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JOHDANTO

ymmärrät, mitä työelämän tunnetaidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä
työarjessa
opit tunnistamaan erilaisia tunteita ja niiden vaikutuksia itsessäsi
opit millainen on hyvä tunneilmasto työpaikalla 

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 Tunnetaidoilla
hyvinvointia ja menestystä 
-valmennuksen
ensimmäiseen moduuliin!



Tiesitkö, että tunteet
vaikuttavat
ratkaisevasti siihen,
miten suoriudut
työssäsi?

TUNTEET TYÖELÄMÄSSÄ – MITÄ JA MIKSI?

Jokainen ihminen kokee työssään jatkuvasti erilaisia tunteita – innostusta,
hämmennystä, turhautumista, tyytyväisyyttä. Työntekijöiden yhdessä
kokemista ja ilmaisemista tunteista muodostuu jokaisen yrityksen
ainutlaatuinen tunneilmasto. 

Töissä koetuilla tunteilla on ratkaiseva vaikutus työtehtävien oppimiseen,
motivaatioon ja suoriutumiseen. Parhaimmillaan rikas tunneilmasto näkyy
tuottavuuden kasvuna, parantuneena tuloksentekokykynä ja työntekijöiden
hyvinvointina. 

Tunteet tehostavat myös muistamista. Työpaikka, jossa koetaan paljon
tunteita, synnyttää paljon muistoja. Eri tunteet vaikuttavat muistiin eri tavoin.

Negatiiviset tunteet kapeuttavat ajattelua ja saavat mielen jumiutumaan
yksityiskohtiin. Stressaantuneen ja pelokkaan työntekijän aivot keskittyvät
selviytymiseen ja turvan varmistamiseen: kyky ajatella monipuolisesti
heikkenee, huomio kapeutuu sen keskittyessä pelkoa herättäviin
yksityiskohtiin ja muistiin painuu pelkoon liittyviä yksityiskohtia.

Positiiviset tunteet taas laajentavat ajattelua ja tekevät siitä joustavampaa,
auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia, lisäävät valmiuksia toimia ja
edistävät toipumista vastoinkäymisistä. Kun mieli on avoin ja ajattelu
joustavaa ja monipuolista, oppiminen ja työssä suoriutuminen on
huomattavasti helpompaa.



Moni ymmärtää, että tunteet vaikuttavat energiatasoon – innostuneena
töihin on helppo tarttua, alakuloisena tahti on hitaampi. Mutta tunteet
vaikuttavat valtavan paljon laajemmin kuin olemme ajatelleetkaan – ne
vaikuttavat ongelmanratkaisukykyyn, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin,
motivaatioon ja oikeastaan kaikkeen inhimilliseen toimintaan. 

Kohtaat työssäsi jatkuvasti erilaisia ongelmia ratkottavaksi – olkoot kyseessä
vaikka töiden priorisointi tai haastavan vuorovaikutustilanteen selvittäminen.
Kun opit käsittelemään tunteitasi taitavammin, saat oman potentiaalisi
paremmin käyttöön ja pystyt ratkomaan eteesi tulevia ongelmia nopeammin
ja tehokkaammin. 

Kun tutkittiin, miten tunnetila vaikutti ihmisten ongelmanratkaisukykyyn,
neutraalilla tunnetilalla 13 % osallistujista ratkaisi ongelman. Sen sijaan
hyväntuulisella tunnetilalla 75 % ratkaisi ongelman. Mikä on sinun tunnetilasi
juuri nyt? Huomaatko, miten se vaikuttaa sinuun?

Lähde Emergy® tunnetaitovalmentajien Ira Leppäsen ja
Jarkko Rantasen mukaan tutustumaan työelämän

tunnetaitoihin.

Video: Mitä ovat työelämän tunnetaidot ja miksi ne ovat
tärkeitä?

Tunteet ovat kaiken inhimillisen toiminnan polttoaine.

Tunteet vaikuttavat kykyysi ratkaista työssäsi kohtaamiasi
ongelmia.

Tunnetaitoisuus tarkoittaa sitä, että tunnistat tilanteessa
esiintyvät tunteet ja osaat huomioida ne toiminnassasi.

https://vimeo.com/646388273/e4f5c1e461


JÄRKI JA TUNTEET – MIELEN VOIMAKAKSIKKO

Työelämässä olemme usein asiakeskeisiä. Puhumme strategioista,
tavoitteista, prosesseista ja muista ”asia-asioista”. Samalla helposti
unohdamme, miltä ihmisistä tuntuu tämän kaiken keskellä. Miten tunteet
tulisi sitten huomioida työpaikalla? Miten järki ja tunteet saadaan toimimaan
yhdessä?

Tunteen ja järjen yhteispeliä voidaan havainnollistaa vertauksella, jossa
mielessämme on kaksi voimaa: ratsastaja (järki) ja elefantti (tunteet).

Tunteet ovat kuin elefantti, ja järkemme on kuin ratsastaja, joka yrittää hallita
elefanttia, itseään monin kerroin isompaa ja vahvempaa. Työelämässä
olemme erikoistuneet puhumaan ratsastajalle. Tarjoamme tietoa ja
järkiperusteita. Yritämme vaikuttaa järkeen vedoten. Puhumme ratsastajan
kieltä: käymme läpi tavoitteita, prosesseja, strategioita ja faktoja.
Unohdamme kiinnittää huomiota siihen, miltä ihmisistä tuntuu tämän kaiken
keskellä. Aina kun esitämme faktoja, ne herättävät myös jonkinlaisia tunteita.

Video: Tunteet ja järki

Oletko huomannut, että
jokainen fakta herättää
sinussa myös tunteita?

Seuraavalla videolla opit, miten tunteen ja järjen
toimivasta yhteistyöstä voi olla merkittävää hyötyä

omassa työssäsi.

https://vimeo.com/646393207/b06a63313d


Mitkä ovat viisi yleisintä tunnetta, joita olet kokenut työssäsi viime
aikoina?
Minkälaisiin tilanteisiin ja asioihin nuo tunteet liittyvät?
Miten nämä tunteet sinuun vaikuttavat?
Miten toimit noiden tunteiden kanssa tällä hetkellä?

Harjoitus: Tunteiden TOP 5 -soittolista
Pysähdy nyt hetkeksi pohtimaan oman työsi yleisimpiä tunteita – tunteiden
TOP 5 -soittolistaa.

1.

2.
3.
4.

Apuna voit käyttää alla olevaa tunnekarttaa.

Tiesitkö, että
menestystä ruokkiva
tunneilmasto ei ole
ainoastaan positiivinen?

OMAN TYÖSI TUNNEILMASTO



Video: Rikas ja monipuolinen tunneilmasto

Mitä tunteita sinulle asetetut tavoitteet sinussa herättävät? Ahdistusta,
uteliaisuutta, innostusta vai jotain muuta? Mitä tunteita odotat kokevasi
matkallasi kohti tavoitteita? Entä kun tavoitteet on saavutettu – odotatko
kokevasi helpotusta, tyytyväisyyttä vai ylpeyttä? 

Tunteet vaikuttavat aivojen, kehon ja mielen toimintaan lukemattomin
tavoin. Tunteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten sitoudut tavoitteisiin ja
miten paljon olet valmis niiden hyväksi ponnistelemaan. Tavoitteet, jotka
eivät herätä mitään tunteita, eivät motivoi toimintaan. Kun tunteet
vähenevät, myös mielikuvitus, aloitteellisuus, luovuus, päätöksentekokyky ja
kiinnostus vähenevät. 

Tunteet vaikuttavat aina myös päätöksentekoon. Yleisesti ottaen positiiviset
tunteet johtavat tehokkaampaan, monipuolisempaan ja huolellisempaan
päätöksentekoon. Päätöksiä tehdessään positiivisia tunteita kokevat ihmiset
kysyvät enemmän lisätietoja, tarkastelevat asiaa useammalta kannalta ja
huomaavat paremmin tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. 

Nyt kun olet tarkastellut omaan työarkeesi liittyviä
tyypillisiä tunteita, katso tältä videolta lisää, miten monin

tavoin eri tunteet meihin vaikuttavat.

https://vimeo.com/646402314/96c00e232e


Mitä tarkoitetaan positiivisilla ja negatiivisilla tunteilla?

Tunteiden jakoa voi ajatella kuten
sähköjännitettä.
Usein tunteet jaotellaan ”positiivisiin” ja
”negatiivisiin”. Tähän jakoon ei kuitenkaan
sisälly arvolatausta; positiivinen ei ole parempi
kuin negatiivinen. 
Tunteiden jakoa voi ajatella kuin
sähköjännitteitä: tunteissa on positiivinen (+)
varaus ja negatiivinen (–) varaus ja molempia
tarvitaan, jotta virta kulkee.

Kaikilla tunteilla on jokin viesti
kerrottavanaan.
Negatiiviset tunteet ovat mielen kipua ja
kertovat, että jokin on pielessä. Positiiviset
tunteet taas ovat mielen ravintoa ja kertovat,
että elämässä on hyviä asioita, joihin kannattaa
tarttua. 

Tunteet ovat tietoa ja energiaa.
Tunteet ovat tietoa ja energiaa. Ne yrittävät
kertoa meille jotakin ja ne säätelevät
energiatasoamme ja toimintaamme, jotta
pystyisimme reagoimaan tunteiden tuomaan
tietoon.



Työelämä on täynnä tunteita – myös monia sellaisia, joita ei arjen pyörteissä
tule edes ajatelleeksi.

Jos tutkimme rehellisesti työpaikalla ilmeneviä tunteita ja kuulemme niiden
viestejä, voimme myös paremmin valita, miten näiden tunteiden kanssa
kannattaa toimia. Useinkaan et voi valita, mitä tunteita koet, mutta voit
valita, miten suhtaudut tunnekokemukseesi ja miten sen kanssa toimit; millä
tavalla minä otan vastuun omista tunteistani. 

Kaiken tunnetaitoisuuden lähtökohta on kyky virittyä tunnetaajuudelle –
tunnistaa tunteet ja tiedostaa niiden vaikutus itsessämme. Kun huomaat,
ettei ajattelu kulje, tai pienenkin tehtävän tekeminen tuntuu raskaalta,
muista tutkia omaa tunnetilaasi. Miten kokemasi tunteet vaikuttavat nyt
kykyysi ajatella ja toimia?

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

Kaiken tunnetaitoisuuden
lähtökohta on kyky virittyä
tunnetaajuudelle.

HARJOITUKSET



Harjoitus 1: Tarkastele työyhteisösi tunneilmastoa

Mitä seuraavia tunteen ilmauksia näet työssäsi?
Seuraa ja kirjaa oppimispäiväkirjaasi yhden päivän ajan:

Hymy
Nauru
Kiinnostunut katse
Ystävällinen ele
Innostuksen puuska
Turhautunut manailu
Vihainen katse tai ääni
Huokaus
Pelokas tai huolestunut ilme
Surullinen ilme

Mitä havaitsit?
Pohdi ja kirjaa oppimispäiväkirjaasi:

Mitä muita tunteen ilmauksia näit?
Mitä tunteen ilmauksia et nähnyt lainkaan?
Oliko tunneilmasto sellainen kun haluaisit sen olevan?
Mitä tunteiden ilmauksia haluaisit nähdä enemmän?
Mitä haluaisit nähdä vähemmän?
Mikä oli keskeisin oppisi tästä harjoituksesta?

Jaa havaintojasi 1. harjoituksesta sparrausparisi kanssa käymällä
läpi yllä olevat kysymykset. Mitä samankaltaisuuksia ja
eroavaisuuksia löysitte havainnostanne?



Harjoitus 2: Tunnista omat tunteesi

Pysähdy pitkin päivää tunnistamaan omia tunteitasi.
Tarkastele ja kirjaa oppimispäiväkirjaan:

Joka aamu kun heräät, kysy itseltäsi miltä minusta nyt tuntuu?
Työpäivän aikana kun huomaat itsessäsi tunnereaktioita, koita nimetä
tunteesi.
Työpäivän päätteeksi tai ennen nukkumaan menoa, mieti mikä on ollut
päivän mieleenpainuvin tunnekokemus? Miten se on sinuun vaikuttanut?

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

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 aloittanut matkasi työelämän tunnetaitojen parissa.
Toivomme, että sait tästä ensimmäisestä moduulista jotakin uutta

ajateltavaa ja ehkä huomasit, miten monenlaisia tunteita työssäsi koet ja
näet. Toivotamme sinulle antoisaa matkaa harjoitusten ja sparrausparisi

kanssa. 
 

Seuraavassa moduulissa esittelemme sinulle työelämän kaksi halutuinta
tunnetaitoa: 

Miten saat ihmiset kuuntelemaan sinua? 
Ja miten onnistut haastavissa keskusteluissa? 

 
Ensi kertaan siis!

 
Terveisin,

Ira ja Jarkko

Jos haluat syventää oppimaasi, voit kuunnella aiheesta lisää alta.

Turhauttaako sinua joskus töissä? Kuuntele alta Jarkko Rantasen
konkreettisia vinkkejä siihen, mitä tehdä jos turhautuminen aalto ottaa
vallan. 

Turhautumisen taklaus -äänite

https://soundcloud.com/user-925790888/turhautumisen-taklaus/s-BHsz81qE8tl?si=ad12a1be6fb64744aabe39abbef1d0cc


Moduulin 1 videoiden diat:








