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Pitäkää jokaisen kokouksen
alussa tunteiden check-in eli

Fiiliskierros

- jokainen kertoo tämän hetkisen
tunnetilansa
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Välitehtävän purku
Keksi omaan työyhteisöönne yksi pelisääntö tukemaan 

joko palautteen antamista, puheeksi ottamista, aktiivista 
kuuntelemista tai palautteen vastaanottamista

Minkä käytännön oppiminen tai vahvistaminen olisi 
tärkeää teidän työyhteisössänne juuri nyt?

Kirjoita pelisääntö paperille ja tuo se seuraavaan 
työpajaan



(Värikäs tunnekartta, 
Kirkon perheasiat)



• Saako tunteita näyttää työpaikalla?

• Puhutaanko teillä tunteista?

• Pitääkö tunteista puhua työpaikalla?

• Miten tunteista puhutaan?

• Millaiset tekijät nostavat tunteita töissä?

Entä tunteet työpaikalla?
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Fiiliksemme sanelee draivin, jolla suoriudumme 
työstä.



1. Tunteet kuuluvat työpaikalle

2. Tunteet ohjaavat toimintaa, ajattelua ja 
päätöksentekoa

3. Tunteet kertovat dataa tarpeista ja ohjaavat 
motivaatiota

4. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki käytös ei

Tunnetaidot - millaisia tunnetaitoja organisaatioissa on otettava 

haltuun, kun halutaan rakentaa hyvinvoivaa kommunikaatiokulttuuria.
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Huomaa, että saat luotua aidon yhteyden työkaveriisi, kun 
huomioit hänet perustarpeineen seuraavasti:
• osoita olevasi hänestä kiinnostunut
• yritä aidosti ymmärtää, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa
• osoita arvostavasi häntä ja hänen tunnetilaansa
• tee näkyväksi, että yrität olla mahdollisimman reilu häntä 

kohtaan
• tue hänen hallinnan kokemustaan
• tee jatkuvasti näkyväksi, miten hän edistyy eri asioiden kanssa
• osoita, miten merkityksellistä hänen toimintansa on.

Säikähdätkö työkaverin tunteita?
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• Tunteet vaikuttavat myös tiimien toimintaan. Tunneilmastoltaan hyvien 
tiimien on havaittu olevan selvästi tuottavampia.

• On myös havaittu, että tiimit, joissa puhutaan myös negatiivisista 
tunteista, suoriutuvat huomattavasti paremmin analyyttisyyttä 
vaativista tehtävistä. Myös yhteenkuuluvuuden tunne, lojaalius ja 
toisten tukeminen ovat näissä tiimeissä vahvempia.

• Negatiivisista tunteista puhumisesta on hyötyä myös silloin, kun 
halutaan ratkoa tiimin sisäisiä konflikteja.

• On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, miten negatiivisia 
tunteita ilmaistaan ja käsitellään. Kielteisissä tunteissa vellominen 
tuo harvoin helpotusta tai muutosta, mutta rakentava käsittely voi 
saada aikaan positiivisia tunteita ja aidon muutoksen, kun vaietut asiat 
saadaan pois mielen päältä.

Tunteista puhuvat tiimit ovat 
tuottavia
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• Ihmiset tuntevat ja kokevat tunteita jatkuvasti – oli siihen 
lupa tai ei. Siksi tulisikin miettiä, miten tunteet huomioidaan
ja miten niiden kanssa toimitaan työpaikalla.

• Työpaikan tunneilmastoa ei voi sanella ylhäältä päin, vaan 
siihen vaikuttaa jokainen, joka on läsnä yhteisissä 
kokoontumisissa ja osallistuu viestintään. Vastaavasti myös 
työpaikan tunneilmasto vaikuttaa jokaiseen työyhteisön 
jäseneen.
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• Mihin tilanteeseen tunne liittyi?

• Mikä aiheutti tunteen?

• Missä tunne tuntui kehossa?

• Miten voimakas tunne oli asteikolla 1-10?

• Miten pitkään tunne kesti ja vaikutti?

• Mikä hälvensi tunteen?

• Miten tunnekokemus näkyi sinusta ulospäin?

• Miten toiset reagoivat tunteeseen?

Millaisia tunteita olet kokenut 
voimakkaina työssä?
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Diojen pohjana käytetty linkkejä:

https://duunitori.fi/tyoelama/tunteet-tyopaikalla

https://filosofianakatemia.fi/blogi/4-faktaa-tunteista-tyossa/

https://dialogi.diak.fi/2021/10/25/tunteet-ja-tyo/
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