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VIDEOIDEN DIAT



Mikä on huipputiimien
salaisuus?
Luottamus ja
psykologinen
turvallisuus.

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 lyhyen
kyselyn avulla.



Luottamus nopeuttaa asioiden edistymistä ja päätöksentekoa.
Luottamuksen kohteena olevat ihmiset suorituvat paremmin.
Luottamus edistää aitojen mielipiteiden vaihtoa ja rehellistä keskustelua.
Kaikki yllä olevat.

2. Mitä hyötyä on luottamuksesta ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa?

1.
2.
3.
4.

Mitä muistat edellisestä moduulista?

Koen olevani osa joukkoa, hyväksytty sellaisena kuin olen
Uskallan kysyä, antaa ja saada palautetta, kokeilla ja epäonnistua
Uskallan käyttää kaikkea osaamistani ja kyvykkyyttäni, laittaa itseni
täysillä likoon
Uskallan olla eri mieltä, kyseenalaistaa nykyiset käytännöt, ajatukset ja
toimintatavat
Kaikki yllä olevat

1. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että

1.
2.
3.

4.

5.



mistä persoonallisuus koostuu ja miten se vaikuttaa toimintaasi eri
tilanteissa
tunnetaitoisen toiminnan viisi askelta
kertauksena kurssin keskeiset teemat ja tunnetaidot

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
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Tervetuloa Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen
seitsemänteen moduuliin!



Tunnetaidot ovat kuin
käyttöliittymä
persoonaan.

PERSOONALLISUUDEN PÄÄPIIRTEET WORKPLACE
BIG FIVE –MALLIN MUKAISESTI

Erilaiset persoonat asettavat haasteita ja mahdollisuuksia tiimin ja
organisaation toiminnalle.

Tunnetko itsesi, mikä on sinulle tyypillinen tapa reagoida eri tilanteissa? Entä
kuinka hyvin tunnet työkaverisi persoonallisuuden?

Yksi keskeinen tulos työelämän Big Five –tutkimuksista on, että ihmiset
viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat
heidän Big Five –profiileihinsa. Saamme myös enemmän aikaiseksi tiimeissä
ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia
persoonia.

Persoonallisuuden Big Five –malli on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja
luotettava persoonallisuusmalli. WorkPlace Big Five Profile™  on henkilön
luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen pääpiirteeseen.
Näiden piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä.

Reagointiherkkyys 
Ekstroversio 
Uutuushakuisuus 
Mukautuvuus 
Päämääräkeskeisyys

WorkPlace Big Five - työkalussa pääpiirteet ovat:



Katso seuraavalta videolta tarkemmin, mitä WorkPlace
Big Five –pääpiirteet tarkoittavat ja saat samalla ohjeet

lyhyen itsearvion tekemiseen. Kuulet myös, miten
persoonallisuus ja tunnetaidot liittyvät toisiinsa.

Video: Persoonallisuuden pääpiirteet WorkPlace Big Five
–mallin mukaisesti

Mieti omaa työarkeasi. Kun tarkastelet persoonallisuuttasi, millaiset asiat
kuormittavat sinua työssäsi?
Entä mistä saat energiaa työssäsi? Millaisissa tilanteissa olet
mukavuusalueellasi eli voit toimia hyödyntäen omia luontaisia
vahvuuksiasi? 
Pohdi tämän tiedon valossa myös, mitkä voisivat olla persoonallesi
sopivia palautumisen lähteitä?
Mitä havaintoja teit itsestäsi ja omasta toiminnastasi? Saitko uusia
näkemyksiä omaan kuormittumiseesi ja palautumiseesi?

Harjoitus

Pohdi hetki itseäsi ja videolla ohjeistettua WorkPlace Big Five –itsearviotasi.
Peilaa omaan persoonallisuusprofiiliisi:

Tunnetaitoisen toiminnan ytimessä on ymmärrys siitä, kuka minä olen
ja mikä on minulle luontaista. Kun tunnet itsesi, sinulla on paremmat
edellytykset toimia taitavasti erilaisissa tilanteissa itsesi ja muiden
kanssa. 

https://vimeo.com/651904976/e4658930a1


TUNNETAITOISEN TOIMINNAN VIISI ASKELTA

Elämän kirjo ja erilaisiin tilanteisiin liittyvät kokemukset ja tunteet
tulevat kanssamme työhön, halusimme tai emme.

Ei ole olemassa taikakeinoa, jolla voisimme sammuttaa hektisen aamun
turhautumisen ja kiireen tunteet tai läheisen sairastumisen aiheuttaman
surun ja pelon tunteet, kun astumme työpaikan ovesta sisään tai liitymme
virtuaalipalaveriin. Jokainen meistä vaikuttaa osaltaan työyhteisön
tunneilmaston rakentumiseen. Tärkeintä on alkaa tiedostaa, mitä tuon
mukanani, kun tulen erilaisiin kohtamisiin: avokonttoriin, virtuaalipalaveriin,
kahdenkeskisiin keskusteluihin, asiakastapaamisiin.

Tämä kaikki kytkeytyy työelämän tunnetaitoihin. Tunnetaitojen kehittäminen
lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta – miltä minusta tuntuu juuri nyt? Mitä
tunteeni minulle kertovat ja kuinka toimin tunteiden välittämän tiedon
kanssa, oli kyseessä sitten itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutustilanteet tai
ihmissuhteet, ongelmanratkaisu tai oman stressin käsittely?

Toinen nopea ja tehokas tapa kehittää itsetuntemusta on kannustava
vertaispalaute. Vertaissparraus on ollut tämänkin kurssin keskeinen elementti
ja toivomme, että olet näissä keskusteluissa kollegasi kanssa päässyt
jakamaan omia havaintojasi ja pohdintojasi sekä saanut sparrausta ja
arvokkaita näkökulmia ja oivalluksia matkan varrella.

Toivomme, että olet tällä kurssilla saanut lisää itsetuntemusta sekä uusia
taitoja työelämän tunteiden kanssa toimimiseen. Kutsumme sinut
pysähtymään vielä hetkeksi näiden teemojen pariin lyhyen kertaavan videon
äärellä.

Tunteet ovat kuin
kompassi – arvokasta,
ilmaista tietoa, jonka
avulla voit oppia
toimimaan viisaasti itsesi
ja muiden kanssa.



Me uskomme, että valtaosa ihmisistä haluaisi tehdä työnsä entistä paremmin
ja mielekkäämmin, löytää todellisen potentiaalinsa ja kokea olevansa täysillä
elossa myös työssä.

Sen sijaan, että arjeen kiiressä vieraannut tunteistasi, niihin kannattaa
tutustua paremmin. Kun paneudut syvästi ja uteliaasti tunteisiin, joita
työpäivän kohtaamisissa koetaan, voit huomata, että kaikilla tunteilla on
tärkeä tehtävänsä.

Tällöin voit myös tiedostaa, miten monenlaisia tunteita me ihmiset jatkuvasti
koemme ja miten tunteet meihin vaikuttavat. Ja kun muistat katsoa
käytöksen taakse, voit ymmärtää, että tunteiden takana vaikuttaa joukko
psykologisia perustarpeita.

Nämä tarpeet huomioimalla syntyy aitoa hyvinvointia, tekemisen paloa
ja sitoutumista.

Seuraavalla videolla käymme läpi tunnetaitoisen
toiminnan ydinsanoman ja keskeiset askeleet.

Video: Kertaus – Tunnetaitojen viisi askelta

https://vimeo.com/658854263/1acfee52cf


Kun tunnet kaikki tunteesi
– surusi, pelkosi, vihasi ja
syvän, aidon ilosi monet
puolet – voit toimia
kokonaisena ihmisenä,
täydellä potentiaalillasi.

HARJOITUKSET

Tässä moduulissa olemme esitelleet WorkPlace Big Five –mallin mukaisesti
persoonallisuuden viisi pääpiirrettä. Pohdimme myös, miten persoonallisuus
ja tunnetaidot liittyvät toisiinsa. Tässä moduulissa kertasimme lisäksi
tunnetaitoisen toiminnan keskeisimpiä askeleita ja periaatteita. 

Lopuksi kutsumme sinut vielä havannoimaan ja keskustelemaan
sparrausparisi kanssa, mitä kaikkea olet tämän kurssin myötä
työarjessasi havainnut ja miten tunnetaidoista voisi tulla vielä
vahvemmin osa arkeanne.  

Seuraavalla sivulla ohjeistus syventäviin harjoituksiin.



Harjoitus 1: Edistyminen näkyväksi

Itsessänne ja omassa toiminnassanne? 
Entä toisissanne?
Entä työyhteisossänne?

Jakakaa havaintojanne sparrausparisi kanssa:
Mitä muutoksia ja edistymistä (pieniäkin) olette havainneet

1.
2.
3.

Jaa kokemuksiasi 1. harjoituksesta sparrausparisi kanssa.
Minkälaisia tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?



Harjoitus 2. Mitä otan mukaani tästä
valmennuskokonaisuudesta omaan arkeeni?

Miten käsittelen omia tunteitani haastavissa tilanteissa? 
Minkälaisin keinoin lisään ja vahvistan itsessäni iloa ja hyvää fiilistä?

Pohdi hetki omaa toimintaasi.
Kirjaa havaintojasi oppimispäiväkirjaasi:

1.
2.

Apuna voit käyttää oheista kuvaa.

3. Ideoi, miten tämän valmennuksen opeista tulee rutiinia omassa arjessani?

Jaa havaintojasi 2. harjoituksesta sparrausparisi kanssa. Ideoikaa
yhdessä, miten tämän valmennuksen opeista voisi tulla vielä
vahvemmin rutiinia työarjessanne. Mitä opitte harjoituksesta?



Vaikka kurssi tältä erää loppuukin, kannustamme teitä jatkamaan
sparrausparisi kanssa vertaissparrausta arjessanne.

3.  Anna syväkiitos sparrausparillesi

Kuvaile, millä kaikilla tavoin sparrausparisi on edistänyt oppimismatkaasi
tällä kurssilla.
Kuvaile, mitä kaikkea hyötyä hänen panoksestaan ja tuestaan on
seurannut.
Kiitä vilpittömästi.



Kiitos, että olet ottanut aikaa itsellesi ja sparrausparillesi työelämän
tunnetaitojen parissa. Toivomme, että olet saanut tästä kurssista uusia

ajatuksia, ymmärrystä, oivalluksia ja ideoita, sekä konkreettisia tunnetaitoja
ja työkaluja omaan arkeesi. 

 
Muista, että hyvä tahto ja aitous kantavat pitkälle.

 
 

Terveisin,
Ira ja Jarkko



Moduulin 7 videoiden diat: 


