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Muista, että negatiivisia
tunteita ei voi pakottaa
pois. Kun ne on käsitelty,
syntyy tilaa uusille
tunteille.

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.



Huomaatko, miten tunteet usein saavat voimakkuutensa ajatuksista ja
mielikuvista? Esimerkiksi riittämättömyyden tunne kasvaa, kun
ajattelet kaikkia tekemättömiä töitäsi. Entä jos pysäytät ajattelun ja
keskityt vain kehon tuntemuksiin, niin minkälaiseksi
riittämättömyyden tunne muuttuu? Usein tunteet eivät ole ollenkaan
niin voimakkaita, jos pystyt tarkastelemaan niitä pelkkinä kehon
tuntemuksina.

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, miltä kokemasi tunnetila tuntuu
kehossasi. Minkälaisina kehon tuntemuksina ja missä päin kehoa tunne
ilmenee? Kokeile myös, pystytkö tuntemaan tunteet pelkästään kehon
tuntemuksina – minkälainen tunne olisi ilman mitään ajatuksia?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pysähdy hetkeksi pohtimaan: 

1.
2.

3.

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
seuraavan lyhyen kyselyn avulla.



Tilannetta ratkottaessa on lähdettävä niistä tunteista, jotka ovat sillä
hetkellä totta
Kun kollega on selvästi vihainen, kannatta kehottaa häntä piristymään. 
Ongelmatilanteissa kannattaa aina unohtaa tunteet ja keskittyä vain
asiaan. 

2. Mitä tunnetaitojen yhteydessä tarkoittaa 'avaimen on sovittava
lukkoon'?

1.

2.
3.

Kannattaa sulkea silmänsä ja korvansa ja jatkaa vain ikään kuin kaikki olisi
hyvin.
Ole empaattinen ihmisille ja jämäkkä asioille.
Kannattaa aina vain kuunnella ja ymmärtää vuodesta toiseen.

3. Mikä on hyvä tapa toimia, kun kollega velloo jatkuvasti
negatiivisuudessa?

1.

2.
3.

Mitä muistat edellisestä moduulista?

Keskityn palautumaan lomien ja vapaiden aikana.
Varmistan riittävän palautumisen arjessa joka päivä.
Pidän pieniä, tietoisia taukoja ja palautumisen hetkiä pitkin päivää. 
Kaikki yllä olevat.

1. Miten omaa jaksamista ja hyvinvointia kannattaa ylläpitää?

1.
2.
3.
4.



mistä luottamus rakentuu ja miten sitä voi vahvistaa
mitä psykologinen turvallisuus on ja miksi se on tärkeää
konkreettisen keinon valmistautua tilanteisiin, joissa joudut kertomaan
jotain ikävää
tunnetaidon tilanteisiin, joissa toinen on pahoittanut mielensä

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 6

Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen 
kuudenteen moduuliin!



Tiesitkö, että luottamus
on kaikista tärkein
yhteistyön edellytys?

LUOTTAMUS JA LUOTTAMUKSEN KOLME
OSATEKIJÄÄ

Luottamus on kaikista tärkein yhteistyön edellytys kaikissa
ihmissuhteissa – työssä ja vapaalla. 

Ilman luottamusta ihmiset eivät kerro aitoja ajatuksiaan tai jaa todellisia
mielipiteitään. Luottamuksen kohteena oleminen tai toiseen luottaminen
näkyy aivoissa mielihyväalueiden aktivoitumisena ja se lisää endorfiinin
tuotantoa elimistössä. Luottamuksen kohteena olevat ihmiset myös
suoriutuvat tehtävistään selvästi paremmin.

Luottamuksen puute tulee kalliiksi ja hidastaa asioiden etenemistä. Mieti
vaikka lentokenttiä – kaikki turvajärjestelyt on rakennettu vain siksi, että
emme voi luottaa kaikkien lentomatkustajien motiiveihin. Miten paljon
säästyisikään aikaa ja rahaa jos voisimme luottaa?

Luottamus on suuri sana ja usein hieman hähmäinen. Onneksi sitä voi
palastella ja siten saada mielen kaipaamaa jäsennystä tuolle työelämän
tärkeälle tukipilarille.



Edellytys aitojen ajatusten vaihtamiselle ja sitä kautta laadukkaalle
päätöksenteolle
Luottamus tuntuu hyvältä molemmista osapuolista ja edistää terveyttä
Luottamuksen kohteena olevat ihmiset suoriutuvat paremmin
Luottamuksen puute hidastaa asioiden etenemistä; luottamuksen
kasvaminen nopeuttaa

Yhteenveto luottamuksesta:

Video: Luottamus ja luottamuksen kolme osatekijää

Seuraavalla videolla tarkastelemme luottamuksen
vaikutuksia ja sen kolmea elementtiä tarkemmin.

https://vimeo.com/651898535/282dbce249


Harjoitus

Pysähdy hetkeksi pohtimaan, miten sinä edistät omalla toiminnallasi
luottamuksen ilmapiiriä arjen kohtaamisissa työyhteisössänne?

Persoonallisuutemme vaikuttaa siihen, miten lähtökohtaisesti
suhtaudumme muihin ihmisiin: ovatko ihmiset luottamuksen arvoisia
kunnes toisin todistetaan vai onko luottamukseni vahva vasta kun
toinen on osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen? 

Pohdi hetki, miten tämä toteutuu sinun osaltasi: luotatko
lähtökohtaisesti muihin ihmisiin vai pitääkö luottamuksesi ansaita?
Miten tämä vaikuttaa yhteistyöhösi muiden ihmisten kanssa?



PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ

1990-luvun lopulla tohtoriopiskelija Amy Edmondson yritti selvittää
sairaaloiden huipputiimien salaisuutta. Hän oletti, että parhaat tiimit tekevät
virheetöntä työtä, ja juuri tuo virheettömyys olisi avaintekijä, joka erottaisi
huiput hyvistä ja huonoista.

Mutta yllätyksekseen Edmondson löysi huipputiimien menestystekijöistä
jotain aivan muuta: huipputiimeissä virheet uskallettiin tuoda esille, kun taas
huonommin suoriutuvissa tiimeissä häpeän pelko sai ihmiset peittelemään
virheitään, potentiaalisesti erittäin vakavista seurauksista huolimatta.

Tästä häpeän pelon puuttumisesta syntyi lopulta psykologisen
turvallisuuden käsite.

Tiesitkö että,
psykologinen
turvallisuus lisää
luovuutta ja
innovointikykyä?

Seuraavalla videolla käymme tarkemmin läpi psykologisen
turvallisuuden keskeisiä teemoja ja käsittelemme keinoja

vahvistaa niitä arjessa.

Video: Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

https://vimeo.com/651899680/b6f8ffb0b5


Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan uskomusta siitä,
että yhteisössä on turvallista ottaa henkilökohtaisia riskejä

ilman pelkoa häpeästä.

Miten tämän hetkinen kokemuksesi psykologisesta turvallisuudesta
vaikuttaa työskentelyysi: laitanko itseni täysillä likoon? 
Uskallanko kysyä, jos en ymmärtänyt?
Kannustanko muita jakamaan ajatuksiaan? 
Millä tavalla esitän eriävän näkökulmani?

Harjoitus

Pysähdy hetkeksi pohtimaan, miten nämä neljä psykologisen turvallisuuden
elementtiä toteutuvat tällä hetkellä työarjessasi.

1.

2.
3.
4.

Psykologinen turvallisuus voi syntyä hyvin erilaisin tavoin. Ei ole olemassa
yhtä oikeaa reittiä. Johtaja, esihenkilö tai projektipäällikkö ei yksinään luo
tiimin psykologista turvallisuutta, vaan se muodostuu koko tiimin yhteistyön
seurauksena.



Psykologinen turvallisuus lisää tiedon jakamista työyhteisön sisällä,
kannustaa avoimeen keskusteluun ja sitä myöten lisää luovuutta. Se
kehittää organisaation kykyä oppia, lisää yksilöiden sitoutumista
työyhteisöön ja auttaa saavuttamaan hyviä tuloksia.

Jotta psykologinen turvallisuus voi kehittyä, tarvitaan avointa ja
hyväksyvää kommunikaatiota:

Kannustakaa toisianne antamaan palautetta ja kertomaan mielipiteenne.
Näytä itse mallia kertomalla avoimesti ja rakentavan rehellisesti
tunteistasi ja ajatuksistasi.

Ratkaisevan tärkeää on oppia keskustelemaan hyväksyvästi ja
ymmärtäväisesti silloinkin, kun olette kollegoiden kesken eri mieltä asioista.

Omat vastanäkemykset on mahdollista esittää toista jyräämättä. Näin
toimimalla edistät samalla kiinnostuksen, ymmärryksen, arvostuksen ja
reiluuden kokemuksia (KYARHEM).

Tässä vielä yleisiä vinkkejä psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.



KOKEILE ROHKEASTI, RIITTÄÄ KUN ONNISTUT
JOSKUS

Tiesitkö, että
tunnetaitojen kanssa
täydellinen suoritus ei
ole hyvä tavoite?

Tunnista tunteet – kiinnitä huomiota itsessäsi, työyhteisössä ja eri
vuorovaikutustilanteissa esiintyviin tunteisiin.
Tunteet ovat ikkuna tarpeisiin – katso käytöksen taakse, hmisillä on
tarpeita, jotka vaikuttavat tunteiden takana.
Anna kaikille tunteille hyväntahtoista huomiota – tunteiden
hyväntahtoinen huomioiminen vahvistaa positiivisia tunteita ja lieventää
negatiivisia tunteita.
Avaimen on sovittava lukkoon – pohdi, mikä tunnetaito sopii
kulloiseenkin tilanteeseen.

Olemme aiemmissa moduuleissa käyneet läpi tunnetaitoisen toiminnan
neljä ensimmäistä askelta:

1.

2.

3.

4.

Tunnetaitoisen toiminnan viides askel on armollinen ja perustuu ajatukseen,
että tunnetasolla täydellisesti onnistuneet kohtaamiset työssä ovat
jokseenkin harvinaisia. Mieti vaikka viimeaikaisia kohtaamisia kollegoidesi
kanssa – nouseeko jokin kohtaaminen mieleesi ihan erityisen hyvänä, aitona
tunnetason kohtaamisena, jossa kaikki sujui tunnetason näkökulmasta
täydellisesti tai täydellisyyttä hipoen?



Video: Kokeile rohkeasti, riittää kun onnistut joskus

Seuraavalla videolla esittelemme tarkemmin tuon
viidennen askeleen ja sen merkityksen työkohtaamisissa.

Ehkä on vaikea edes kuvitella, millainen ”tunnetasolla täydellinen”
kohtaaminen olisi. Suurin osa kohtaamisista sujuu riittävän hyvin; haetaan
yhteistä ymmärrystä, hapuillaan, tunnustellaan ja kohdataan toiset ihmiset
riittävän hyvin. Ja näin saakin olla. Tunnetasolla kohtaamisten ei tarvitse olla
täydellisiä – ihmiset aistivat aitouden ja vilpittömän pyrkimyksen hyvään
vaikka viestisi ei tulisikaan ilmaistuksi täysin niin kuin olisit toivonut.

Aitous ja vilpittömyys herättävät halun kuulla ja pyrkiä ymmärtämään. Viides
askel onkin: Riittää kun onnistut joskus.

https://vimeo.com/651901270/69ab9e9f4c


MIINANRAIVAUS

Seuraavaksi esittelemme sinulle tunnetaidon, josta voi olla hyötyä kun
valmistaudut kertomaan jostain asiasta, joka todennäköisesti herättää
kuulijoissa voimakkaita negatiivisia tunteita.

Tämän tunnetaidon avulla tilanteen tai viestin ikävä yllätysmomentti saadaan
poistettua. Näin vältytään ikävältä hämmästykseltä ja siitä seuraavalta
hämmennykseltä. Tunnetaidon nimi on miinanraivaus.

Miinanraivauksen tarkoitus on tehdä tilanteen herättämät negatiiviset
tunteet (miinat) vaarattomiksi estämällä niiden vaikutukset kuulijaan; sen
avulla voidaan käsitellä negatiivisia tilanteita ja tunteita ennen kuin ne
kaappaavat vallan kuulijan mielessä.

Tarkoitus on käsitellä todennäköisiä tunnereaktioita jo etukäteen, ennen
kuin todetaan faktat tai mennään suoraan asiaan. Virityt kuulijoiden
tunnetaajuudelle ja osoitat, että ymmärrät ja kunnioitat heidän
tunnetilaansa.

Miten sinä valmistaudut
ennalta tilanteisiin, joissa
sinun on kerrottava jotain
ikävää?

Tällä videolla kuulet esimerkkejä, miten hyödyntää
miinanraivausta omassa työarjessasi haastaviin
vuorovaikutustilanteisiin valmistautumisessa.

Video: Miinanraivaus

https://vimeo.com/651902413/513297d1d5


SYVÄPAHOITTELU

Muodollinen anteeksipyyntö perustuu sosiaaliseen velvollisuuden
tunteeseen. Se on tietysti kohteliasta mutta usein pelkkä pahoittelu ja
anteeksipyyntö ei riitä.
Vilpitön anteeksipyyntö. Silloin anteeksipyytäjä on jo selvästi pahoillaan,
tunteet näkyvät ja toinenkin sen aistii. Tämä riittää monessa tilanteessa.
Syväpahoittelulle on tarvetta kun vilpitön anteeksipyyntökään ei auta. Se
muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka esittelemme seuraavalla videolla.

Loukkaantuneisuus on ikävä tunne. Sinua on kohdeltu väärin,
välinpitämättömästi tai epäreilusti. Joku on toiminut arvojesi vastaisesti. Se
herättää vihaa, surua ja usein myös inhoa.

Kuinka monesti tuo tilanne olisikaan korjattavissa tai ainakin merkittävästi
parannettavissa jos vain osattaisiin, uskallettaisiin, muistettaisiin ja
tahdottaisiin pyytää anteeksi? Yleensä ihmiset syvällä sisimmässään haluavat
antaa anteeksi.

Anteeksiantaminen vaatii luonnollisesti anteeksipyyntöä loukkaantumisen
aiheuttaneelta.

Anteeksipyyntöä on olemassa kolmenlaista:

1.

2.

3.

Tiesitkö, että anteeksi
antaminen on erittäin
terveellistä?



Video: Syväpahoittelu

Katso seuraavalta videolta syväpahoittelun tekniikka.

Anteeksi antaminen on ihmisille mielihyvänsävyinen kokemus. Siihen liittyy
helpotuksen tunne, kun oma negatiivinen tunnetila lievenee tai häipyy.

Viha murtuu ja muutta hiljalleen lempeydeksi ja empatiaksi, erimielisyys
samanmielisyydeksi, erillään olo yhdessä oloksi, epäluottamus
luottamukseksi. Parhaimmillaan mukaan tulee myös hyvä olo oman itsen
suhteen: voit tuntea tehneesi jotain hyvää, kun annat toiselle anteeksi.

Anteeksi antaminen on erittäin terveellistä. Lukuisat tutkimukset
vahvistavat, että se tekee hyvää sydämellesi ja verenkierrollesi ja
koko elimistölle.

https://vimeo.com/651903609/8480c7a922


Huomaatko, miten aito
läsnäolo ja aktiivinen
kuuntelu lisäävät
luottamusta?

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme käyneet läpi mitä hyötyä on luottamuksesta ja
mistä se rakentuu. Mitä tarkoittaa psykologinen turvallisuus ja miten sitä voi
vahvistaa arjessa? Lisäksi esittelimme tunnetaitoisen toiminnan tärkeän
periaatteen: riittää, kun onnistut joskus. Aitous ja hyvä tahto kantavat
pitkälle. Kävimme myös läpi kaksi uutta tunnetaitoa: miinanraivaus ja
syväpahoittelu.

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



Harjoitus 1: Psykologinen turvallisuus arjessa

Miten minä vaikutan tiimimme psykologiseen turvallisuuteen? Entä
työyhteisössämme?
Miten minä voin edistää tiimimme psykologista turvallisuutta arjessa?

Pohdi hetki omaa toimintaasi.
Kirjaa havaintojasi ja konkreettisia ideoitasi oppimispäiväkirjaasi:

1.

2.

Keskustele ja jatka ideointia sparrausparisi kanssa.
Jakakaa havaintojanne ja keskustelkaa, miten psykologista
turvallisuutta voi arjen vuorovaikutustilanteissa edistää.

Kirjatkaa muistiin sellaiset konkreettiset ehdotukset, joihin itse uskotte;
ehdotukset, jotka voitte ja haluatte itse toteuttaa omassa arjessanne.
 
Muista, että tietäminen ja tekeminen ovat kaksi eri asiaa.



Harjoitus 2. Tunneilmaston rakentaminen yhdessä

Pohdi hetki itseksesi ja kirjaa ylös:
Mitä minä olen tehnyt työyhteisömme tunneilmaston kehittämiseksi?

Jaa kokemuksiasi 2. harjoituksesta sparrausparisi kanssa. Miltä
tuntui antaa palautetta ja toisaalta saada palautetta? Minkälaisia
tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?

Minkälaisin keinoin olen nähnyt sinun edistävän työyhteisön erilaisissa
kohtaamisissa ja tilanteissa hyvää tunneilmastoa? 
Mitä hyvää olen nähnyt toiminnassasi? 
Mitä toivoisin näkeväni jatkossa vielä enemmän?

Anna arvostavaa palautetta sparrausparillesi:

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 tiedostat jatkossa, että tunnetaitojen osalta ei edes kannata
tavoitella täydellistä suoritusta. Riittää kun onnistut joskus – ihmiset aistivat
aitouden ja hyvän tahdon. Lisäksi toivomme, että sait ymmärrystä ja tavan
jäsentää, mistä luottamus ja psykologinen turvallisuus rakentuvat, miten

tärkeitä tekijöitä ne ovat työelämässä ja miten jokainen työyhteisön jäsen
osaltaan vaikuttaa näihin kokemuksiin. Toivotamme sinulle antoisaa matkaa

harjoitusten ja sparrausparisi kanssa. 
 

Seuraavassa moduulissa syvennymme, miten tunnetaidot ja persoonallisuus
liittyvät toisiinsa ja saat keinoja löytää oman tyylisi vaikuttaa.

 
Ensi kertaan siis!

 
Terveisin,

Ira ja Jarkko



Moduulin 6 videoiden diat: 




