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Olenko SOTEssa nukkuva karhu?





HYVINVOINNIN KULMAKIVET
YKSILÖSSÄ

 Läsnäolo

o Rentoutuminen, stressinhallinta, kiitollisuus, 

keskittyminen, luottamus, hyväksyminen

Asenne ja motivaatio

o Sisäinen motivaatio, vuorovaikutustaidot

 Rohkeus, itsetunto

o Uskallus tehdä asioita toisin, luottamus omaan

työhön ja osaamiseen, uudenlainen yhteistyö

 Luovuus

o Arjen luovuus

o Uudet innovaatiot ja kokeilut, verkostoituminen



HYVINVOINNIN KULMAKIVET
TYÖELÄMÄSSÄ

 Läsnäolo

o Asiakaspalvelu, myyntitilanne, keskeneräisyyden sieto, 

tunneälyn kehittyminen

 Rohkeus

o Työntekijän palkkaaminen, investoinnit, uudet

menetelmät, heittäytyminen

 Motivaatio

o Sisäinen johtajuus, muiden innostaminen, uuden

kehittäminen, pitkäjänteisyys, muutoksen sietäminen

 Luovuus

o Uudet menetelmät, työkalut, innovaatiot, ideat



ONKO TUNNE TODELLINEN 

• Tunteet voivat  olla vääristymiä tai liioittelua 

• Mieli huomaa herkemmin negatiiviset  tunteet 

• Arjen peloista monet voivat olla itse luotuja 

• Piilovinoilun vaikutus ihmiseen 

• Luottamuksen kohteena oleminen tai toiseen luottaminen näkyvät 

myös aivoissa. Aivojen mielihyvä alueet aktivoituvat, mikä lisää 

endorfiinin tuotantoa elimistössä 



VERKOSTOIDU 
ERILAISTEN IHMISTEN KANSSA



Voimme määrätä järkeä –
emme tunteita.
Luo ilmatilaa ja ota etäisyyttä asioihin.

”Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä 
tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on 
voima valita reaktiomme. Reaktiossa on 
kasvumme ja vapautemme.”

- Viktor Franklin -



"Viisaus ilmenee myös kaukokatseisuutena, kykynä sietää sekä 
kielteisiä että myönteisiä seikkoja ja kokemuksia. Viisaalla on yhteistä 
etua korostavat arvot, tilannetajua ja syvää itseymmärrystä, jolloin hän 
kykenee näkemään omat kielteiset puolensa niiden kivulloisuudesta 
huolimatta. Se on tietynlaista nöyryyttä elämän edessä."

- Eeva Kallio -



Tunnista sinun tapa kohdata tunteet 

Pullottaminen- Jatkat eteenpäin kuin mitään ei olisi 
tapahtunut. Pidät itsesi kiireisenä: mikään ei tunnu miltään 

Vatvominen – Tunnistat taipumuksen analysoida. 
Muistelet ja vatvot loputtomasti, yrität löytää syitä ja 
selityksiä. Murehdit etukäteen 

Yltiöpositiivisuus- Haluat löytää heti jotain positiivista, 
tukahduttaa vaikeat tunteet. Etsit väkipakolla kiitollisuuden 
aiheita joka asiasta. Pakenet todellisia tunteita 



Osaatko kääntyä  negaatiosta 

positiivisuuteen 

Aina kun joku alkaa valittaa 

pyydä kaikkia tekemään pari kyykkyä ja samalla 

sanomaan ääneen jaksaa, jaksaa, jaksaa 





Osaatko vaihtaa

näkökulmaa

Osaatko katsoa asioita 

eri näkökulmista 

Rakennetaan yhteistä 

ekosysteemiä maakuntaan



Onko meillä NYT viisautta 

toimiayhteistyössä EGOsysteemistä

EKOsysteemiin

Yhteistyö-luottamus –

vuoropuhelu- asiakas-
oikeassa oleminen –
vastakkain asettelu  







Tunteet

TUNNE PITOISESTI sitoutuneet asiakkaat
suosittelevat kolme kertaa helpommin, 
ostavat uudelleen kolme kertaa todennäköisemmin, ostavat
harvemmin muualta ja ovat vähemmän hintaherkkiä

Tuntuuko siltä, että juuri sinun organisaatiossa on riittävästi
tunnepitoisesti sitoutuneita asiakkaita tai onko teillä tunne, että
tiedätte tarkalleen jatkuvasti mitä mieltä asiakkaanne ovat
palveluista tai tuotteistanne? 

Hyvin hoidettu reklamaatio voi muuttua positiiviseksi tunteeksi

Asiakastarinat vaikuttaa tunteisiin
Mitä tunnetta välitämme some maailmassa 
Mitä tunnetta välitämme oikeissa  kohtaamisissa 





Kiitos tästä hetkestä 
Mari Ravattinen 

mari.ravattinen@treenix.fi

TreeniX ja Mielen Melodiat yrittäjä 
Lappeenrannan yrittäjät hallituksen     
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