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unteet työelämässä ovat
pitkään olleet tabu. Ikään
kuin tunteet voisi irrot
taa itsestään, jättää oven
suuhun töihin mentäessä ja paka
ta mukaansa töistä poistuttaessa.
Näinhän ei tietenkään ole!
Ihminen on kokonaisuus, eikä
tunteita voi jättää huomioimatta
edes työpaikalla. On aivan eri asia
tehdä työnsä mekaanisesti kuin sy
dämellä, jossa on tunne mukana!
Itse asiassa tunteilla on tämän
päivän työelämässä suurempi roo
li kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
Tunteet ovat ihmisiä yhdistäviä
moottoreita, joita ilman on mah
doton elää.
Moni toiminta käynnistyy vas
ta, kun se herättää tunteita: on ih
misiä, jotka tarvitsevat deadlinen
aiheuttaman adrenaliinipiikin tai
ahdistuksen saadakseen jotain ai
kaan. Tunteet vaikuttavat olennai
sesti kykyyn selviytyä työtehtävis
tä, ja erityisesti asiakaspalvelussa
tunteilla on merkittävä vaikutus
paitsi asiakaskokemukseen, myös
yrityksen liikevaihtoon.
Vaikka tunteitaan ei muuten ko

vin hyvin tunnistaisikaan, yhdis
tää monia yksi tuttu: kollektiivi
nen kiireen tunne. Työpaikoilta se
on levinnyt myös yksityiselämän
puolelle. Isoja tunteita nostatta
vat eniten alituiset (organisaatio)
muutokset ja niistä johtuvat epä
varmuustilanteet.
Pahimmillaan työelämän tunteet
ovat negatiivia ja perustuvat kan
tatunteeseensa pelkoon.

Moni toiminta
käynnistyy vasta,
kun se herättää tunteita.
Osan ihmisistä voi
esimerkiksi yt:n pelko
lamaannuttaa.
Otetaan esimerkiksi yt-tilanne
ja sen nostattamat monivivahtei
set tunteet: Kun tieto yhteistoi
mintaneuvotteluista tulee, nousee
useimpien mieleen ensin pelko (el
lei sitten ole täysin turtunut uuti
seen useiden aiempien yt-kierros
ten jälkeen). Pelko on täysin inhi
millinen reaktio tällaisessa tilan
teessa, jossa ensimmäinen ajatus
on: ”Miten minun käy?”
Osan ihmisistä pelko voi lamaan
nuttaa, jolloin työteho on mini
maalinen. Osa kanavoi pelkonsa
valittamiseen, kyräilyyn tai muu
hun negatiiviseen. Turhautuminen
kasvaa, luottamus katoaa ja ihmi
set pitävät mustasukkaisesti kiin
ni omasta erityisosaamisestaan tai
panttaavat tietoa.
Koska tunteet tarttuvat, on tällä
kaikella suuri vaikutus myös ym
päristöön: hekin, jotka haluaisi
vat keskittyä työntekoon, joutuvat
tahtomattaan osallisiksi käytävä
puheisiin. Ainakin niitä on vaikea
välttää kuulemasta, ellei ole todella
hyvä keskittymiskyky voidakseen
sulkea ne pois.
Lisäksi nämä tunteet heijastuvat
myös asiakkaisiin, sillä työpaikan
henki välittyy aina ulospäin.

Aamulehti // Sunnuntaina 8. helmikuuta 2015

Tunteet
arvoonsa
työpaikalla
Ihmisestä välittyy toiseen tunteita ja tunnelmia.
Työkaverin innostus tarttuu, ja rohkeus saa muutkin
uskaltamaan. Monella
työpaikalla perustunne,
pelko, tarttuu ja hankaloittaa
kaikkea tekemistä.
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Prosessin aikana ehtii siis käy

dä läpi monenlaisia tunteita, jot
ka stressitilanteessa heijastuvat
helposti kehoon ja johtavat jopa
sairasteluun.
Kun yt-tilanne on ohi, menee vie
lä jonkin aikaa, ennen kuin ihmiset
sijoittuvat paikoilleen ja löytävät
uudelleen matkan varrella kadon
neen motivaationsa.
Suurin tunne, suru, jää usein täs
sä kohtaa usein huomioimatta. Su
ru siitä, että joko itse tai tuttuja
työkavereita joutuu lähtemään.
Molemmissa leireissä elää samal
la huoli siitä, miten tästä eteen
päin. Miten selviän, jos ei ole töi
tä? Miten selviän tulevasta työtaa
kasta, kun tekijöitä on aiempaa vä
hemmän? Yritysten tulisikin huo
mioida tämä ja antaa ihmisille ai
kaa tehdä oma surutyönsä, ennen
kuin voi olettaa täyttä työpanosta.
Onneksi työpaikoilla on myös
positiivisia tunteita! Ne puoles
taan ovat kaikki kantatunteensa
rakkauden ilmenemismuotoja. Esi
merkiksi luovuus ja innostus ovat
valtavia voimavaroja, jotka muun
hyvän lisäksi tuottavat myös tu
losta työssä. Toisista välittäminen
ja aito kohtaaminen luovat yhteis
henkeä ja hyvää fiilistä: aamulla on
kiva mennä töihin!
Kiireettömyyden tunne onnis
tuu läsnäoloa harjoittamalla. Kun
on läsnä, on helpompi keskittyä
olennaiseen, jolloin turha hötkyi
ly jää pois.
Sisäisen asiakkuuden perussään

tö on se, että kohtelee työkaverei
taan kuin he olisivat asiakkaita. Jo
kainen on toinen toisensa asiakas
ja opettaja.
Ystävälliset sanat ja hymy nos
tattavat kaikkien mielialaa. Samoin
kuin hyvä annettu ja saatu palau
te työstä. Toisten kannustaminen
ja kiittäminen eivät ole itseltä mi
tään pois! Kiitos on pieni sana, jo
ka kohottaa kenet tahansa ja saa
antamaan parastaan.
Työn ilo tulee pitkälti mielek
käästä työstä ja välittävästä työ
yhteisöstä eli tunteista, että tekee
jotain itselleen merkityksellistä ja
kuuluu joukkoon.
Jokainen meistä haluaa tulla näh

dyksi ja kuulluksi. Kun hyväksym
me itsemme kaikkine tunteinem
me ja tulemme nähdyksi sellaisi
na kuin olemme, vapautuu hurjas
ti voimavaroja.
Tarvitaan vain ripaus inhimilli
syyttä, empatiaa ja tahtoa ymmär
tää. Se, että uskalletaan olla rehel
lisiä itsellemme, lisää avoimuutta
ja uskallusta olla haavoittuva.
Haavoittuvuus on todellista roh
keutta. Sen voimalla uskallamme
pyytää muilta apua ja hyväksyä, et
tä tarvitsemme toinen toisiamme.
Kirjoittaja on kouluttaja ja
kirjoittaja, joka on erikoistunut
itsetuntemukseen ja kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan.
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