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Tarvitaanko työssäsi nyt

• Helpotusta ja tukea organisaation 
muutostilanteessa ja 
kehittämisessä

• Kykyä sopivaan joustavuuteen

• Vahvistusta työyhteisön 
ilmapiiriin 

• Vahvistusta päätöksentekokykyyn

• Voimia nykyiseen ja tulevaan 
kriisitilanteeseen

• Lisää suorituskykyä

• Lisää luovuutta

• Lisää voimavaroja

• Lisää motivaatiota

• Lisää vastuullisuutta

• Lisää hyvinvointia

• Lisää innostumista ja työniloa

• Vahvaa merkityksellisyyden 
kokemusta
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Laatuyhteydet

• Ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa on positiivinen lataus

• Laatuyhteydet voimaannuttavat ja energisoivat

• Työntekijöiden keskinäisten kohtaamisten laatu näkyy käytännössä  

- dialogin toimivuutena

- avoimuutena ja 

- hyvänä ilmapiirinä

Merja Fischer & Satu Vainio
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Laatuyhteydet voimavaraksi

• Laatuyhteydet saavat työntekijät kukoistamaan, kantamaan 
vastuuta, innovoimaan ja voimaan hyvin.

• Myönteiset yhteydet ihmisten välillä lisäävät avoimuutta, 
motivaatiota ja kehittävät resilienssiä työssä. 

• Positiivisina koetuissa kohtaamisissa korostuu kohtaamisen 
merkityksellisyys, joka saa aikaan myönteisyyden kierteen
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Laatuyhteydet synnyttävät

• myönteistä tunne-energiaa, kollektiivista vastuuta, työniloa, 

toimintakykyä, tyytyväisiä asiakkaita ja kannattavia yrityksiä. 

• itseluottamuksen tunnetta, rohkeutta ryhtyä toimeen ja aloitteellisuutta

• arvokkuuden kokemusta, mikä motivoi eteenpäin.   

(Dutton & Heaphy, 2003)
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Miten laatuyhteyksiä syntyy?

• Tarvitaan sosiaalista vuorovaikutusta ja kollektiivista tahtotilaa

• Hyvä sosiaalinen vuorovaikutus edellyttää, että yksilöt ovat kohdanneet 
toisensa myös tunnetasolla

• Yhteinen tahtotila edellyttää, että ymmärretään oma sekä toisten roolin 
merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaista tarvitaan!
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Laatuyhteyksiin tarvitaan myönteisiä 
tunteita
• Myönteiset tunteet luovat voimavaroja ja ihmisten välisiä 

laatuyhteyksiä, jotka tarvittaessa kannattelevat haastavissakin 
tilanteissa. 

• Myönteisen tunne-energian lähteenä toimii kohtaamisten 
merkityksellisyyden kokemus sekä vastuullinen 
käyttäytyminen

> vastuullisuus on oman toiminnan seurausten 
tiedostamista ja vaikutuksen ymmärtämistä suhteessa 
muihin
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Kohti tiedostettua käyttäytymistä  (Fischer)
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Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus

• Hyvän työilmapiirin, tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden taustalla 

on positiivisesti poikkeava vuorovaikutus joka pohjimmiltaan tarkoittaa 

auttamista, arvostamista, kiitollisuutta ja osallistamista. 

• Positiivinen reagointi vaatii tiedostamista ja yritystä, sillä negatiivinen 

ja neutraali käyttäytyminen tulee automaattisesti.

(Fischer, 2012)
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Positiivinen kierre
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Positiivisesti poikkeava 
vuorovaikutus synnyttää 
positiivista merkitystä, positiivista 
ilmapiiriä ja laatuyhteyksiä.

Cameron 2008

Vuorovaikutus, tuki ja palaute on 
avainasemassa työstä 
innostumisessa.

Karkkola 2020
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Vuorovaikutusketjut

• Edeltävien kohtaamisten 
tunnejäljet vaikuttavat siihen 
sävyyn, jolla kohtaamme 
toiset seuraavassa 
vuorovaikutustilanteessa.

• Edellisen kohtaamisen 
muistijälki säilyy yllättävän 
pitkään – etenkin jos yksilölle 
on syntynyt negatiivinen 
tunnekokemus

• Yksilöiden kohtaamisia voidaan 
tarkastella erilaisina sarjoina

Randall Collins, Fischer 
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• Laatuyhteydet ja niiden kehittäminen ja vaaliminen on työyhteisössä 
jokaisen vastuulla; olemme kukin osa vuorovaikutusketjua

• Laatuyhteyksien kehittäminen ja ylläpito voidaan lukea nykyaikaisiin 
työelämätaitoihin

(Kousa 2019)
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• Mikä on lisännyt laatuyhteyksiä työpaikallasi?

• Mikä on lisännyt tietoisuuttasi omasta vuorovaikutuksestasi 
työyhteisössä?

• Mitä keinoja käytät katkaistessasi negatiivisen 
vuorovaikutusketjun?

• ”Asiakkaan kanssa loistavaa vuorovaikutusta, mutta työyhteisössä 
vuorovaikutustaidot unohtuvat.” - Onko totta? Mistä kertoo? 

• ”Pitääkö työyhteisössä olemista opettaa?”

• Toimivatko laatuyhteydet sähköisesti?  - Miten?
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Myötätunto
Tietoisuutta; kykyä huomata ja ymmärtää toisen tilanne ja 
tunnetila

Tunneyhteyttä; tunnetta, sympatiaa ja halua toimia toisen 
puolesta

Toimintaa; konkreettisia tekoja toisen hyvän edistämiseksi

(Anne Birgitta Pessi & Frank Martela & Miia Paakkanen, Myötätunnon mullistava voima         
–tutkimushanke 2017)
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Myötätunnon tutkittuja vaikutuksia

• Helpottaa organisaation muutostilanteissa ja kehittämisessä

• Antaa kykyä sopivaan joustavuuteen

• Vahvistaa työyhteisön ilmapiiriä ja kykyä tehdä päätöksiä

• Antaa voimaa kriisitilanteissa

• Edistää suorituskykyä ja oppimista

• Tukee innostumista ja luovuutta

• Antaa vahvan merkityksellisyyden kokemuksen

Pirjo Rantonen 13.2.2020



Työkaluja laatuyhteyksien ja 
myötätunnon ylläpitämiseen työpaikalla
• Arvosta itseäsi ja toisia. Jokaista tarvitaan. Ilmaise tämä.

• Opettele olemaan henkisesti läsnä.  

• Vieraile toisen näkökulmassa.

• Auta ja pyydä apua. Molemmat synnyttävät merkityksen tunnetta.                                                                                   
Avun pyytäminen on lahja toiselle! 

• Negatiivisen vuorovaikutustilanteen jälkeen anna/pyydä 
moninkertaisesti positiivista palautetta ja myötätuntoa.

• Luo ja pidä yllä ja myönteisiä tunteita lisääviä rutiineja.

• Luo ja pidä yllä säännöllisiä kohtaamisen tiloja. Ole niissä psyykkisesti 
läsnä.

• Huolehdi osaltasi uuden työntekijän hyvästä perehdytyksestä.

• Anna apua ja myötätuntoa esimiehelle. Esimiehenä ole esimerkki.
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•Mitä edellisistä asioista teette jo hyvin 
työpaikallasi?
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• Ole kiitollinen itsellesi ja muille. Osoita se!

• Puhu itsellesi ja muille kiltisti.

• Puhu niin, että sinua on helppo kuunnella ja  kuuntele niin, että sinulle 
on helppo puhua.

• Pidä vuorovaikutusketju lämpimänä!

• Luota hyvään!

• Ole valo!
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Hyvää työelämää jokaiselle!!!!!

Pirjo Rantonen 13.2.2020


