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HARJOITUKSET

VIDEOIDEN DIAT



Tiesitkö, että hyvä olo on
mielen luonnollinen olotila?
Kun mikään ei häiritse
mieltäsi, se asettuu
rauhalliseen, tyytyväiseen
ja hyväntahtoiseen tilaan.

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.



Hyvä olo on mielen luonnollinen olotila. Eli kysy itseltäsi pitkin päivää:
mikä estää minua olemasta tyytyväinen ja onnellinen juuri nyt?

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, miten kokemasi tunnetila vaikuttaa
ajatuksiisi. Minkälaisia ajatuksia huomaat mielessäsi pyörivän, kun koet
tätä tunnetta?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pysähdy hetkeksi pohtimaan: 

1.
2.

3.

Yhdistä oikeat parit.

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.

Innostus

Aito ylpeys

Ylimielinen ylpeys

Herää usein uteliaisuuden kautta

Johtaa muiden vähättelyyn

Lisää vastuun tunnetta toisista



Kiinnität minimaalisesti huomiota toisiin.
Aina kun huomaat arvostavasi toista, kerrot sen hänelle.
Kiinnität erityisesti huomiota virheisiin ja epäkohtiin.

2. Mitä tarkoittaa mikrohuomioiminen?

1.
2.
3.

Annat hyväntahtoista huomiota kaikille tunteille.
Kiinnität huomiota vain positiivisiin tunteisiin.
Koitat tukahduttaa ja ohittaa kaikki negatiiviset tunteet.

3. Jos haluat vähentää negatiivisia tunteita ja vahvistaa positiivisia
tunteita, mitä kannattaa tehdä?

1.
2.
3.



tunnistamaan erilaisia palautumisen keinoja ja rakentamaan niiden
kautta arjen hyvinvointia
4 näkökulmaa, miten kohdata työkavereiden, kollegoiden tai
asiakkaiden negatiivisia tunteita
konkreettisia vinkkejä omien hankalien tunteiden käsittelyyn.
hyvän muistisäännön haastaviin keskusteluihin
miten antaa kriittistä palautetta niin, että se toimii kehityksen moottorina

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 5

Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen 
viidenteen moduuliin!



Milloin olet viimeksi
kokenut olosi todella
levänneeksi ja
virkistyneeksi?

JAKSAMISEN TÄRKEIN KYSYMYS JA KOLMENLAISTA
PALAUTUMISTA

Tunnetaitoisen toiminnan ytimessä on oma hyvinvointi ja jaksaminen. 

Väsyneenä ei jaksa kiinnostua mistään ja pienetkin arjen askareet tuntuvat
kuormittavilta. Kokemasi tunteet vaikuttavat myös ihmisiin ympärilläsi: jos
näet maailman negatiivisten tunteiden läpi, tartutat haluamattasikin
negatiivista tunnetilaa ihmisiin, joiden kanssa olet tekemisissä.

Toisaalta hyvin levänneenä ja palautuneena usko itseen ja omiin kykyihin
kasvaa ja arjessa vastaan tulevat ongelmat ja haasteet näyttäytyvät
realistisempina. Silloin jaksat myös paremmin välittää ja kuunnella vaikkapa
työkavereiden huolia ja eriäviä näkökulmia.

Työelämä nykyisellään ohjaa meidät usein ajattelemaan, että palautuminen
ja hyvinvointi tapahtuvat työelämän ulkopuolella. Tee työsi ja pidä sitten
huolta itsestäsi -ajattelu johtaa helposti päätelmään, että nämä kaksi
maailmaa eivät kohtaa. Ja kuitenkin: jotta ihminen voisi olla kokonainen
itsensä ja vielä paras versio siitä, työ ei voi olla erillinen ja irrallinen osa
yksilön hyvinvointia.

Millaisia taukoja sinä pidät? Kuunteletko omia tarpeitasi ja otatko hetken
aitoon palautumiseen vai ovatko työpäivän aikaiset tauot vain hetkiä
tekemättömien töiden suorittamiseen?



mikropalautumiseen
arkipalautumiseen
syväpalautumiseen?

Harjoitus

Pohdi hetki ja kirjoita ylös, millaisia palautumisen keinoja sinulla on
käytössäsi: 

1.
2.
3.

Alla muutamia kuvia pohdinnan tueksi.

Video: Jaksamisen tärkein kysymys ja kolmenlaista
palautumista

Katso seuraavalta videolta, mikä on jaksamisen tärkein
kysymys ja minkälaisilla keinoilla voit vahvistaa
palautumista arjessa ja myös työpäivän aikana.

https://vimeo.com/646801530/58c6b91f48


PETTYMYSTÄ EI VOI PAKOTTAA POIS – VINKKEJÄ
OMIEN TUNTEIDEN KÄSITTELYYN

Työelämässä tulee usein vastaan erilaisia ikäviä yllätyksiä ja negatiivisia
tunnereaktioita; turhautumista, kiukkua, pettymyksiä jne. Miten näistä
tilanteista voisi selvitä mahdollisimman helposti ja taitavasti?

Negatiivisten tunteiden kohtaamisen ja käsittelyn yhteydessä esittelemme
tärkeän periaatteen: Avaimen on sovittava lukkoon. Se tarkoittaa, että
tunteita ei voida ohittaa eikä pakottaa, vaan on lähdettävä liikkeelle niistä
tunteista, jotka sillä hetkellä ovat totta, ja kokeiltava tämän tiedon valossa
erilaisia tunnetaitoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Tunteita ei voi pakottaa – on ensin käsiteltävä se, mikä on totta tässä ja nyt.
Emme esimerkiksi voi saada toista iloiseksi jos häntä on juuri loukattu, vaan
ensin on käsiteltävä tuota loukkaantumisen kokemusta.

Mikään sama tunnetaito ei toimi jokaisessa tilanteessa. Siksi tarvitaan
erilaisia taitoja – tunnetaitoisuutta on lukea tilannetta, olla läsnä ja
hyödyntää tilanteessa olevien tunteiden tietoa oman toiminnan
sovittamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiesitkö, että arjen
kiire tappaa
helposti empatian?

Katso seuraavalta videolta vinkkejä omien hankalien
tunteiden käsittelyyn haastavissa tilanteissa.



Muista nämä neljä näkökulmaa, kun kohtaat työkavereiden,
kollegoiden tai asiakkaiden negatiivisia tunteita:

Video: Pettymystä ei voi pakottaa pois – vinkkejä
omien tunteiden käsittelyyn

Terve ihminen ei käyttäydy tahallisesti ikävästi -
negatiivinen käytös johtuu yleensä huonosta olosta.
Huonon olon takana on usein täyttymättömiä psykologisia
tarpeita (KYARHEM).

Muista katsoa käytöksen taakse.

Kun kollega kertoo sinulle ongelmistaan, hän haluaa ensin
tulla kuulluksi ja ymmärretyksi – vasta sitten on ratkaisujen
aika.

Negatiiviset tunteet tarttuvat ja leviävät herkemmin kuin
positiiviset tunteet. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota
siihen, millä tavalla puhumme työhön liittyvistä haastavista
asioista. 
On eri asia puhua negatiivisista asioista kuin velloa niissä.

Kun yrität vaikuttaa toisen tunnetilaan, mieti, onko
parempi lähteä muuttamaan olosuhteita vai onko sittenkin
parempi keskittyä tunnetilan käsittelyyn. Molemmille on
paikkansa.

https://vimeo.com/651891889/62446476cd


EMPAATTINEN IHMISILLE - JÄMÄKKÄ ASIOILLE

Hyvä muistisääntö
haastaviin
keskusteluihin:
empaattinen ihmisille –
jämäkkä asioille

Negatiivisiin tunteisiin liittyy muutama tärkeä kysymys: Kuinka kauan
kollegan negatiivista käytöstä pitää sietää? Onko minun vain loputtomasti
yritettävä ymmärtää, kannustaa, kuunnella ja rohkaista? Mitä teen jos
kollegana totean, että olen jo yrittänyt ymmärtää riittävästi, mutta mitään ei
tapahdu? Missä vaiheessa voin turvautua jämäkämpiin keinoihin ja todeta,
että tässä ei ymmärtäminen auta?

Kysymykset ovat ymmärrettäviä ja niiden taustalta kuuluu turhautuminen:
haluaisin jo päästä eteenpäin, mutta kollega vain velloo negatiivisuudessa.
Me emme kannusta loputtomaan ymmärtämiseen ja huonon käytöksen
sallimiseen - mikään tunnetila ei riitä perusteeksi huonolle käytökselle. Mutta
haluamme sanoa tämän: kokeile ENSIN empatiaa.

Kokeile ensin kuunnella kollegaasi tosissasi, ymmärtää syvästi, mistä on
kyse, ja tee näin useampia kertoja. Suuri osa ihmisten ongelmista ratkeaa,
kun niitä kuunnellaan ja ymmärretään kunnolla. 

Muista, että tunteet ovat tietoa ja energiaa; kun tunteet ovat tulleet kunnolla
kuulluiksi ja nähdyiksi, ne ovat tehneet tehtävänsä, ne väistyvät ja tekevät
tilaa uusille tunteille.

Kun negatiiviselle tunteelle antaa hyväntahtoista huomiota, se loivenee, ja
päästään puhumaan itse asiasta. Hyvää tunnetta ei voi liimata pahan olon
päälle, vaan paha olo pitää ensin käsitellä. Vasta sen jälkeen voidaan päästä
kohottamaan tunnelmaa.



Empaattisuus ja jämäkkyys eivät sulje toisiaan pois. 

Empaattisen ja jämäkän väliin jää kuitenkin yksi huono toimintatapa –
välinpitämättömyys. Usein kun emme uskalla tai osaa puuttua ikävään
tilanteeseen, muut voivat tulkita, ettemme välitä tilanteesta. On vastuutonta
antaa ikävän tilanteen tai kollegan huonon käytöksen jatkua liian pitkään.

Tunnetaidot ovat työyhteisötaitoja ja näin ollen jokainen työntekijä on
omassa roolissaan vastuussa välittää työkavereista ja työyhteisön ilmapiiristä:
oli sitten kyseessä jaksamisen kanssa kamppaileva kollega tai ainainen
valittaja.

Arjen kiire tappaa helposti empatian ja ylikuormittuneena onkin joskus
mahdotonta käydä empatiakykyä vaativaa keskustelua kollegan tai asiakkaan
kanssa. Tärkeää on silloin olla rehellinen itselleen ja siksi joskus on parasta
todeta, että "nyt ei ole oikea aika tälle keskustelulle, sillä en pysty olemaan
läsnä riittävästi. Voidaanko jatkaa keskustelua esimerkiksi huomenna?"

Video: Empaattinen ihmisille – jämäkkä asioille

Seuraavalla videolla käymme lyhyesti läpi, mikä olisi hyvä
tapa lähestyä tilannetta, jossa kollega aina valittaa.

Mitä tehdä, jos olet toistuvasti pyrkinyt ymmärtämään ja tukemaan
kollegaasi, mutta hänen toimintansa ei ole muuttunut toivotulla
tavalla?

Tunnepaljastus voi olla tehokas keino haastavien aiheiden puheeksi
ottoon rakentavalla tavalla. Voit esimerkiksi kokeilla sanoittaa
kollegalle empaattisen jämäkästi: "Olen yrittänyt parhaani mukaan
ymmärtää ja tukea sinua vaikeassa tilanteessasi, ja minua kiinnostaisi
nyt kovasti kuulla, mitä aiot itse tehdä tilanteen muuttamiseksi? Mikä
voisi olla ensimmäinen askel parempaan suuntaan?"

https://vimeo.com/651895480/d706092e17


MITEN ANNAN KRIITTISTÄ PALAUTETTA NIIN, ETTÄ
SE TOIMII KEHITYKSEN MOOTTORINA?

Jokaisella työntekijällä on hyvät ja huonot päivänsä; on innostuksen hetkiä ja
lujaa panostamista, on turhautumista, pitkästymistä, pettymyksiä ja surua.
Jotkin tehtävät kiinnostavat, toiset eivät.

Tunteiden voima on edessämme koko ajan, kunhan osaamme kiinnittää
siihen huomiota.

Olennaista on ymmärtää, että vaikka missään tunteessa ei itsessään ole
mitään vikaa, huonoa käytöstä ei silti tarvitse suvaita. Voimme hyväksyä
tunteen, mutta emme ikävää käytöstä.

Negatiivisista tunteista on hyödyllistä puhua, sillä ne auttavat usein
ratkaisemaan tilanteen. Pahimmat konfliktit syntyvät usein niistä tunteista,
joita on yritetty lakaista maton alle. Toisaalta liiallinen harmoniahakuisuus
taas saattaa näkyä niin, ettei työpaikalla uskalleta olla riittävästi eri mieltä
toisten kanssa.

Rakentava konflikti auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä parantaa
tunneilmastoa ja vahvistaa myös psykologista turvallisuutta, kun tiedämme
mitä kollegat ihan oikeasti ajattelevat ja tuntevat. Silloin omia tunteita tai
eriäviä ajatuksia ei tarvitse tukahduttaa.

Muista, että vaikka kaikki
tunteet ovat sallittuja,
huonoa käytöstä ei silti
tarvitse sietää.



Negatiiviset tunnereaktiot kuuluvat jokaisen työpaikan tunneilmastoon.

On kuitenkin suuria eroja siinä, minkälaisen roolin negatiiviset tunnereaktiot
ottavat. Ovatko ne ohimeneviä turhautumisia, pettymyksiä ja
riittämättömyyden kokemuksia matkalla menestykseen vai ovatko ne
jatkuvaa kyynisyyttä, yletöntä kriittisyyttä, loputonta nurinaa, lamaantunutta
voivottelua tai ikuista vastustamista?

Työelämässä tulee aina muutoksia ja ikäviä yllätyksiä, joita emme haluaisi
kokea. Ne ovat kuitenkin osa työelämää: tärkeintä on se, miten näistä
vaikeista asioista puhutaan. Epämiellyttävien tunteiden ja tilanteiden välttely
estää meitä toimimasta tehokkaasti työssämme, ihmissuhteissamme ja
elämässä ylipäätään.

Siksi työyhteisön jäsenenä on vastuullista nostaa esiin epäkohtia ja puhua
myös hankalammista aiheista rakentavasti: empaattisesti ihmiselle ja
jämäkästi asioita ja tilanteita edistäen.

Video: Miten annan kriittistä palautetta niin, että se
toimii kehityksen moottorina?

Miten sitten olla rakentavasti eri mieltä ja miten esittää
rakentava palaute niin, että se toimii kehityksen

moottorina? Näitä kysymyksiä tarkastelemme seuraavalla
videolla.

https://vimeo.com/651896812/70142af3d5


Kun kollega kertoo sinulle
huolistaan, hän haluaa
ensin tulla kuulluksi ja
ymmärretyksi. Vasta sitten
on ratkaisujen aika.

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme käyneet läpi työelämän haastavia tilanteita ja
antaneet vinkkejä, miten niissä voisi toimia tunnetaitoisesti. Hyvänä
periaatteena on, että avaimen on sovittava lukkoon. On osattava katsoa
käytöksen taakse ja tunnistaa käytöksen takana vaikuttavia tunteita ja
tarpeita. On myös tärkeä huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista –
se heijastuu myös ihmisiin ympärilläsi. 

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



Harjoitus 1: Mikropalautuminen

Sulje silmäsi, hengitä sisään nenän kautta ja syvään ulos suun kautta
Tarkkaile tuntemuksia kehossasi ja / tai kiinnitä huomiosi ympäristöön ja
koita löytää ainakin kolme erilaista ääntä
Lopuksi mieti, mitä haluat toivottaa itsellesi (tsemppiä / iloa / onnea /
vireyttä päivään) ja sano se mielessäsi itsellesi

Pysähdy kolme kertaa työpäivän aikana ja tee seuraava
harjoitus

Äänitteitä mikropalautumisen tueksi

Alta löydät kaksi äänitettä, joiden avulla voit tehdä mikropalautumisen.
(ensimmäisen kesto on noin 1,5 min ja toisen reilut 3 min)

Mikropalautuminen 1

Mikropalautuminen 2

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

https://soundcloud.com/user-925790888/mikropalautuminen-1/s-SAiymtpODTl?si=422e173c4b1446528bfe7f719143670d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-925790888/mikropalautuminen-2/s-X6mKzEFPeUt?si=9084a39564b3444db27979303e4dfc35&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Harjoitus 2. Tunnepaljastus

Yksilöpohdinta:
Tunnepaljastus arjessa – mieti jotakin tilannetta, jossa olisit voinut sanoittaa
toisin tai viedä tilannetta paremmin eteenpäin tunnepaljastusta hyödyntäen?

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

Parettain:
Tee pohtimaasi tilanteeseen tekemättä jäänyt tunnepaljastus
sparrausparillesi empaattisen jämäkästi ja pyydä rakentavaa palautetta.

3. 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 sait uusia näkökulmia ja keinoja työelämän haastaviin

tilanteisiin. Toivotamme sinulle antoisaa matkaa harjoitusten ja
sparrausparisi kanssa. 

 
Seuraavassa moduulissa syvennymme kahteen työelämässä äärimmäisen
tärkeään teemaan - luottamukseen ja psykologiseen turvallisuuteen. Opit,

mistä nämä rakentuvat ja miten niitä voi vahvistaa.
 

Ensi kertaan siis!
 

Terveisin,
Ira ja Jarkko



Moduulin 5 videoiden diat: 


