS

Kiitollisuus on yksi elämän hienoimmista tunteista. Se kertoo, että mitä
sinulla on, ei ole itsestään selvää.

Kiitollisuus on tunne, joka selittää vahvasti ihmisten yleistä onnellisuutta.
Ihmiset, jotka ovat kiitollisia elämälle, ovat onnellisia ihmisiä. Mutta
kiitollisuudella on monia muitakin hyviä vaikutuksia. Kiitollisuuden tunteen
on osoitettu lisäävän innostusta, päättäväisyyttä, optimismia ja yleistä
energisyyttä. Se myös vähentää stressiä, ahdistuneisuutta ja
masentuneisuutta, tekee meistä avuliaampia muita kohtaan ja auttaa
saavuttamaan tavoitteitamme.

Kiitollisuus saa meidät tuntemaan itsemme arvokkaaksi ja kyvykkääksi,
samalla pitäen mielemme nöyränä. Kiitollisuuden tunne lisää
hyväntahtoisuutta muita ihmisiä kohtaan ja myös lähentää ja syventää
ihmissuhteita. 

Kiitollisuus herää, kun koemme saavamme tai omaavamme jotain, mikä ei
ole itsestään selvää. Kiitollisuus saa voimansa sen ymmärtämisestä, että asiat
voisivat olla toisinkin. 

Oletko tullut ajatelleeksi, että monet niistä asioista, joita sinulla
nykyisin on, ovat jossain vaiheessa elämääsi olleet hartaita toiveita ja
haaveita? 

Tiesitkö, että
herättelemällä
kiitollisuutta voit
vähentää stressin ja
riittämättömyyden
kokemusta?



Kuvaile, miten olet nähnyt toisen toimivan ja panostavan.
Kuvaile, minkälaisia vaikutuksia toisen toiminta on saanut aikaan sinussa
ja muissa työyhteisössä.
Kiitä vilpittömästi.

Syväkiitos vastaa kaikkiin seitsemään psykologiseen perustarpeeseen
(KYARHEM). 

Syväkiitoksella osoitat, että ymmärrät toista, olet kiinnostunut hänestä,
arvostat hänen panostaan, kohtelet häntä reilusti ja lisäät hänen tunnettaan
hallinnasta ja edistymisestä osoittamalla, miten paljon hän osaa ja on saanut
aikaan. Lopuksi vielä vahvistat hänen toimintansa merkitystä kertomalla,
miten paljon hänen toiminnastaan on iloa ja hyötyä muille.

Jos haluat todella tehdä vaikutuksen toiseen ihmiseen, ota käyttöön
syväkiitos.

Syväkiitos koostuu kolmesta vaiheesta:

1.
2.

3.

Video: Syväkiitos

Toisissa ihmisissä kiitollisuutta voi herättää, ehkä vähän
yllättäen, kiittämällä. Tällä videolla opit antamaan

positiivista palautetta syvästi vaikuttavalla tavalla. Samalla
osoitat, että et pidä hänen panostaan itsestään

selvyytenä.

https://vimeo.com/646787633/99a9be1ce5


Ihmisten toiminnan
takana on aina
erilaisia tarpeita.
Katso käytöksen
taakse.

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme käyneet läpi tunteiden takana vaikuttavia voimia,
ihmisten käyttäytymistä selittäviä psykologisia perustarpeita (KYARHEM).
Lisäksi olet oppinut kaksi tehokasta keinoa KYARHEMin vahvistamiseen
itsessäsi ja muissa. 

Olemme myös käyneet läpi, miten erilaisia tunnetaitoja voi hyödyntää arjen
haastavissa tilanteissa ja keskusteluissa. 

Läsnäolo on kaiken tunnetaitoisen toiminnan ydin: kyky pysähtyä ja aistia
tilanteessa koettuja tunteita itsessä ja muissa. Muista, että läsnäoloa voi
myös pyytää sanoittamalla hyväntahtoisesti 'saisinko hetkeksi jakamattoman
huomiosi?'. 

Monesti me elämme ajatukset ja tunteet levällään mieli poukkoillen sinne
tänne ja toimintamme on sen mukaista. Mielen ollessa täynnä hajanaisia ja
irrallisia ajatuksia me kadotamme kosketuksen itseemme, tunteisiimme ja
siihen, mikä on meille oikeasti kaikkein tärkeintä. Emme ole läsnä edes
itsellemme.

Onneksi tietoisuutta ja aitoa läsnäoloa voi jokainen harjoitella. 

Milloin olet viimeksi ollut läsnä itsellesi? Pysähtynyt kuulemaan omat
ajatuksesi ja huomioimaan tunteesi ja tarpeesi?

Seuraavaksi kutsumme sinut syventämään ja kokeilemaan kolmannen
moduulin oppeja omassa arjessasi ja sparrausparisi kanssa. Seuraavalla
sivulla ohjeistus syventäviin harjoituksiin.



Harjoitus 1: Katso käytöksen taakse - hyödynnä
KYARHEM -mallia arjessa.

Usein arjen kiireessä on vaikea pysähtyä pohtimaan syitä
kollegan tai tiimiläisen ei-toivottuun käytökseen. Silloin
helposti löytää itsensä toteamasta, että tyyppi nyt vain on
tuollainen.
Ensi kerralla, kun kohtaat arjessasi negatiivisesti käyttäytyvän
ihmisen, pohdi häntä KYARHEM-mallin valossa: mistä hänen
hankala olotilansa voisi johtua? Voisiko taustalla olla, että

hän kokee, ettei hänestä olla kiinnostuneita

hänestä tuntuu, että häntä ei ole ymmärretty

hän kokee, ettei häntä arvosteta

hänestä tuntuu, ettei häntä ole kohdeltu reilusti

hänestä tuntuu, ettei hän hallitse työtään; lautasella on vain liikaa
kaikkea tai hän kokee, että hänen pitäisi pystyä johonkin, mihin hän ei
kykene

hänestä tuntuu, ettei hän edisty työssään tai tekemisessään 

hän kokee, ettei hänen työssään ole mielekkyyttä?

Mitä tämän tiedon valossa voisit tehdä tilanteen korjaamiseksi?



Jaa havaintojasi 1. harjoituksesta sparrausparisi kanssa.
Keskustelkaa myös siitä, miltä tämä harjoitus tuntui ja mitä opitte
siitä?

osoita olevasi hänestä kiinnostunut
yritä aidosti ymmärtää, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa
osoita arvostavasi häntä ja hänen tunnetilaansa
tee näkyväksi, että yrität olla mahdollisimman reilu häntä kohtaan
tue hänen hallinnan kokemustaan
tee jatkuvasti näkyväksi, miten hän edistyy eri asioiden kanssa
osoita, miten merkityksellistä hänen toimintansa on.

Tässä vielä KYARHEM ohjeiksi tiivistettynä.
Kun haluat luoda aidon, syvän tunnetason yhteyden toiseen
ihmiseen ja varmistaa, että hänellä on hyvät mahdollisuudet voida
töissä hyvin,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Harjoitus 2. Harjoittele tietoista läsnäoloa

Päätä olla 100 % läsnä vähintään kahdessa kohtaamisessa joka
päivä.
Katso mitä tapahtuu? Miten se vaikuttaa sinuun? Entä muihin
ympärilläsi?

Jaa havaintojasi 2. harjoituksesta sparrausparisi kanssa. Minkälaisia
tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?



Harjoitus 3. Anna syväkiitos sparrausparillesi

Kuvaile, mitä kaikkea olet nähnyt hänen tekevän työyhteisömme
tunneilmaston edistämiseksi
Kuvaile, mitä kaikkea hyötyä hänen panoksestaan on seurannut
Kiitä vilpittömästi

1.

2.
3.

Jakakaa kokemuksianne: miltä tuntui antaa syväkiitos
sparrausparillesi? Ja miltä sen vastaanottaminen tuntui? Mitä
opitte harjoituksesta?

Muista, että palautteen vastaanottamisella on myös tärkeä rooli. Jos
alat positiivisen palautteen saatuasi selitellä tai vähätellä toimintaasi,
samalla tulet viestineeksi palautteen antajalle, että hän on väärässä ja
vähättelet myös hänen toimintaansa ja yritystään osoittaa arvostusta
sinulle. Hyvä tapa ottaa palaute vastaan ja osoittaa siitä kiitollisuutta,
on sanoa: "kiitos, onpa kiva kuulla" tai "kiitos, tuntuu hyvältä". 



4. Sparrauspari-työskentelyn ohjeistus

Varatkaa yksi tai kaksi (à 30 min) tapaamista sparrausparisi
kanssa ennen seuraavaa kertaa.

Toteutustapa voi olla puhelu /
Zoom / Teams / Live /
kävelypalaveri ym. 

Tyyli siis vapaa! Jakakaa ajatuksia ja
kannustakaa toisianne oppimaan 



Katso alta lyhyet kuvaukset psykologisista perustarpeista –
asioista, joita jokainen ihminen haluaa.

Kaiken sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lähtökohta. Jokainen
haluaa olla tulla nähdyksi ja noteeratuksi. Työpaikalla
ihminen, josta kukaan ei ole kiinnostunut, on syvästi
yksinäinen.

Jokainen meistä haluaa myös tulla ymmärretyksi. Ei vain
asiatasolla (kognitiivinen ymmärrys) vaan myös tunnetasolla
(affektiivinen ymmärrys). Empatian ydin on halu ymmärtää
toista.

Kaikki ihmiset haluavat myös olla arvostettuja. Osoittamalla
arvostusta herätät paljon positiivisia tunteita, kuten ylpeyttä,
kiitollisuutta ja myötätuntoa. Arvostuksen puute vastaavasti
herättää herkästi häpeää ja surua.

Ihmisillä on syvälle aivoihin rakennettu tarve tulla kohdelluksi
reilusti. Reiluuden kokemuksessa on tärkeä muistaa, että se
on kokemus - samoissa olosuhteissa toiselle tilanne saattaa
olla arkipäivää ja toiselle henkilökohtainen loukkaus.
”Ymmärrän, että tämä tuntuu sinusta epäreilulta.” Vaikka
tilannetta ei voisi muuttaa, asian ääneen sanominen voi
helpottaa.



Hallinnan tarpeesta puhutaan usein myös nimillä autonomian
tarve tai kontrollin tarve, mutta olennainen sisältö on sama:
me kaikki haluamme kokea, että hallitsemme tilannetta,
työtämme ja työkuormaamme, elämäämme riittävästi.

Tunne edistymisestä on yksi tärkeimmistä sisäisen
motivaation lisääjistä. Edistymisen näkyväksi tekeminen on
siksi äärimmäisen tärkeää. Oletko pohtinut, missä kaikessa
olet edistynyt tänään tai tämän viikon aikana?

Kokemus työn merkityksellisyydestä on keskeinen
motivaatiotekijä työssä ja oppimisessa. Ihmiset motivoituvat
parhaiten, kun he kokevat edistyvänsä työssä, jolla on
merkitystä osana laajempaa kokonaisuutta.



Kiitos, kun olet jatkanut matkaasi työelämän tunnetaitojen parissa.
Toivomme, että olet saanut uutta ajateltavaa ja ehkä huomasit, miten

keskeinen rooli tunteilla on kaikessa vuorovaikutuksessa. Toivotamme sinulle
antoisaa matkaa harjoitusten ja sparrausparisi kanssa. 

 
Seuraavassa moduulissa lähdemme perehtymään työelämän positiivisiin

tunteisiin. Esittelemme sinulle valikoituja, keskeisiä tunteita ja keinoja
motivaation ja aidon ilon herättelyyn työssäsi.

 
Ensi kertaan siis!

 
Terveisin,

Ira ja Jarkko



Moduulin 3 videoiden diat: 


