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Mikä teki näistä kahdesta 
valmennuspäivästä napakympin? 



Rohkeus on hyve, asenne ja taito 



Miten rohkeus näkyy? 

Mitä rohkeita tekoja (ihan pieniäkin!) sinä olet 
tänä vuonna tehnyt?  





 

”Ensimmäinen askel 
on tehdä jotakin, 
minkä uskoo 
mahdolliseksi ja sen 
jälkeen jatkaa 
matkaa.”  
 

Miten tehdään mahdottomalta tuntuvia asioita?  



Mitä sinä pidät mahdottomana?  



Pieni konkreettinen askel 

 

Mitä sinä voisit kokeilla (kaikesta huolimatta) 
heti?  

 



Ajattelumme? 

vs. 



Mitä tapahtuu, jos emme tiedosta ja johda 
ajatteluamme? (tai kun olemme nälkäisiä/ 
väsyneitä/ stressaantuneita tai kohtaamme 

muutoksia) 

1. Turvallisuus 

2. Energian säästö 

3. Lokerointi, mallit 
 

 Autopilotille    
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Autopilotilla 

1. Toistamme turvallisia ja tuttuja juttuja 
(sanomme helposti ei) 

2. Aivot säästävät energiaa  (uusia 
ratkaisuja/ideoita ei synny) 

3. Aivot etsivät todisteita vahvistaakseen 
vanhoja malleja ja vanhaa lokerointia 
(vaikeaa vaihtaa perspektiiviä tai nähdä 
asioita uudessa valossa)  
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Limbinen järjestelmä   
Negatiivisuus vääristymä 

• Aivojen hälytysjärjestelmä, etsii uhkia 
(mantelitumake, hippokampus) 

• Luokittelee kaiken:  

Pois, uhka    Kohti, palkkio 

 



Oman ajattelun tiedostaminen 

Ulkoisiin 
olosuhteisiin emme 
aina voi vaikuttaa – 
mutta ajatuksiimme 
ja asenteeseemme 
kyllä! 

 

 

 



”Asiat eivät tee 
meitä onnettomiksi, 
vaan tapamme 
suhtautua niihin.” 

 

Epiktetos 

 



Näkökulman vaihtamisen taito 







Mikä auttaa meitä olemaan 
vastustelematta, kun joku tarjoaa 

erilaisen näkökulman?  
 



Disney malli 

Unelmoija 
- Mitä ideoita 
mieleen? 

- Mikä voisi olla 
hurjin ja luovin  
vaihtoehto? 

- Mitä todella uutta 
voitaisiin kokeilla? 

Realisti 
- Mitä idea 
konkreettisesti 
vaatisi? 
- Mitä eri vaiheita 
idean toteutta-
minen pitää 
sisällään? 
- Millaisella 
aikataululla idea 
voitaisiin toteuttaa? 

Kriitikko 
- Mitkä ovat idean 
heikkoudet ja 
vahvuudet? 
- Mitä puutteita tai 
haasteita ideassa ja 
suunnitelmassa voisi 
olla? 
- Miksi esitetyt asiat 
eivät välttämättä ole 
toimivia? 
 
 Lopuksi Neutraali tarkkailija: Mitä saatiin aikaan? Mitä havaintoja tehtiin? 

     Mitä voisi kokeilla? 



Mihin keskityn? 

Missä fokuksesi 
on? Ongelmissa 
vai ratkaisuissa? 

 Se missä 
fokuksemme on 
kasvaa ja kehittyy 

 
© Eeva Jaakonmäki 2016 



Fokus ja energia valittuun 
suuntaan! 

Mitä vaihtoehtoja on? 

Tilanteen analysointi 

Draama/ Vellominen 

POIS 
DRAAMASTA! 
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Speed Coaching 

1. Mikä on haasteesi? (jos haaste on laaja, 
pyydä tiivistämään haaste yhteen 
lauseeseen) 

2. Mitä haluat saada aikaiseksi tämän asian 
suhteen? (Jos vastaus on lavea, niin pyydä 
tiivistämään tavoite) 

3. Mitä 2-3 asiaa voisit kokeilla eteenpäin 
pääsemiseksi? 

4. Mitkä näistä (vähintään yksi) oikeasti toteutat 
ja milloin? 
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Asenteet ja uskomukset 

Aivot eivät aseta rajoja oppimisellemme ja 
kehittymisellemme, rajoite on: 

MIELIKUVAT, ASENTEET, USKOMUKSET 





       Fixed Mindset       Growth Mindset 

 

Haasteet  Välttää haasteita       Etsii haasteita 

 

Epäonnistuminen Vika on muissa!       Mitä tästä voi oppia? 

 

Ponnistelu  Turhaa ja arvotonta,       Tie mestaruuteen, 

   Noloakin        Olen ylpeä  
            ponnisteluistani 

 

Toisten menestys Uhka         Oppimisen ja 

            inspiraation lähde 

 

Tavoite  Näyttää pätevältä       Oppia lisää 



”Olen koripallourani aikana 
missannut yli 9000 heittoa. 
Olen hävinnyt yli 300 
ottelua. 26 kertaa minulle 
on uskottu ratkaiseva 
heitto, ja olen 
epäonnistunut siinä. Olen 
epäonnistunut elämässäni 
kerta toisensa jälkeen, ja 
juuri siksi minä onnistun.”  
  

Michael Jordan 



Mikä tekee epäonnistumisesta 
onnistumisen? 



Organisaatiot, joissa kasvun asenteen 
ilmapiiri: 

 
- Työntekijöillä 47 % parempi luottamus sekä työ-

kavereihinsa että itse yritykseen 
- Työntekijöillä 34% korkeampi sitoutuminen 

yritykseen, työntekijät ottavat ”omistajuutta” 



Kasvun asenteen ilmapiirin 
vahvistaminen 

• Minkälaisilla arjen toimilla kasvun asenteen 
ilmapiiriä luodaan?  



Kasvun asenne keskustelu 

1. Miten olet itse kehittynyt/mitä olet oppinut 
viimeisen vuoden aikana? 

2. Miten olet selättänyt vaikeat tilanteet/asiat? 
(Mitä ominaisuuksiasi/vahvuuksiasi olet silloin 
hyödyntänyt?) 

3. Milloin olet viimeksi antanut ympärillesi 
positiivista palautetta? 
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Myönteinen asenne ja 
myönteinen tunneilmasto 
kivijalkana 



Tutkimustuloksia myönteisyyden 
vaikutuksista hyvinvointiin 

• Parantaa kykyämme selvitä vaikeuksista 
(resilienssi) 

• Kohentaa sydämen ja verisuonien 
terveyttä 

• Vahvistaa immuunijärjestelmää 

• Pidentää elinikää 



Tutkimustuloksia myönteisyyden 
vaikutuksista tuloksiin 

• Enemmän (toimivia) ideoita 
• Kolme kertaa luovempia 
• 37% parempi myynti 
• 31 % tuottavampia 

 
Muiden auttaminen/myönteinen vuorovaikutus (positive 
engagement with coworkers/social support) luo merkittäviä 
hyötyjä: 
- 40 % todennäköisempää saada ylennys 
- Työtyytyväisyys ja työhon sitoutuminen 10 kertaa suurempaa kuin 

niillä jotka eivät käytä aikaansa muiden auttamiseen 
- Yksi merkittävimmistä hyvinvoinnin lähteistä 
- Ochsner Health System ”10/5 way” (myös asiakastyytyväisyys 

nousi) 

[Meta-analysis of 225 academic 
studies / Diener, King, 
Lyubomirsky] 



Positiivinen vs. Negatiivinen mieli  

Positiivinen mieli + : 

- Luovempia 

- Parempia ongelman 

ratkaisijoita 

- Joustavampia 

- Tehokkaampia  

päätöksentekijöitä 

-  Rohkeampia 

Negatiivinen mieli + : 

- Kiinnitämme 
paremmin huomiota 
yksityiskohtiin ja 
tylsiin tehtäviin 

- Olemme skeptisempiä 

- Löydämme 
helpommin virheitä 



Mitä myönteinen asenne on? 



Myönteiset tunteet 

• Arvostus 
• Kiitollisuus 
• Toiveikkuus 
• Innostus 
• Levollisuus 
 
• Rauha 
• Läheisyys 
• Luovuus 
• Inspiraatio 



Myönteisen ajattelun treeni 

Myönteinen asenne kehittyy treenaamalla: 

• Ole avoin 

• Ole arvostava ja  

kiitollinen 

• Ole utelias 

• Ole ystävällinen 

• Ole aito 
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Mikä auttaa? 

• Hengitys 

• Hymy ja huumori 

• Hyväksyntä 

• Keho – mieli yhteys 

• Hiljentyminen  

(mindfulness/ 

meditaatio) 



Mitä energiaa levitän ympärilleni? 

 



Hunt the good stuff 
- Miten teet onnistumisista näkyviä? 

- Minkälaisiin arjen tekoihin sinä olisit valmis 
vahvistaaksesi positiivista tunneilmastoa  ja 
luodaksesi tilaa innostumiselle työpaikallasi? 



• Uni, lepo, tauot  - väsynyt 
mieli 4 x kielteisempi 

• Varaa aikaa ajattelulle - 
jatkuva kiire heikentää 
laadukasta ajattelua  

 

• Luovat ratkaisut eivät 
välttämättä synny klo 8-
17 työpöydän ääressä... 



Olenko autopilotilla? 
Tiedostanko ajatteluni 
ja asenteeni?  

 
 

Mitä energiaa levitän?  
Näenkö myös hyvän? 
 
 
 

Miten voin vaikuttaa 
kehittämisilmapiiriin? 


