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Tiesitkö, että jos tiimissä
on hyvä luottamuksen ja
välittämisen taso, siellä on
helpompi myös innostua?

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)?
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, missä kohtaa kehoa tunnet nämä
tunteet. Mistä tiedät, että sinusta tuntuu juuri tältä?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pysähdy hetkeksi pohtimaan: 

1.
2.

3.

Kun omia tunteita on tunnistettu, esiin nousee usein kysymys, miten
tunteista voidaan keskustella työpaikalla. Tunteet ovat yksi työelämän
tosiasioista. Tällaisia tunteita minä koen, tällaisia tunteita meillä
koetaan ja ilmaistaan riippumatta, siitä puhummeko niistä vai
emmekö. Tunteista voidaan puhua työelämässä aivan kuten muistakin
asioista – asiallisesti ja tekemättä asiasta sen suurempaa numeroa.

Mitä hyötyä on keskittyneestä ja tietoisesta läsnäolosta?

Lisää keskittymistä
Säästää aikaa
Parantaa kohtaamisten laatua
Kaikki yllä olevat

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.



Kiltteys, Ylpeys, Asiallisuus, Rauhallisuus, Helppous, Esimerkillisyys,
Mukavuus
Kiinnostus, Ymmärrys, Arvostus, Reiluus, Hallinta, Edistyminen, Merkitys
Kiitollisuus, Yhteistyö, Avuliaisuus, Rohkeus, Hyödyllisyys,
Ennakoitavuus, Mahdollistaminen

2. KYARHEM - mitä jokainen ihminen haluaa? Mistä tuo kryptinen sana
KYARHEM muodostuu?

1.

2.
3.



tärkeää tietoa positiivisten ja negatiivisten tunteiden suhteesta
vahvistamaan aitoja positiivisia tunteita
mitä tarkoittaa negatiivinen siirtymä ja miten vastustaa sitä
miten innostus syntyy usein uteliaisuuden kautta
tärkeän ja konkreettisen keinon, jolla vahvistaa arvostuksen kokemusta
kollegoissasi

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 opit

Opiskeluohjeet

TERVETULOA MODUULIIN 4

Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen neljänteen
moduuliin!



Mitä luulet – jos lasket
erilaiset tunteesi joka
päivä parin viikon ajalta,
kumpia tunteita kokisit
enemmän, positiivisia vai
negatiivisia?

NÄIN TUNNISTAT, HERÄTTELET JA VAHVISTAT
AITOJA POSITIIVISIA TUNTEITA

Miten voisin innostua omasta työstäni? Millä keinoin saisimme lisättyä
aloitteellisuutta, itseohjautuvuutta, omistajuutta ja tekemisen meininkiä
tiimissämme? Entä luotua aitoa iloa ja hyvää fiilistä?

Nämä ovat kysymyksiä, joita monella työpaikalla pohditaan.

Samaan aikaan kuitenkin leijonanosa huomiosta menee turhautumisten ja
pettymysten käsittelyyn, tulipalojen sammutteluun, motivaation etsimiseen
ja epäkohtiin puuttumiseen.

80 % ajasta ja energiasta kuluu negatiivisten tunteiden käsittelyyn, ja
positiivisuuden vahvistamiselle jää vain 20 %. Tämä kannattaa kääntää
tietoisesti toisin päin – tehdä selkeä päätös, että valtaosa huomiosta
ohjataan AITOJEN positiivisten tunteiden tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Katso seuraavalta videolta, miten voit tunnistaa, herätellä
ja vahvistaa aitoja positiivisia tunteita arjessasi.

Video: Näin tunnistat, herättelet ja vahvistat aitoja
positiivisia tunteita

https://vimeo.com/646791668/159ccf64ea


Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat keskimäärin kaksi kertaa
enemmän positiivisia kuin negatiivisia tunteita.

Useimmat eivät kuitenkaan ole tietoisia positiivisten tunteiden yleisyydestä.
Tämä johtuu osittain siitä, että negatiiviset tunteet ovat yleensä
voimakkaampia; niihin liittyy selvempiä fysiologisia reaktioita ja ne
kaappaavat myös huomiomme tehokkaammin. Vihaiset tai pelokkaat kasvot,
eleet ja äänenpainot kiinnittävät huomiomme tehokkaammin kuin tyytyväiset
tai iloiset.

Myös eloonjäämisen kannalta on ollut oleellisempaa huomata esimerkiksi
toisten pelästyminen. Negatiiviset tunteet saavat enemmän huomiota
mielessämme myös siten, että jäämme miettimään niitä jopa viisi kertaa
pidempään kuin positiivisia tunteita.

Jos työpaikan tunneilmastoa ei johdeta, sillä on taipumus kehittyä
vähitellen negatiiviseen suuntaan.

Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä negatiivinen siirtymä. Ilmiö johtuu osittain
ihmismielen evoluutiosta – se on virittynyt huomaamaan negatiiviset tunteet
herkemmin kuin positiiviset.
Lähes kaikissa työpaikoista löytyy valtava joukko positiivisia asioita, joita ei
vain arjen kiireissä huomata. Niiden esiin kaivaminen ja näkyväksi tekeminen
riittävän usein on hyvää vastalääkettä negatiiviselle siirtymälle.

Alla konkreettisia keinoja, joilla voit herätellä ja vahvistaa aitoja
positiivisia tunteita itsessäsi ja muissa – ja samalla vastustaa
negatiivista siirtymää.

1.Kasvata tietoisuuttasi jo valmiiksi esiintyvistä positiivisista tunnereaktioista
arjessasi. Mistä koen aitoa tyytyväisyyttä? Entä mistä aitoa ylpeyttä työssäni?

2.Kun huomaat jonkin aidon positiivisen tunteen itsessäsi, pidä huomiosi
tunteessa 20–30 sekuntia – ryve positiivisessa. 



3.Tunnustele, miltä se tuntuu kehossasi, minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia
tunteeseen liittyy: tältä tuntuu olla helpottunut, innostunut, tai kiitollinen.

4.Näin toimimalla hermostolliset yhteydet, jotka liittyvät positiivisiin
tunteisiin, vahvistuvat, ja kykysi havaita ja kokea noita positiivisia tunteita
jatkossa kasvaa.

Muista, että positiiviset ja negatiiviset tunteet eivät sulje toisiaan
pois. Usein koemme niitä yhtä aikaa, ja positiivisia tunteita on myös
negatiivisten tunteiden keskellä.



YLPEYDEN KAHDET KASVOT

Tässä moduulissa esittelemme kaksi tärkeää positiivista tunnetta
työelämässä: ylpeys ja innostus.
 
Ensimmäisenä käymme läpi ylpeyden ja sen kahdet kasvot.

Tiesitkö, että ylpeyttä on
kahdenlaista? Tuntemalla
ylpeyden kahdet kasvot
tiedät, milloin ylpeys on
hyödyllistä ja milloin
haitallista. 

Video: Ylpeyden kahdet kasvot

https://vimeo.com/651516823/fd6b986d57


Se herää, kun voit liittää itsesi johonkin positiiviseen asiaan. Ylpeys on
statusta nostava tunne.
Se lisää energisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä ajattelun resursseja kuten
luovuutta.
Se lisää itsevarmuutta, spontaaniutta, toimeenpanoa, mutta myös
heikentää sosiaalisten viestien ymmärtämistä.
Jaettu aito ylpeys vahvistaa tiimin ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden
tunnetta. 
Ylpeyden kahdet kasvot: ylimielinen ylpeys ja aito ylpeys. Ylimielinen
ylpeys vähentää herkkyyttä toisten tarpeille, sen sijaan aito ylpeys lisää
vastuun tunnetta toisista.

Yhteenveto ylpeydestä:



INNOSTUKSEN ANATOMIA

Kipinä, draivi, tunteen palo, intohimo – rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Se on yksi ihmisen ensimmäisiä tunteita ja saa meidät energisoitumaan.
Innostus on haluttu tunne. 

Tiesitkö, että innostus
herää usein uteliaisuuden
kautta?

Video: Innostuksen anatomia

Katso alla olevalta videolta, mistä innostus syntyy, miten
se meihin vaikuttaa ja miten lisätä aitoa innostusta itsessä

ja muissa.

Innostus herää, kun mieleen ilmaantuu jotain uutta, jotain nykytilaa
parempaa: uusi ajatus, uusi mahdollisuus, uusi tieto tai taito.
Erinomainen suorituskykyä lisäävä tunne.
Energisoi, lisää luovuutta ja spontaaniutta, lisää luottamusta omiin
tietoihin ja kykyihin.
Nopeuttaa ja tehostaa päätöksentekoa.
Innostus on ihmisellä luonnollinen olotila – se syntyy kuin itsestään, jos
sen tiellä ei ole esteitä.
Innostus on tunne, joka halutaan jakaa. Se tarttuu ja voimistuu joukossa
– jaettu innostus on vahvin innostus.

Yhteenveto innostuksesta:

https://vimeo.com/646797630/2c843a63ee


Muistele hetkeä, jolloin olet ollut todella innostunut. Eläydy tilanteeseen
– muistele, miltä se sinusta todella tuntui.
Kuvaile, miten innostus tuntuu kehossasi. Missä kohtaa huomaat sen?
Minkälaisina ajatuksina se ilmenee? Miten innostus näkyy sinusta
ulospäin: ilmeet, eleet, puhe, äänenpainot, sanavalinnat?
Minkälaisiin asioihin ja tilanteisiin innostus liittyy työssäsi? Entä vapaa-
aikana?
Mitä opit tästä harjoituksesta?

Harjoitus

Innostua ja innostaa voi monella tapaa. Olennaista on löytää itselle sopivat
tavat ruokkia innostusta. Tämän harjoituksen kautta voit vahvistaa omaa
kykyäsi tunnistaa innostus arjessasi.

1.

2.

3.

4.



MIKROHUOMIOIMINEN

Yksi parhaista keinoista herätellä positiivisia tunteita on osoittaa,
että arvostat toisia ihmisiä.

Kuten tiedämme, kaikki ihmiset kaipaavat syvällä sisimmässään, että heitä
arvostettaisiin. Myös se kaikista haastavin tyyppi.

Mikrohuomioiminen tarkoittaa, että alat entistä enemmän kiinnittää
huomiota siihen, mistä kaikesta ihmisiä ympärilläsi arvostat ja teet
arvostuksesi entistä näkyvämmäksi. Mikrohuomioimisen ydinajatuksen voi
tiivistää seuraavasti: aina kun arvostat toista, kerro se hänelle. 

Niin usein me arvostamme toista ihmistä monin tavoin, mutta emme kerro
sitä hänelle. Huomaat, että kollega näyttää tänään iloiselta. Hän oli hyvin
valmistautunut. Hän hoiti hommat niin kuin oli sovittu
 
Mistä voisit kollegoitasi arvostaa? Jos sinun on vaikea keksiä mitään,
voi olla hyödyllistä miettiä asiaa toisinpäin: minkälainen käyttäytyminen
ja toimiminen on sellaista, jota et arvosta? Käännä sitten lista
toisinpäin. Aina kun kollega ei toimi ikävästi, voitko arvostaa häntä
siitä?

Mitä luulet – tietävätkö
kollegasi ja läheisesi,
mitä kaikkea heissä
arvostat?



Video: Mikrohuomioiminen: Aina kun arvostat toista,
kerro se hänelle

Seuraavalla videolla käymme läpi mikrohuomioimisen
hyödyt ja miten sellainen annetaan.

Mikrohuomioiminen tarkoittaa, että alat systemaattisesti nostaa esiin
pieniäkin asioita, joista toista arvostat. Jopa niitä, joita usein pidetään
itsestäänselvyyksinä.

Mietitkö, että jos alat mikrohuomioida kollegoita, se on epäaitoa tai
teeskentelyä? Siksi sanomme uudestaan – kerro arvostuksesi
ainoastaan silloin, kun se on totta! Arvosta aitoja asioita, älä keksi
satuja.

https://vimeo.com/646799156/b66b472a89


Usein koemme monenlaisia
tunteita yhtä aikaa –
positiivisia tunteita on
myös negatiivisten
tunteiden keskellä.

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme käyneet läpi positiivisten ja negatiivisten
tunteiden suhdetta. Mitä tarkoittaa negatiivinen siirtymä ja mitä sille voi
tehdä? Entä miten herätellä aitoa iloa ja hyvää fiilistä työssä? 

Olemme lisäksi esitelleet kaksi työelämän tärkeää positiivista tunnetta: aito
ylpeys ja uteliaisuuden kautta syntyvä innostus. Lisäksi olet oppinut
mikrohuomioimisen taidon – tehokkaan keinon osoittaa arvostusta
kollegoillesi arjessa. Arvostamalla toista lisäät samalla hyvää oloa itsessäsi.
 
Tunteiden jako positiivisiin ja negatiivisiin on helppo ja käyttökelpoinen tapa
luokitella tunteita. Se kuitenkin herkästi johtaa arvolatautuneeseen
suhtautumiseen tunteisiin: mielletään, että negatiiviset tunteet olisivat
vähemmän arvokkaita tunteita kuin positiiviset. Näin ei kuitenkaan ole.
Tunteiden jakoa voi ajatella kuin sähköjännitettä: tunteissa on positiivinen
(+) varaus ja negatiivinen (–) varaus ja molempia tarvitaan, jotta virta kulkee.
 
Kun annat kaikille tunteille hyväntahtoista, arvostavaa huomiota, saat
kahdenlaisia vaikutuksia: hyväntahtoinen huomio on kuin lääkettä
negatiivisille tunteille ja ravintoa positiivisille tunteille.
Voit todentaa tämän jokapäiväisessä elämässäsi. Esimerkiksi kun osoitat
surulliselle ihmiselle ymmärrystä ja lohdutat häntä, suru tulee jaetuksi ja se
alkaa lieventyä. Kun osoitat ymmärtäväsi iloitsevan ihmisen iloa
rohkaisemalla ja kannustamalla, hänen ilonsa voimistuu entisestään.



Kun olet ahdistunut, suuttunut tai alakuloinen, pysähdy kuuntelemaan
tunnettasi. Miten ja miltä se tuntuu kehossasi? Mitä se haluaa kertoa?
Ajattele, että tunne on ystäväsi, jolla on jokin tärkeä viesti kerrottavanaan.
Kun kuuntelet tunnetta näin, huomaat, että se muuttaa muotoaan, lievenee
ja joskus häviää kokonaan.

Pysähdy kuuntelemaan itseäsi myös silloin kun koet positiivisia tunteita.
Miltä ne tuntuvat kehossasi, miten ne käyvät ilmi ajatuksissasi ja mielesi
liikkeissä? Ryve positiivisessa tunteessa, niin tunnet sen voimakkaammin;
kylve tuossa positiivisessa tunteessa ja ime sen vaikutukset itseesi.

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



Harjoitus 1: Mikrohuomioiminen

Listaa jostakusta työkaveristasi 3-5 asiaa, joita hänessä
arvostat, mutta joita et ole hänelle ääneen kertonut. Kerro
nämä asiat työkaverillesi.

Lisäksi aina kun huomaat arvostavasi toista, kokeile sanoa se
ääneen.

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

Harjoitus 2. Positiivisessa rypeminen

Kun huomaat itsessäsi jonkin positiivisen tunteen, pysähdy
tunnustelemaan sitä 30 sekunnin ajan.

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



Harjoitus 3. Toteuta sparrausparisi kanssa Aito ylpeys -
harjoitus:

Mitä oivalsitte harjoituksesta?

Yksilöpohdinta:
Mistä koet aitoa ylpeyttä työpaikallasi?

Sparrausparisi kanssa:
Kertokaa toisillenne, mistä kaikesta koette ylpeyttä työpaikallanne.
Havainnoikaa, ovatko ylpeyden aiheet teillä samoja vai kovinkin
erilaisia?

Harjoitus 4. Oma keho tunnesäätelyn apuna

Miten kannat kehoasi, kun olet menossa haastavaan
kohtaamiseen?

Usein emme tiedosta, että kehomme asennolla on vaikutusta mieleemme ja
sitä kautta suoriutumiseemme haastavassa tai kuormittavassa tilanteessa.
Seuraavan kerran, kun sinulla on tulossa vaativa keskustelu tai vaikea
kohtaaminen, pohdi, miten kannat kehoasi, kun menet tähän tilanteeseen.

Katso alla olevalta videolta esimerkki kehon käytöstä ajankohtaisen
haasteen kohtaamisessa.

Video: Oma keho tunnesäätelyn apuna

https://vimeo.com/651894029/aaa6645360


5. 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 



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 syventämään osaamista työelämän
haastavien tunteiden ja tilanteiden kanssa – miten toimia näiden kanssa

tunnetaitoisesti? 
 

Ensi kertaan siis!
 

Terveisin,
Ira ja Jarkko



Moduulin 4 videoiden diat: 




