
MITEN EDISTÄN  OMAA JA 
TOISTEN TYÖHYVINVOINTIA?

VUOROVAIKUTUSMUOTOILIJA SIMO ROUTARINNE

Ota empatia ja myötätunto työkaluiksesi!



MITEN 
VOIT?



PARIPORINA
KÄYKÄÄ LÄPI JOITAKIN NÄISTÄ:

- Mikä sai minut valitsemaan 
juuri tämän numeron? 

- Miksi osallistun tähän 
työpajaan? 

- Mikä on tärkeintä 
työhyvinvoinnissani? 

- Mihin kysymykseen haluaisin 
vastauksen tässä työpajassa? 

- Mikä on paras 
palautumisvinkkisi muille?



KOHTAAMINEN
VERHOT AUKI - VERHOT KIINNI



VOIT ANTAA LISÄHAPPEA

TOISELLEITSELLE



Nimeä rauhassa 
kolme asiaa, 
jossa voit sanoa 
olevasi hyvä 

Asian ei tarvitse 
olla merkittävä 

Jaa nämä kolme 
asiaa parisi 
kanssa 

Käykää 
purkukeskustelu

VAHVUUSLÄHTÖISYYS



ITSEMYÖTÄTUNTO
- Kyky suhtautua ystävällisesti ja 

lempeästi itseen, myös 
epäonnistumisen jälkeen 

- Itsensä viisasta vanhemmointia 
ymmärtäen ja lohduttaen 

- Epätäydellisyyden ja 
haavoittuvuuden hyväksymistä 

- Omien vahvuuksien 
tunnistamista 

- Oman olotilan tietoista 
huomiointia, uskallusta kohdata 
omat tunteet 

- Onnistumisista iloitsemista 

- Kiitollisuuden harjoittamista 

- Itsensä hyväksymistä juuri 
sellaisena kuin olet 

- Kyky huomata kärsimystä 
itsessään ja halu lievittää sitä

Itsemyötätunto  
on perfektionismin  

vastavoima



EMPATIA

MYÖTÄTUNTO

AFFEKTIIVINEN KOGNITIIVINEN



AFFEKTIIVINEN 
EMPATIA 

KOGNITIIVINEN 
EMPATIA  

•Tuntuu kehossa 
•Peilisolut aktivoituvat 
•Tunteet, ilmeet ja 
kehonkieli tarttuvat 
toiseen 
•Mahdollistaa 
samaistumisen toisen 
tunteeseen ja 
tilanteeseen

•Älyllistämistä 
•Toisen 
perspektiivin 
ottamista 
•Kun toisen 
kohtalo synnyttää 
ajatuksen 
vääryydestä… 
•Voi pukea 
lauseeksi



MYÖTÄTUNTO
Myötätuntoon tarvitaan 
tekoja. Pelkkä toisen 
tilanteen ymmärtäminen 
ja siihen eläytyminen ei 
ole myötätuntoa. 
Myötätuntoon tarvitaan 
lisäksi toimintaa. 
Huomatessamme toisen 
tunnetilan, eläydymme 
siihen ja teemme tekoja 
sen eteen. Myötätunnon 
teot voivat näkyä 
esimerkiksi kuunteluna, 
rinnalla kulkemisena tai 
ystävällisyyden 
ilmaisuna. 



Passiivinen Aktiivinen



1. Kuuntelijoilla kamerat pois päältä 

2. Kuuntelijoilla kamerat päällä 

 - ei minimipalautetta (”huonoa kuuntelua”) 

3. Kuuntelijoilla kamerat päällä 

- annetaan minimipalautetta (”hyvää kuuntelua”) 

KUUNTELUKOE
YKSI KERTOO - MUUT KUUNTELEVAT

PILVIKKI ABSETXZ - KANSANTERVEYSTIETEEN PROFESSORI, TAMPEREEN YLIOPISTO

Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että 2. on 
vuorovaikutushelvetti, 3. on taivas 

Valitsemmeko limbon välttääksemme 
helvetin, vaikka se varmistaa sen, ettemme 
pääse koskaan taivaaseen?



PSYKOLOGINEN 
TURVALLISUUS
MITÄ SE ON?

- Yhdessä jaettu tunne siitä, ettei 
kenenkään tarvitse pelätä 
muiden reaktioita 

- Luottamus siihen, että 
vastaanotto on ymmärtävä ja 
reilu, vaikka näkemykset 
olisivat vastakkaiset 

- Sitä, että sosiaalinen riskinotto 
on mahdollista ja kaikki 
uskaltavat ideoida ja kysellä 
(jopa tyhmiä kysymyksiä!) 

- Silloin yksilöiden väliset 
käyttäytymiserot tasoittuvat; 
introvertitkin uskaltavat avata 
suunsa ja ekstrovertit sulkea 
sen.



Psykososiaalinen 

 turvallisuus

Psykososiaalinen 

stressi

Ei uskalleta 
myöntää virheitä

”Kaikkihan sen  
tietää” - efekti

Syyllisten  
etsiminen

Vaikeaa käsitellä  
erilaisia näkökulmia

Helppoa  
myöntää virheet

Epäonnistumisista 
voidaan oppia

Jokainen uskaltaa 
 esitellä ideoitaan

Innovaatiot ja 
päätöksenteko 

Helpottuu





PSYKOSOSIAALISEN 
TURVALLISUUDEN 
MATALA TASO 
KUORMITTAA JA 
KORKEA VOIMAUTTAA

- SOSIAALINEN STRESSI 

- SOSIAALINEN PELKO 

- SOSIAALINEN RAKKAUDELLISUUS;  
EMPATIA JA MYÖTÄTUNTO 

- SOSIAALINEN VOIMAUTTAMIMNEN 



PSYKOLOGINEN 
TURVALLISUUS
MITEN SE RAKENTUU?

- Säätelemällä tietoisesti 
vuorovaikutuksen laatua 
kilpailevasta rakentavaan ja 
yksilökeskeisestä yhteisölliseen  

- Pyrkimällä kokeilukulttuuriin 
vähentämällä epäonnistumisen 
pelkoa ja lisäämällä iloisen 
mokaamisen periaatetta. 

- Myötätuntoisella ja aktiivisella 
kuuntelulla 

- Empaattisella toisen kokemuksen 
ymmärtämisellä 

- Ilmaisun teoista, käyttäytymisen 
tietoisesta muutoksesta, ei 
pelkistä hyvistä aikeista 

- Oman vaikutusvallan 
tunnistamisesta ja sen 
käyttämisestä hyvään 
tarkoitukseen - jokainen meistä 
voi muuttaa omaa käytöstään 
milloin tahansa!



SORMIHARJOITUS
LAITA KÄDET NYRKKIIN! OIKEAN KÄDEN ETUSORMI OSOITTAA ETEENPÄIN, 

VASEMMAN KÄDEN PEUKALO YLÖSPÄIN.  

SITTEN VAIN VAIHDELLAAN SORMIEN PAIKKAA!



NEGATIIVISET TUNTEET?
MITEN HYVÄKSYÄ TOISEN

KERRO LISÄÄ…

LOHDUTTAMALLA?  
VAI YKSINKERTAISESTI SANOMALLA:



I AM OK - ARE YOU?

+/+ 
I AM OK, 

YOU ARE OK

-/+ 
I AM NOT OK, 
YOU ARE OK

+/- 
I AM OK, 

YOU ARE NOT OK

-/- 
I AM NOT OK, 

YOU ARE NOT OK



”Toivon, että olet turvassa. Toivon, ettei sinun tarvitse pelätä. 
Toivon, että sinulla on hyvä olla.” 

1. Itse 

2. Läheinen 

3.Tuttu ihminen 

4.Haastava henkilö

LKM -MEDITAATIO
LOVING KINDESS MEDITATION



app.doninto.com

Become the secret 
change agent of your life!

Secret code: don



KIITOS!


