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”Olemme vastuussa sekä itsestämme että toinen toisistamme. 

Hyvinvointi ei ole nollasummapeliä, vaan asia, jossa kaikki 

voivat samanaikaisesti edistyä ja tukea toinen toisiaan.”

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen



• Tavoitteena 

• muistuttaa, että mielen hyvinvointia voi vahvistaa myös 
työpaikalla

• tarjota työkaluja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen 
työn äärellä.

• Kohderyhmä: työyhteisöt alueella Huittinen, 
Hämeenkyrö, Punkalaidun, Sastamala

• Toteuttaja: Mieli Tukitalo

• Rahoittaja: Leader Joutsenten Reitti

• Hankeaika: 06/2021 - 05/2023

Tämän herättelyn tarjoaa 
Mielen tasapainoa työpaikoille -hanke

www.tukitalo.com



• Voittoa tavoittelematon yhdistys & MIELI ry’n jäsenjärjestö

• Palveluina mm.
• Keskusteluapua maksutta: Kriisikeskus Tukitalo 

• Hyvinvointia työelämään: 
Yrittäjän Kriisikeskus & Mielen tasapainoa työpaikoille

• Vapaaehtoistyötä mm. Kriisipuhelin, 
Sekasin-chat, Solmussa-chat, MIELI tukihenkilöt

• Tuettua asumista: Asumisyksikkö Tukitalo

• RIKU Rikosuhripäivystys

• Tuemme ja vahvistamme hyvinvointia läpi elämän

• Lue lisää: www.tukitalo.com

Tunnetko MIELI Tukitalon?
(entinen Sastamalan seudun mielenterveysseura)

www.tukitalo.com



Toiveena sujuva vuorovaikutus



Toivetta haastaa monet arjen asiat

Ajatukset ja 
tunteet

Toiminta ja 
käyttäytyminen

Kehon 
tuntemukset

Haitallinen 
stressi



Herättelyä iltapäivään

Tehtävä: Valitse yksi kuva fiiliksen mukaan

1. Se tunne, kun työ tai muu tekeminen ei lähde lentoon. 

”Jumittaa vain, väsyttää, ei innosta.”

TAI

2. Se tunne, kun olet työssä tai muun tekemisen äärellä 
parhaimmillasi. 

”Kaikki onnistuu. Asiat loksahtavat paikoilleen.”

www.tukitalo.com
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Ylivireys?

Optimaalinen vireys?

Alivireys?

Uni

Äskeinen tehtävä johdatteli sinut 
tunnistamaan omaa vireystilaasi



www.tukitalo.com

YLIVIREYS

OPTIMAALINEN

ALIVIREYS

UNI

Klo 6   8    10   12    14    16    18    20    22    24   02    04

Piirrä viiva, joka kuvaa omaa vireystilaasi työpäivän aikana



www.tukitalo.com

Hyväksytkö, että vireystila vaihtelee?

Vireystilan vaihtelu on luonnollista.
Optimaalista vireystilaa 

vain 1-3 h / päivä

Mari Laari, organisaatio- ja työterveyspsykologi (Heltti)



Tunteet 

vaikuttavat 

vireystilaan

• Tunteet ovat osa ihmistä. 
Siksi tunteet ovat läsnä 
myös työpaikoilla.

• Tunnetaitoja voi kehittää 
missä iässä tahansa:

• tunnistamaan ja nimeämään
• säätelemään omia 

tunnereaktioitaan
• pohtimaan tunteiden taustalla 

vaikuttavia tekijöitä.

Tunteet ja tunnetaidot - MIELI ry

Nummenmaa ym. 2014

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/tunteet-ja-tunnetaidot/?msclkid=1994ed0bb0f611eca85313297291cbe1


Tunne vaikuttaa 
tilanteen tulkintaan

- Tunteiden havaitseminen antaa 
tärkeää informaatiota.

- Tunteiden säätely vaikuttaa 
tilanteen tulkintaan ja siten 
myös toimintaan.

www.camillatuominen.com



Tapa luoda 
tilaa tunteille
työyhteisössä:

Ruusu-
kierros

www.lanttumaakari.com
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Mikä ruusukierros ja miksi?

• Ruusukierros = jokainen kertoo
vuorollaan, mikä ilahduttaa, mikä
harmittaa, mikä luo toivoa?

• Toteutus esim. palaverin alussa tai 
tehdyn päätöksen jälkeen.

• Tapa huomioida tunteet. Kierros on 
nopea, mutta yllättävän tehokas.

• Ruusukierros sallii sekä harmittavan
että ilahduttavan huomioimisen.

• Tunteet ovat läsnä myös työpaikalla. 
Jos niillä ei ole tilaa tulla nimetyksi, ne 
alkavat helpommin ohjata myös 
ihmisten käyttäytymistä. 

• Kun kierrosten pitämiseen totutellaan, 
madaltuu kynnys kertoa fiiliksistä 
myös muissa tilanteissa. Näin 
saatetaan välttyä suuriltakin kyräilyiltä 
ja konflikteilta myöhemmin. 

• Esihenkilö voi bongata kierroksilta 
myös teemoja, joihin on hyödyllistä 
palata osallistujien kanssa 
myöhemmin kahden kesken.

• Ruusukierrosta voi hyödyntää myös 
”siviilissä”.



Ruusukierros
pareittain

• Jakautukaa pareiksi.

• Mieti, mitä mielessä ja sielussa liikkuu 

juuri nyt ja kerro sitten parillesi tämän 

hetken ”kukka, piikki ja nuppu”.

• Tunteen synnyttävän asian kuvailu voi 

olla lyhimmillään 1-2 sanaa. 

• Asian ei tarvitse liittyä työhön.



Ruusukierroksen purku

www.lanttumaakari.com

Keskustellaan ryhmässä tai isossa joukossa

muutaman parin kesken:

1. Millaisia asioita nousi esiin? Mikä 

ilahduttaa juuri nyt? 

2. Millaiset piikit juuri nyt harmittavat?

3. Mikä luo toivoa ruusunnupun lailla?

4. Oliko näitä helppo keksiä? Mikä oli 

haastavaa / helppoa?

Huom. Jokainen jakaa juuri sen verran kuin 

itsestä tuntuu hyvältä eli ei välttämättä 

ollenkaan.



Ruusukierroksen jatko

www.lanttumaakari.com

Halutessanne jatkakaa keskustelua:

1. Miten voit entistä paremmin huomioida 

ilahduttavat asiat (kukat)?

2. Voitko poistaa jotkin piikit tai miten voit 

suojautua niiltä? Entä miten vahvistat 

itseäsi kestämään jäljelle jäävät piikit?

3. Miten voit vahvistaa toivoa eli huomata 

nuput entistä paremmin?



Miltä tuntui?

Otatteko uusiksi
seuraavassa
palaverissa?

www.lanttumaakari.com



Tauko?



Tilannetajua tunneälyllä

- Opi tunnistamaan tunteesi ja 
säätelemään niitä. 

- Kuulostele tunteitasi 
tuomitsemisen sijaan 
uteliaasti: 

- Miksi tunnen esim. syyllisyyttä? 

- Mistä se kertoo? 

- Mitä voin oppia itsestäni ja arvoistani 
pysähtymällä näiden tunteiden 
äärelle?

www.camillatuominen.com



Tunteiden säätelyn askeleet

1. Totea tilanne ja siihen liittyvä tunne. Ilmaise tunne itsellesi tai muille.
→ Ruusukierros opettaa tähän

2. Valitse toiminta (tasaa tai lisää tunnetta), esim.
→ Kehollinen: rauhoittava/energisoiva hengitys
→ Ajattelu: hyödyllinen mielikuva, kannustava itsepuhe
→ Toiminnallinen: laske kymmeneen (tasaa), tuuleta onnistumista (lisää)

3. Toteuta itsellesi toimiva selviytymiskeino / toiminta
→ Tunteiden säätelyllä toiminnan säätelyyn
→ Onnistuneempia vuorovaikutustilanteita, kun esim. haastavan tunteen 
terävin kärki on tasattu. Silloin järki, intuitio ja empatia toimii.



Kuormitus ajaa tunteen ja toiminnan 
ääripäihin – palautuminen helpottaa

- Kuormittuneena tunteita on 
vaikeampi säädellä ja 
toiminnassa tapahtuu kuvan 
kaltaisia ylilyöntejä. 

- Muista siis palautuminen työn 
äärellä. Opi purkamaan 
kuormitusta itsellesi sopivalla 
tavalla.

- Muista myös suojata itseäsi, 
jotta et ahdistu liikaa. Esim. 
seuraa uutisia vain rajatusti. 

www.camillatuominen.com



Tunnista
kuormitus

Miten voit -työhyvinvointitesti (TTL)
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalu
t/miten-voit-tyohyvinvointitesti

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhyvatyo.ttl.fi%2Fmielityo%2Ftyokalut%2Fmiten-voit-tyohyvinvointitesti&data=05%7C01%7Ctiina-maija.paloranta%40tukitalo.com%7Cce07b732a25b45cdefbd08daa2b05715%7C548211733b0c4f3daa1af7d70b9fd3c4%7C0%7C0%7C638001175499131712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1L09xPHXk0sgTkdjR2ko7a88EM544FTxTt5J%2BZN7hOA%3D&reserved=0


Mitä tehdä, 
kun vuorovaikutus ei mennyt nappiin?

- Uskallatko vahvan tunnereaktion ja toiminnan jälkeen 
palata tilanteeseen?

- On helpottavaa tietää, miten toimia mokaamisen 
jälkeen eikä kohtaamisista tule turhia paineita.

- Kokeile siis rohkeasti pyytää anteeksi / kiittää / 
huomioida tilanne muutoin. Esim.

o ”Anteeksi. Reagoin tilanteen todella vahvasti. 
Käytökseni ei ollut  hyväksyttävää.”

o ”Kiitos, kun kuuntelit. Kiitos, että sain itkeä.”

o ”Kiitos, kun sain auttaa. Se toi minullekin hyvän 
olon. Autoin mielelläni.”

www.lanttumaakari.com



Onnistumisen edellytykset vaihtelevat

• On lohdullista tietää, että itsellä on rajallinen osuus vuorovaikutuksen 
onnistumiseen, ei siis 100 % mahdollisuutta kannatella tilannetta.

• Esim. kuormitus heikentää mahdollisuuksia vuorovaikutuksen 
onnistumiseen – huomioi ja hyväksy kuormittunut tilanne.

• Aina haastavaan vuorovaikutustilanteeseen ei voi palata. Ole silloin 
myötätuntoinen itseäsi kohtaan. Jokaiselle sattuu virheitä ja ylilyöntejä.

• Vuorovaikutuksessa voi aina kehittyä. Seuraavassa tilanteessa voit 
jatkaa vuorovaikutuksen harjoittelua. ☺



Myönteisen huomaaminen voimauttaa

www.camillatuominen.com



Kun ilmaisemme tunteita ja ajatuksia 
toinen toisillemme, tiedämme 

paremmin, milloin rohkaista, kannustaa, 
kehua, innostaa, lohduttaa, rauhoittaa ja 

tukea.

Yhteyden syntyminen helpottuu.

Yhteys syntyy jakamalla ja kuuntelemalla



Millainen kuuntelija olet?

Tunnistamme usein itsestämme yhdistelmän useammasta tavasta:

• Tapa 1. Minä itse. Et kuuntele, vaan olet kiinni omissa ajatuksissa. 
Olet mahdollisesti jopa kääntynyt poispäin puhujasta.

• Tapa 2. Kärsimätön. Odotat keskustelussa sopivaa rakoa, milloin pääset kertomaan 
oman mielipiteesi samaan aiheeseen tai antamaan suoran vastauksen.

• Tapa 3. Virheiden ja vikojen metsästäjä. Kuuntelet toista kritiikin aiheita etsien.

• Tapa 4. Tiedon etsijä. Keskityt etsimään puheesta tietoa, josta on sinulle hyötyä ja 
jonka voit yhdistää aiempiin tietoihisi, et varsinaisesti ole kiinnostunut toisesta.

• Tapa 5. Arvostava kuuntelu.☺☺☺
→ Kuuntelet keskittyneesti haluten ymmärtää toista. 
→ Työnnät omat oletuksesi, tunteesi ja aiemmat tapahtumat syrjään.
→ Olet läsnä tässä hetkessä.
→ Kysyt avoimia, toista oivalluttavia kysymyksiä.



www.tukitalo.com

Millainen kuuntelija olet? 

Tehtävä kuvakortein



Kuuntelemista voi harjoitella

• Ole kasvotusten, ja katso puhujaa silmiin.

• Ole kiinnostunut ja kysy esim. ”Mitä kuuluu?”

• Keskity kuuntelemaan, mitä keskustelukumppani sanoo.

• Ilmaise myös eleillä ja ilmeillä, että kuuntelet toista.

• Odota vuoroasi, älä keskeytä.

• Malta olla kertomatta heti omista kokemuksistasi.

• Sano myös itse, mitä haluat sanoa toiselle. Kerro esimerkiksi omista ajatuksistasi tai 
tunteistasi kuulemaasi liittyen.

• Rohkaise ja kannusta toista tarvittaessa puhumaan lisää. Kysy toiselta täydentäviä 
kysymyksiä.

• Voit toistaa lyhyesti kuulemasi. Näin varmistat, että olet ymmärtänyt oikein.

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/ihmissuhteet-ja-vuorovaikutus/nain-opit-paremmaksi-kuuntelijaksi/

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/ihmissuhteet-ja-vuorovaikutus/nain-opit-paremmaksi-kuuntelijaksi/


Eskareiden huoneentaulu muistuttaa ☺

• Auta kaveria.

• Siivoa jälkesi.

• Käytä ystävällisiä sanoja.

• Kohtele muita ystävällisesti.

• Puhu totta.

• Älä koskaan luovuta.

• Kysy paljon kysymyksiä.

• Sano ”ole hyvä” ja ”kiitos”.

• Pelaa reilua peliä.



Miten erottaa 
myönteisen ja kielteisen stressin?

Ajatukset ja 
tunteet

Toiminta ja 
käyttäytyminen

Kehon 
tuntemukset

Haitallinen 
stressi



Stressi voi olla hyvästä ja pahasta

Myönteinen stressi Kielteinen stressi

- Lyhytaikaista
- Antaa potkua suoritustilanteissa
- Välttämätöntä arjessa
- Usein tehtävä- tai tilannekohtaista ja 

katoaa, kun asia on hoidettu

- Jatkuu pitkään
- Kuluttaa voimavaroja
- Ylläpitää jatkuvaa tunnetta 

riittämättömyydestä, kiireestä ja 
epäonnistumisen mahdollisuudesta

- Johtaa pahimmillaan uupumukseen

→Molemmissa kuluu voimavaroja, kielteisen stressin äärellä nopeammin.
→Molemmista tarvitaan palautumista, jotta 

voimavarat eivät kokonaan lopu.



Stressi on luonnollinen reaktio

• Stressaava tilanne = keho ja mieli reagoivat muuttuvaan rutiiniin

• Stressireaktio = keho haluaa auttaa meitä selviytymään

• Stressaaviksi koetuissa tilanteissa
• Keho virittyy toimintaan, aktivoituu ja valmistautuu ponnistelemaan

• Mieli valpastuu ja keskittyy olennaiseen

• Keho erittää stressihormoni serotoniinia ja dopamiinia ja aktivoi sympaattista 
hermostoa.



Miten stressiä voisi hallita? 



Mielenterveystaidot
auttavat

selviytymään
stressin keskellä



Huolten rajattu huomiointi rauhoittaa

KOKEILE HUOLIHETKEÄ

• Kuormittavissa tilanteissa on OK purkaa huolta ja 
ahdistusta kollegoiden kanssa. Jokaiselle on silti 
haitallista purkaa ahdistusta koko ajan. 

• Siksi voitte yhdessä sopia, että otatte käyttöön 
huolihetken. Esim. 5-10 min. kerrallaan, jolloin voi 
purkaa huoltaan ääneen tai kirjoittamalla. 

• Muutoin keskitytään voimauttaviin asioihin. 
Ajatuksiin ja mielikuviin, joista itse saa voimaa.

• Näin vuorovaikutuskin voi helpottua.



Pohdi ja 

kirjoita muistiin itsellesi:

1. Mitä oivalsit tunne- ja 
vuorovaikutustaidoista?

2. Mitä otat mukaasi omaan arkeesi?



tiina-maija.paloranta@tukitalo.com
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