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Agenda 12.-13.5.2022
12.5. Tunnetietoisuus työelämässä – tunneosaajan tärkein osaamisalue
● Virittäytyminen tunnetaajuudelle tässä ja nyt
● Miten perustelen tai teen tiettäväksi tunnetaitojen tärkeyden työelämässä?
● Miten luon sekä oivalluttavia että kokemuksellisia alustuksia ja harjoituksia?
● Eri tunteiden erilaiset vaikutukset

13.5. Katso käytöksen taakse – voimat tunteiden takana
● Neljänlaista tunne-energiaa
● KYARHEM 
● Valikoiva tunnepaljastus
● Next steps



Millä tunnelmalla tulet tähän tilaisuuteen tänään?
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Olen todella 
innoissani!! En juuri nyt 

haluaisi olla missään 
muualla!

En nyt jaksaisi 
tällaista 

tilaisuutta, näitä 
on nähty…

Olen odottanut 
tällaista 

tilaisuutta jo 
pitkään!

Juuri nyt ei innosta, 
olisi tärkeämpääkin 

tekemistä.

0



Minkälainen tunneihminen itse olet?
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Joskus tuntuu, että 
voisin olla vähän 

hillitympi tunteideni 
kanssa.

En juurikaan 
näytä 

tunteitani.

Ilmaisen 
tunteita 

spontaanisti ja 
paljon.

Olisikohan hyvä, että 
joskus kokisin ja 

näyttäisin enemmän 
tunteita…?

0



Tunneosaajien lähipäivät
Aloituswebinaari
● On-line moduulit 1, 2 ja 3; oppimisparikeskustelut

Jakso 1: 12.-13.5. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely - tunnetaitovalmentajan tärkein työkalu
● On-line moduuli 4; oppimisparikeskustelut

Jakso 2: 16.-17.6. Emergy® Työelämän tunnetaitomenetelmien soveltaminen erilaisissa työelämän 
tilanteissa
● On-line moduulit 5 ja 6; oppimisparikeskustelut
● Tunneilmastokartoituksen toteutus

Jakso 3: 25.-26.8. Emergy® Tunneilmastokartoitus ja sen hyödyntäminen työyhteisössä
● On-line moduuli 7; oppimisparikeskustelut
● WorkPlace Big Five – profilointi halukkaille

Jakso 4: 29.-30.9. Käytännön caseja ja kokemuksia. Loppuarvioinnit ja sertifioituminen.



Emergy lyhyesti
• Emergy® on 2015 perustettu työelämän 

tunnetaitoihin ja tunnejohtamiseen 
erikoistunut yritys ja alansa pioneeri.

• Emergy tarjoaa ainoana alallaan akateemisesti 
tutkittuja johtamisvalmennuksia, joiden avulla 
on saavutettu konkreettisia hyötyjä: 
tuottavuuden kasvu, työntekijöiden 
hyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistuminen ja 
asiakastyytyväisyyden paraneminen.

• Työskentelymme tavoitteena on lisätä laajaa ja 
syvää ymmärrystä ja osaamista siitä, mitä on 
olla ihminen työelämässä ja miten ihmisten ja 
työyhteisöjen potentiaali parhaiten 
vapautetaan.



Mitä tunteita tunnistat?

Uteliaisuus

Hämmästys
Hämmennys

Hilpeys
Itsensä 

ylittämisen 
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Mitä ovat tunnetaidot?
Miksi ne ovat tärkeitä?





Oma tunnetilasi vaikuttaa 
kykyysi ratkaista ongelmia

Neutraali Hyväntuulinen

13%

75%

Isen, M. & Daubman, A, Kimberly & P. Nowicki, Gary. (1987). Positive Affect Facilitates Creative Problem Solving. 



Tunteet ovat seuraus. 
Tunteet ovat syy.



Tutkimustuloksia:
Tunteet ja oppiminen
• ”Positiivinen, oppilaan kykyihin luottava ja 

oppilasta arvostava luokkailmapiiri edistää 
oppimista ja on yhteydessä hyvään 
oppimiseen yhtä paljon kuin oppilaan kyvyt.” 
(Kautto-Knabe, 2012)

• Opettajan tunnetilalla on suurempi vaikutus 
oppilaiden tunnetilaan kuin millään muulla 
pedagogisella käyttäytymisellä (Becker, 2014)



Organisaatiot, joissa otetaan 
käyttöön positiivisuutta tukevia 
käytäntöjä
- taloudellinen tulos paranee
- tuottavuus kasvaa
- laatu paranee
- innovatiivisuus kasvaa
- työntekijöiden sitoutuminen 

vahvistuu ja
- asiakastyytyväisyys ja 

asiakkaiden lojaalius kasvaa 
(Cameron ym., 2019)

• Tyytyväinen työntekijä tuottaa yritykselle 40 
% tyytymätöntä työntekijää enemmän
(Hetrick, 2011) 

• Työntekijöiden onnellisuus lisää myyntiä 
37%, tuottavuutta 31% ja tarkkuutta 
työtehtävissä 19% (Achor, 2011)

• Johdon toiminta luo 50 – 70 % 
organisaation ilmapiiristä (Kelner ym, 1996)

• Huipputiimien tuloksia selittää parhaiten 
tiimin tunneilmasto (psychological safety): 
Kyky tunnistaa toisen tunteita ja uskallus 
puhua avoimesti (Google 2015)



Demonstraatio



Kun toinen puhuu sinulle, yritä pitää 
kasvosi mahdollisimman 
liikkumattomana.

- älä hymyile, älä liikuta kulmakarvojasi
- älä sano mitään, älä ääntele









Tietoa Energiaa



Bodily maps of emotions (Nummenmaa, Glerean, Hietanen) http://www.pnas.org/content/111/2/646.full.pdf

Tunteet 
kehossa



AJATUKSIA

TARPEITA / 
TAHTOMISTA

AISTIMUKSIA / FYYSISIÄ 
TUNTEMUKSIA

TUNTEITA

Sisäisen kokemuksen elementit

TOIMINTAA / 
KÄYTTÄYTYMISTÄ



6. Voimakkuuden 
vaihteluväli

2. Omakohtainen, 
muista tunteista 
erottuva kokemus

1. Fysiologiset reaktiot

4. Toimintataipumukset

5. Kognitiiviset 
muutokset

3. Ilmeet, eleet

6 näkökulmaa tunteisiin



Tunteet vaikuttavat työssä 
suoriutumiseen ja kykyyn selviytyä 
haastavissa tilanteissa.

Se ei ole mielipidekysymys.



Organisaatiokulttuuri muuttuu 
hitaasti.

Tunneilmasto voi muuttua 
nopeasti.



Emergy® työelämän tunnejohtamisvalmennus
Moduuli 1

Tiedosta tunteiden 
vaikutus työelämässä
Mistä tekijöistä nykyinen 
tunneilmasto rakentuu?

Moduuli 2

Ymmärrä voimat 
tunteiden taustalla
Mitkä asiat selittävät yksilön 
käyttäytymistä?

Moduuli 3

Tunnista ja herättele 
positiivisia tunteita
Keinot vahvistaa positiivisia 
tunteita

Moduuli 4

Kohtaa ja käsittele 
negatiivisia tunteita
Keinot puuttua ei-toivottuun 
käytökseen

Moduuli 5

Sovella tunnetaitoja arjen 
tilanteissa
Keinot ratkoa haastavia 
tilanteita

Moduuli 6

Johda työpaikan 
tunneilmastoa
Tunnetaitojen soveltaminen 
tiimiin ja koko organisaatioon





Tunteet ja järki
Järki – perusteet tekemiselle

Tunteet – voima tekemiseen



Askel 1: Virity tunnetaajuudelle
Unohda järkiperustelut hetkeksi!
Kun tunnetason kontakti syntyy, järkevä 
keskustelu mahdollistuu



Mitä tunteita tunnistat?
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TOP 5 TUNTEIDEN SOITTOLISTA
1. Yleisimmät tunteet työssäni?
2. Minkälaisiin tilanteisiin / asioihin 

nämä liittyvät?
3. Miten nämä tunteet sinuun 

vaikuttavat?
4. Miten toimit näiden tunteiden 

kanssa?



Neljänlaista tunne-energiaa

PositiivinenNegatiivinen

Alhainen energia

Korkea energia

Aktiivinen, energinenTuskastunut, kireä

Ylpeys

Innostus

Uteliaisuus

Luottamus

Kiitollisuus

Tyytyväisyys

Häpeä

Suru

Pitkästyminen

Pelko

Turhautu
minen

Viha

Levollinen, rauhallinenLamaantunut, voimaton



Mikä näistä herättäisi voimakkaimman 
tunnereaktion ja kiinnostuksen?

1. Johto esittelee uuden strategian
2. Kuulet huhun, että kollegaasi ovat rakastuneita toisiinsa
3. Tiimipalaveri, jossa käydään läpi seuraavan kvartaalin tavoitteet
4. Kuulet, että kollegasi on sairastunut vakavasti
5. Toimitusjohtajanne aikoo kertoa, mikä häntä itseään innostaa eniten ja pelottaa eniten, kun hän 

katsoo organisaationne tilannetta
6. Kuulet, että erään johtajan puoliso on jättänyt hänet
7. Saat kutsun uusien palveluiden ideointitilaisuuteen
8. Tiimissä syntyy kiivas väittely, joka kärjistyy konfliktiksi
9. Johtoryhmänne jäsenet kertovat, mikä on ollut heidän elämänsä vaikein tilanne
10. Tilaisuus, jossa keskustellaan organisaationne olemassaolon tarkoituksesta - missiosta



Asiat ja ihmiset

Prosessit ja 
toiminta-

tavat

Henkilöstö ja 
osaaminen

Työntekijä

Faktat, tiedolla 
johtaminen

Työympäristö 
ja turvallisuus

Tavoitteet ja 
palkitseminen

Työtehtävät ja 
roolit

Asiat

Prosessit ja 
toiminta-

tavat

Henkilöstö ja 
osaaminen

Tunteet, 
tunneilmasto

Erilaiset 
persoonat

Psykologiset 
perustarpeet

Ihminen

Ihmiset

Psykologinen 
turvallisuus



Valikoiva
tunnepaljastus
• Tunteiden tukahduttaminen ja peittely ei 

yleensä toimi. Ihmiset vaistoavat sen 
herkästi ja lähetät ristiriitaisia viestejä.

• Kytkeydy omiin tunteisiisi ja kerro 
avoimesti miltä sinusta tuntuu ja mitä 
ajatuksia mielessäsi liikkuu. Katso mitä 
tapahtuu!

• Milloin käyttää tunnepaljastusta?
1. Onko totta? 
2. Pyrinkö hyvään? 
3. Edistääkö asian / tilanteen 

ratkaisemista?
4. Muista aitous ja hyvä tahto!

Photo by: Karim Ilia



Tunnepaljastus
”Minusta olisi hienoa 

jos me voisimme kaikki 
viihtyä täällä, mutta 
koen, että voit täällä 
huonosti. Voinkohan 

auttaa sinua jotenkin?”
”Olen huolissani 

sinusta. Onko sinulla 
kaikki hyvin?”

”Olen 
hämmentynyt. En 

tiedä miten kanssasi 
toimisin. Kerro, mitä 

toivot minulta?”

”Minulla on semmoinen 
olo, että yhteistyömme ei 
ole ihan niin hyvää kuin se 

voisi olla. Olisin tosi 
kiinnostunut kuulemaan, 
miten sinä olet kokenut 

yhteistyömme?”

”Olen yllättynyt. Luulin, 
että olemme tärkeiden 

asioiden äärellä ja odotin 
aktiivista keskustelua mutta 
en saa mitään vastakaikua. 

Kertoisitteko lisää, mitä 
tästä ajattelette?”



Tunnepaljastus
1. Mieti jotain vuorovaikutustilannetta, joka ei 

mennyt ihan niin hyvin kuin olisit toivonut
2. Mieti, miltä sinusta tuossa tilanteessa tuntui.
3. Jos voisit sanoa ihan mitä vaan, mitä olisit 

halunnut sanoa toiselle tuossa tilanteessa? Mikä 
olisi ollut se ydinviesti, minkä olisit toivonut että 
hän kuulee?

4. Kirjoita ylös: mitä olisit voinut sanoa?

5. Tee tuo tunnepaljastus parillesi 
6. Mitä tunteita tämä harjoitus sinussa herätti?



Voimat 
tunteiden 
taustalla



Heliotrooppinen efekti

Tunteet ovat ikkuna 
tarpeisiin

Askel 2

Katso käytöksen 
taakse



Mitä kaikki ihmiset 
haluavat?

● Kiinnostus

● Ymmärrys

● Arvostus

● Reiluus

● Hallinta

● Edistyminen

● Merkitys

Yhteisöllisyys, 
yhteenkuuluvuus



Ihmiset eivät ole negatiivisia 
tahallaan

• Negatiivinen käytös johtuu huonosta olosta
• Huonon olon takana on usein täyttymättömiä 

psykologisia tarpeita (KYARHEM)
Katso 

käytöksen 
taakse



Psykologiset perustarpeet ja oma työsi

Pohdi itseäsi KYARHEM -mallin valossa:

• Koetko, että sinusta ollaan kiinnostuneita?
• Koetko, että sinua ymmärretään?
• Koetko, että sinua arvostetaan?
• Tuntuuko sinusta, että sinua kohdellaan reilusti?
• Koetko, että hallitset työtäsi ja työkuormaasi?
• Tuntuuko sinusta, että edistyt työssäsi?
• Koetko, että työsi on mielekästä?



Läsnäolon 
voima

Miltä tuntuu, kun joku on 
100% läsnä juuri sinua varten?



-

Joskus jopa vähemmänaikaa riittää,
kun keskittynyttä läsnäoloa on enemmän

100% läsnäolo
”Vähemmän, mutta enemmän”



Kolmen sekunnin 
hiljaisuus
Joskus on paras olla sanomatta 
yhtään mitään. Älä yritä selitellä, 
väitellä tai perustella. 

Hiljaisuus voi olla monen 
sävyistä:
● empaattista, ymmärtävää
● välinpitämätöntä, ei 

kiinnostunutta



Askel 3

Huomioi kaikki 
tunteet ja tarpeet 
hyväntahtoisesti

Hyväntahtoinenhuomio on 
kuin ravintoa positiivisille 
tunteille ja lääkettä 
negatiivisille tunteille



Hyväksyminen

”En moiti sinua tippaakaan siitä, 
että tunnet noin. Jos olisin sinun 
asemassasi, tuntisin epäilemättä 
aivan samoin.”

- Dale Carnegie

Tunnetilan hyväksyminen ei 
tarkoita, että sinun olisi 
hyväksyttävä henkilön toiminta.



Tunneilmastokartoitus



Oppimisparit

• Virpi Pousar & Leena Kuuri
• Ellariina Rautio & Emmi Degerholm
• Rina Sirén & Anne Pallaste
• Päivi Rissanen & Päivi Toiva

Vaihdetaan pareja 2. jakson ja 3. jakson jälkeen



Jarkko Rantanen
Human Advisor, Partner
+358 50 528 4808
jarkko@emergywork.com
LinkedIn
Twitter
www.emergywork.com

KIITOS!

http://www.linkedin.com/in/jarkkorantanen
https://twitter.com/HumanAdvisor

