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Mitä olet oppinut tähän mennessä?
1. Miten virityt tunnetaajuudelle arjen erilaisissa 

tilanteissa?

2. Miten perustelet tunnetaitojen osaamisen 
tärkeyden työelämässä?

3. Milloin olet ollut viimeksi 100 % läsnä? Mitä hyötyä 
siitä oli?

4. Miten luot harjoituksia, jotka puhuttelevat sekä 
järkeä että tunteita?

5. Työyhteisössä haluttaisiin vahvistaa iloa ja hyvää 
fiilistä. Miten tätä voitaisiin saada aikaan?



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.



Tunnetaidot – tyypillisiä ennakkoluuloja ja harhaolettamia

”Tunteiden huomioiminen tarkoittaa, että töissä pitäisi koko ajan 
puhuta tunteista”
• Väärin. Työelämässä on myös tilanteita, joissa tunteista 

puhuminen on tunnetaidottominta, mitä voi tehdä. Olennaista 
on oivaltaa, että tunteet vaikuttavat meihin, puhuimme niistä 
tai emme.

”Töissä saa sitten käyttäytyä miten vain, koska tuntuu siltä.”
• Päinvastoin. Tunnetaitojen ytimessä on oivallus, että jokainen 

meistä jättää tunnejalanjäljen ympärilleen ja jokainen on 
vastuussa siitä, millaista tunneilmastoa osaltaan rakentaa.

”Aletaan ajatella, että töissä pitäisi aina olla kivaa eikä epäkohtiin 
saisi puuttua, jotta kaikista tuntuisi kivalta.”
• Jälleen metsään. Hyvä tunneilmasto on monipuolinen ja rikas 

eli siihen kuuluu erilaisia tunteita. Hyvässä tunneilmastossa 
epäkohdat ja ristiriidat voidaan käsitellä avoimesti ja 
turvallisesti.
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Asioiden vai ihmisten johtamista?

• Tunneilmaston johtaminen ei syrjäytä yhtäkään johtamisen perinteisistä 
kulmakivistä:
• Edelleen tarvitaan yhteisesti jaettu strategia ja visio, tarkoituksenmukaiset 

tavoitteet ja johtamiskäytännöt, toimivia prosesseja ja toimintatapoja, 
osaamisen kehittämistä jne.

• Tunneilmaston johtaminen luo keinot yhdistää asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen –
ei joko tai vaan sekä että.

• Vaikka strategia, tavoitteet, toimenkuva jne. olisivat täysin kirkkaat mutta ne eivät herätä 
tunnetason sitoutumista ihmisissä, tavoiteltua muutosta ei tapahdu.

• Menestystä ruokkiva tunneilmasto ei ole pelkästään positiivinen. 
• Jos haluamme saavuttaa jotain merkittävää, kohtaamme väistämättä myös negatiivisia 

tunteita, kuten turhautumista, pettymyksiä. Hyvässä tunneilmastossa epäkohdat ja ristiriidat 
voidaan käsitellä avoimesti ja turvallisesti.

• Tunteet eivät ole rationaalisen toiminnan vastakohta, vaan edellytys sille.



Keinoja 
omien 
tunteiden 
käsittelyyn 
haastavissa 
tilanteissa



1. Hengitä, rauhoitu!
Tunne kestää 90 s



2. Tunnista ja nimeä tunteesi
Anna tunteellesi hyväntahtoista huomiota

SPINAL CORD
(enters the brain here)

LIMBIC SYSTEM
(I feel here)

I THINK RATIONALLY
(way over here)



”Mitä minä todella haluan / tarvitsen juuri nyt?”

3. Tunnista ja nimeä tarpeesi



4. Erota ulkoinen ja sisäinen maailma

1. Mitä voin tehdä olosuhteille?

2. Miten käsittelen omia 
tunteitani näissä 
olosuhteissa?



5. Vaihda perspektiiviä

Onko tämä 
kaikista pahin 
tilanne, jossa olen 
koskaan ollut?

10 – 10 – 10 

Hengitys kerrallaan





4 näkökulmaa 
negatiivisten 
tunteiden 
kohtaamiseen ja 
käsittelyyn



1. Ihmiset eivät ole negatiivisia 
tahallaan

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

psykologisia tarpeita (KYARHEM)
Katso 

käytöksen 
taakse



Miten voit vahvistaa 
asiakkaasi KYARHEM-
tarpeita?

• Kiinnostus

• Ymmärrys

• Arvostus

• Reiluus

• Hallinta

• Edistyminen

• Merkitys

Yhteisöllisyys, 
yhteenkuuluvuus



2. Älä tarjoa heti ratkaisuja
• Kun toinen ihminen tulee 

luoksesi ongelmien 
kanssa, hän haluaa ensin 

tulla kuulluksi ja 
ymmärretyksi – vasta 

sitten on ratkaisujen aika



3. Vastusta negatiivista 
siirtymää

Negatiiviset tunteet ovat 
voimakkaampia kuin 
positiiviset. 

Uhka

Palkkio



4. Ikävä olo ei johdu suoraan 
olosuhteista

1. Haasta ajattelua: 
Mitä voit tehdä 
olosuhteille?

2. Kannusta vastuun ottoon: 
Mikä voisi auttaa tässä 
eteenpäin? Miten voin 
auttaa sinua nyt?



Haastavien tunteiden käsittelyn 
“yleismalli”

2. Normalisoi
(“Tällaista on 
olla ihminen 

…”)

1. Validoi 
(“Ymmärrän, 
että sinusta 
tuntuu…”)

3. Sovi jatkosta
• “Miltä sinusta tuntuu nyt?”
• “Tarvitsetko nyt jotain?”

• “Tehdäänkö niin, että palataan 
tähän asiaan…”



Periaate 3

Huomioi kaikki 
tunteet ja tarpeet 
hyväntahtoisesti

Hyväntahtoinenhuomio on 
kuin ravintoa positiivisille 
tunteille ja lääkettä 
negatiivisille tunteille



1. Kun toinen ihminen nostaa esiin huolia ja pelkoja, älä tarjoa ratkaisuja ja neuvoja heti – hän haluaa ensin tulla 
kuulluksi ja ymmärretyksi, vasta sitten on ratkaisujen aika. 

2. Hankalassa keskustelussa, kysy itseltäsi: voisinko olla hiukan utelias? On mahdotonta olla ärtynyt ja utelias samaan 
aikaan. Muista, että ihminen aistii jos yrität piilotella todellisia tunteitasi.

3. Meillä kaikilla on inhimillisiä perustarpeita (KYARHEM) - inhimillisyyttä, arvostusta, reiluutta ja  hallinnan tunnetta voi 
ruokkia pienin arkisin teoin: kysy, kuuntele ja ole läsnä. Haastavissakin tilanteissa on tärkeä kohdata toinen 
arvostavasti. 

4. Ole rohkeasti utelias; jokainen haluaa tulla nähdyksi ja noteeratuksi.

5. Ihmiset muistavat, miten heitä on kohdeltu ja miltä heistä on tuntunut haastavina aikoina. Kohtaa ihmiset ihmisinä, 
ole läsnä ja uskalla olla rakentavalla tavalla oma itsesi.

6. Me olemme persoonina erilaisia. Toinen sietää epävarmuutta paremmin kuin toinen. Voitko sallia erilaiset 
tunnekokemukset tässä tilanteessa?

7. Oikeudenmukainen prosessi ei tarkoita, että työntekijöiden toiveet aina toteutuisivat. Oikeudenmukainen prosessi 
tarkoittaa, että heidän mielipiteitään kuullaan aidosti ja että heidät otetaan tosissaan. 

Muista nämä haastavissa muutostilanteissa



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.



Tason nosto

● Kun toinen on uppoutunut syvälle ongelmien 
vatvomiseen, joskus voi olla hyvä nostaa  
keskustelu korkeammalle tasolle viemällä 
huomio siihen mitä hän oikeastaan haluaa.

● ”Kerro minulle – mikä sinä tässä tilanteessa 
oikeastaan tarvitset / haluaisit?”

● ”Miten voisin sinua nyt kaikista parhaiten 
auttaa?”



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. 



Empaattinen ihmisille, jämäkkä asioille

Jämäkkä?

Empaattinen?

Välinpitämätön?



Empaattinen vai jämäkkä?
Itsearvio: 
• Kumpi on minulle luontaisempaa 

tiukassa keskustelussa tai muuten 
haastavassa tilanteessa?

Pareittain: 
• 1) Mitä olen havainnut sinussa?
• 2) keskustelkaa, miten arjessa voisitte 

vahvistaa empaattinen – jämäkkä -
tasapainoa?



Viha
• Lisää energiaa
• Ohjaa kohti aiheuttajaansa
• Tekee tiedonkäsittelystä pinnallista
• Lisää uskoa omiin näkökulmiin ja mielipiteisiin
• Johtaa nopeisiin päätöksiin, joilla lyhyt fokus
• Lisää riskinottoa
• Viha etsii syyllistä, joka on tahallaan aiheuttanut 

harmia, ja haluaa rangaista / oikaista / kostaa
• Vihassa on voimaa ja me tarvitsemme sitä asioiden 

eteenpäin viemiseen, luovuuteen, rajojen laittamiseen 
ja itsen suojaamiseen

• Tunteena viha ei ole itsessään hyvää eikä pahaa, vaan 
se riippuu siitä, miten osamme käsitellä ja kanavoida 
sitä.



Harjoitus 1: Vihan voima
Tarvitsemme aggressiota mennäksemme eteenpäin, ilmaistaksemme 
itseämme, kehittyäksemme ja asettaaksemme omat rajamme.

Pohdi, omaa elämääsi:
1. Mille asioille haluaisin sanoa kyllä (mitä kohti haluaisin mennä), mutta 

jokin estää / on estänyt?
• Mikä auttaisi sinua kurottautumaan kohti niitä asioita, joita aidosti 

pohjimmiltasi haluat? Mikä voisi olla ensimmäinen konkreettinen 
askel haluamaasi suuntaan?

2. Mille asioille haluaisin sanoa ei, mutta jokin estää / on estänyt?
• Miten voisin asettaa omat rajani rakentavasti? 

Havainnoi myös:
1. Mitä tunteita tämä pohdinta sinussa herättää?
2. Mitä nämä tunteet sinulle kertovat?
3. Miten voisit hyödyntää näitä havaintoja omassa työssäsi?
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Neljänlaista tunne-energiaa

PositiivinenNegatiivinen

Alhainen energia

Korkea energia

Aktiivinen, energinenTuskastunut, kireä
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Täystorjunta
”Olet nyt suuttunut minulle erilaista asioista 
usein ja raivonnut minulle kohtuuttoman paljon, 
eikä järkipuhe auta.

En halua, että minulle raivotaan tällä tavalla.

Ensi kerralla kun raivoat minulle, minä en sano 
yhtään mitään ja kävelen heti tilanteesta pois. 

Teen sen suojellakseni itseäni ja haluan, että 
tiedät sen jo näin etukäteen. 

Voimme jatkaa keskustelua sitten, kun pystyt 
puhumaan minulle taas asiallisesti.” 



Sanoista vastuuttaminen
Tarkoitatko 

todella, mitä 
sanot?



Harkittu
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



Vinkkejä omien rajojen asettamiseen

• Aikuisena ihmisenä olet vastuussa 
vain omasta tontistasi – ovatko tonttisi 
rajat selkeät? Pidätkö niistä kiinni? 

• Kun vilpittömästi ja aidosti kerrot 
tunteistasi tai tilanteestasi toiselle, 
muista, että et ole vastuussa toisen 
(aikuisen) ihmisen tunteista tai 
reaktioista.

• Raja mahdollistaa yhteyden – minä 
olen minä, sinä olet sinä.



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



Tunneilmastokartoitus



Tunnetaito-
osaajan 
työkalupakki ja 
kompetenssit



Tärkeimmät tunnetyökalut 

Tunteiden johtamisen tärkeimmät askeleet

Askel 1: Virity tunnetaajuudelle
Askel 2: Tunteet ovat ikkuna tarpeisiin –
KYARHEM
Askel 3: Huomioi kaikki tunteet 
hyväntahtoisesti
Askel 4: Avaimen on sovittava lukkoon
Askel 5: Riittää kun onnistut joskus

1. Tunteiden nimeäminen
2. Syötinviritys
3. Tunnepaljastus
4. Läsnäolon voima
5. Syväkiitos
6. Mikrohuomioiminen

Tunnetaito-osaajan työkalupakki

7. Tunne-energia ja vastuunotto
8. Positiivisessa rypeminen
9. Hyväksyminen
10. Yllättävä apu
11. Kolmenlaista palautumista
12. Empaattinen ihmisille –

jämäkkä asioille
13. Luottamuksen kolmio

Viisi askelta omien tunteiden 
käsittelyyn:
1. Hengitä, rauhoitu (90 sekuntia)
2. Tunnista ja nimeä tunteesi
3. Tunnista ja nimeä tarpeesi
4. Erota ulkoinen ja sisäinen 

maailma
5. Vaihda perspektiiviä

14. Voimakysymykset
15. Hiljaisuus (3 sek)
16. Keskustelun 4 tasoa ja tason nosto
17. Miinanraivaus
18. Syväpahoittelu
19. Sanoista vastuuttaminen
20. Hymyn voima
21. Ilahtunut kohtaaminen

Neljä näkökulmaa muiden haastavien 
tunteiden käsittelyyn:
1. Ihmiset eivät ole tahallaan 

negatiivisia
2. Älä tarjoa heti ratkaisuja
3. Vastusta negatiivista siirtymää
4. Ikävä olo ei johdu suoraan 

olosuhteista



Hyödyllisiä viitekehyksiä



Tunnetoimijuus 
(Emotional Agency)
● Tutkijoiden TUNTO hankkeessa kehittämä käsite, jota on hyödynnetty myös TUNTO2 hankkeessa

“Tunteiden (omien ja muiden) tiedostamista, ymmärtämistä ja
huomioonottamista sekä tunteisiin vaikuttamista organisaation käytänteissä, 

toiminnassa ja vuorovaikutuksessa”

https://jyunity.fi/tieteessa/tunteet-vaikuttavat-tyopaikan-ilmapiiriin-ja-tulokseen/

https://jyunity.fi/tieteessa/tunteet-vaikuttavat-tyopaikan-ilmapiiriin-ja-tulokseen/


1. Virittyminen tunnetaajuudelle

● Aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo; tässä ja nyt
● Kiinnittää huomioita tilanteissa ilmeneviin tunteisiin
● Osaa huomata myös kehon tuntemukset, ilmeet, eleet, asennot, ajatukset, ilmaisut; mitä ne 

kertovat tämän hetken tunnetilasta?
● Ymmärtää, miten tunteet vaikuttavat sekä yksilöiden että työyhteisöjen toimintaan ja 

suorituskykyyn

● HUOM! Pidättäydy analysoimasta ja ratkomasta ja muista käsitellä oma tunnetilasi tässä vaiheessa

Tunnetaito-osaajan kompetenssit



2. Halu ymmärtää ihmisten todellisia 
tarpeita
● Osaa katsoa käytöksen taakse ja ymmärtää psykologisia perustarpeita
● On utelias, haluaa aidosti ymmärtää tuomitsematta ja tulkitsematta
● Kysyy (voimakysymyksiä) ja kuuntelee, on läsnä, kuuntelee koko olemuksellaan

Tunnetaito-osaajan kompetenssit



3. Rohkeus hyväksyä se, mikä 
on totta tässä ja nyt
● Osaa suhtautua neutraalin hyväksyvästi kaikkiin tunteisiin
● Uskaltaa viipyä tunteiden äärellä
● Ei tarjoa heti neuvoja tai ehdotuksia
● Osaa edistää aidon yhteyden syntyä: kuulla ja tulla kuulluksi – käydä vuoropuhelua siitä, mikä on

totta tässä ja nyt
● Luottaa ihmisten kykyyn löytää vastauksia ja ratkaisuja, kun aika on kypsä

Tunnetaito-osaajan kompetenssit



4. Tunnetoimijuus kohtaamisissa

● Osaa lukea tilannetta ja soveltaa tilanteeseen soveltuvia tunnetaitoja
● Osaa suunnitella interventioita, jotka ovat sekä elämyksellisiä että oivalluttavia

Tunnetaito-osaajan kompetenssit



5. Kyky edistää hyvän tunneilmaston 
rakentumista työhteisöissä

● Osaa auttaa vahvistamaan tunnetoimijuutta työpaikalla kannustamalla toimintaan, joka edistää 
tunnetietoisuutta, psykologista turvallisuutta, hyvinvointia ja sitoutumista

● Osaa kytkeä tunnetoimijuutta osaksi työyhteisöjen arkea ja prosesseja

Tunnetaito-osaajan kompetenssit



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

Ira Leppänen
Human Advisor, Partner
+358 40 720 0365
ira@emergywork.com
LinkedIn
Twitter
www.emergywork.com

https://www.linkedin.com/in/jarkko-rantanen-89b2a510/
https://twitter.com/HumanAdvisor
https://www.linkedin.com/in/ira-lepp%C3%A4nen-b6b70945/
https://twitter.com/leppanen_ira


Liitemateriaalia



Oman vihan johtaminen
VINKKI 1: Huomaa vihan vaikutukset
• Muista, että vihaisena ajattelet 

pinnallisesti, et kyseenalaista 
tietojasi ja näet syylliset itsesi 
ulkopuolella

• Älä siis tee tärkeitä päätöksiä 
vihaisena!



Oman vihan johtaminen
VINKKI 2: Analysoi vihasi
• Ota aikalisä – hengitä rauhallisesti

• Astu pois tilanteesta, jos tarpeen

• Tunnista vihan todellinen aiheuttaja – mikä sinua 
nyt todella suututtaa?
• Keskity asioihin ja toimintaan, ei henkilöihin

• Muotoile vihan aiheuttaja rakentavaksi, mutta 
vahvaksi viestiksi

Vihasta voit saada voimaa viedä asioita läpi, kunhan 
ajattelutyö on tehty etukäteen



VINKKI 3: Harjoittele empatiaa
• Empatia sammuttaa tehokkaasti vihan

• Eläydy toisen tilanteeseen: ”Jos minä olisin 
hän, minustakin tuntuisi noissa olosuhteissa 
juuri tuolta!”

Ja muista:
• Huono tapa käsitellä vihaa on epämääräinen 

nurina, joka huonontaa ilmapiiriä ja jättää 
ihmiset ympärilläsi hämmentyneeksi

Oman vihan johtaminen



Vihan voima
Aggressio voi tuhota tai viedä kohti unelmia – tunnista oma 
aggressiotyylisi ja opi hallitsemaan sitä
• https://yle.fi/uutiset/3-10628073

Anger is Your Ally
• https://www.youtube.com/watch?v=sbVBsrNnBy8

Miten käsitellä vihaa
• https://www.emergywork.com/post/miten-k%C3%A4sitell%C3%A4-

vihan-tunnetta

Viha voi vapauttaa tai vangita
• https://areena.yle.fi/audio/1-50635212

Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä (P Simula, 2020)
• https://www.adlibris.com/fi/kirja/miten-kohdata-vihaa-ja-ilkeytta-

9789523512764?campaignId=e38fd723-7468-4f9e-b7bf-71bef0091697

https://yle.fi/uutiset/3-10628073
https://www.youtube.com/watch?v=sbVBsrNnBy8
https://www.emergywork.com/post/miten-k%C3%A4sitell%C3%A4-vihan-tunnetta
https://areena.yle.fi/audio/1-50635212
https://www.adlibris.com/fi/kirja/miten-kohdata-vihaa-ja-ilkeytta-9789523512764?campaignId=e38fd723-7468-4f9e-b7bf-71bef0091697

