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1. porras: Psykofysiologiset perustarpeet

Tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa 

virikkeisen vapaa-ajan, riittävä ja laadukas 

ravinto ja liikunta, sairauksien ehkäisy ja hoito.



LIIKUNTA
• keskimäärin viidesosa aikuisista täyttää 

kestävyysliikuntasuosituksen (2018)

• runsas kymmenesosa täyttää terveysliikuntasuositukset 
(2012)

• vähäinen liikunta on yksi merkittävimmistä 
kansanterveydellisistä ja yhteiskunnallisista haasteista

Koskinen, Lundqvist, Ristiluoma (toim.) 2012. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. THL
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf

Husu, Sievänen, Tokola, Suni, Vähä-Ypyä, Mänttäri, Vasankari, 2018. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja 
fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018: 30. 
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntaraportti

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntaraportti


Kehon liike

•hidas liike lisää parasympaattista 
rauhoittumisreaktiota

• kehon liike vaikuttaa kognitiiviseen prosessointiin –
sulava, virtaava liike tuottaa sujuvaa, virtaavaa 
ajattelua, jota luovuus edellyttää

Kiti Müller, 2014; Fogel, A.; Slepian, M. L. & Ambady, N. 2012. Fluid Movement and Creativity



Onko kiireestä tullut Normi



Onko kiireestä tullut Normi tai jopa Arvo



”Hiljaa Hyvä tulee”



”Hiljaa Hyvä tulee”

- liian vanha suomalainen sananlasku



2. porras: Turvallisuuden tarve

Työn pysyvyys, riittävä toimeentulo, 

turvallinen työ ja työympäristö sekä 

oikeudenmukainen, tasa-arvoinen 

ja yhdenvertainen työyhteisö.



Turvallisuus antaa luvan tehdä virheitä

• Monet merkittävät innovaatiot ovat syntyneet virheiden kautta. 
Millainen on virheiden tekemiselle otollinen ilmapiiri?

• Luovuus, innovatiivisuus ja improvisaatio ovat virheitä sallivan 

ilmapiirin hedelmiä. Varman päälle pelaaminen jäykistää vuoro-

vaikutusta ja ajattelua. Paljon puhuttu Yhteiskehittely vaatii uskallusta 

tehdä virheitä. 



• Teimme virheen. Hyvä. Opimme siis juuri jotain.” - Keith Johnstone

• I don’t think much of a man who is not wiser today than he was 
yesterday.”                                                              – Sir Winston Churchill

• “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.” 
- Robert F. Kennedy



”Virheen tulisi meille kaikille olla kehityksen katalysaattori, eikä   

mikään nurkan takana vaaniva mörkö ”

-Lauri Hakala      



•Lahjoja jumalilta: Löydä uudelleen kykysi ottaa 
epäonnistumisen riski ja tee jotain ihmeellistä                                              

- Verena Lohner





Monet tieteen virheet ovat myös johtaneet uusiin 
löytöihin, vieläpä elintärkeisiin. 

Penisilliini, röntgensäteet, teflon ja kaaosteoria ovat 
sattuman satoa, virheen sivuvaikutuksia.



Kansainvälinen epäonnistumisen päivä 13.10

• Epäonnistumisen päivä on kansainvälinen kampanja, jonka 
tarkoituksena on tuoda ihmiset yhteen jakamaan epäonnistumisensa 
ja niistä syntyneet oppimiskokemukset. Päivän tavoitteena on luoda 
avoin ja hyväksyvä epäonnistumisen kulttuuri. Epäonnistumisen 
pelosta irti pääseminen ja epäonnistumisista oppiminen ovat avain 
menestykseen elämän jokaisella osa-alueella.

• Epäonnistumisen päivän juhlimisen aloitti Aaltoes (Aalto 
Entrepreneurship Society) vuonna 2010. 



• Tavoite: Epäonnistumisen päivä löytyy kalenterista vuonna 2020 

• One thing is for sure, you won’t be alone.

http://dayforfailure.com/



”Kaikki asiat menevät rikki 



”Kaikki asiat menevät rikki 

– ja halkeamasta tulee valo sisään”



3. porras: Liittymisen tarve

Yhteishenkeä tukevat toimet, 

tuloksesta ja henkilöstöstä 

huolehtiminen, ulkoinen 

ja sisäinen yhteistyö



Mikä tekee ihmiset onnellisiksi, hyvinvoiviksi?

”Onnellisuus on rakkautta – piste.”    Vaillant, G. 2010

Robert Waldinger, Harward University

Mistä koostuu elämän merkitys?

• Elämän merkitys on sitä, että teet itsellesi merkityksellistä 
ja olet merkityksellinen toisille ihmisille

Frank Martela



MYÖTÄTUNTO

Jos haluat muiden olevan onnellisia, 
keskity myötätuntoon, 
jos haluat itse olla onnellinen, 
keskity myötätuntoon.”  Dalai Lama

Dalai Lama 1995, 2001; Pessi, Martela, Paakkanen (toim.) 2017. Myötätunnon mullistava voima;   www.copassion.fi

http://www.copassion.fi/






• <iframe width="640" height="360" 
src="https://www.youtube.com/embed/BUKV9TKBEwo" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; 
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



• https://youtu.be/apzXGEbZht0?t=26

https://youtu.be/apzXGEbZht0?t=26


• https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


• https://youtu.be/BUKV9TKBEwo

• https://youtu.be/BUKV9TKBEwo?t=19

https://youtu.be/BUKV9TKBEwo
https://youtu.be/BUKV9TKBEwo?t=19


• https://www.youtube.com/watch?v=BUKV9TKBEwo

https://www.youtube.com/watch?v=BUKV9TKBEwo


•Milloin olet viimeksi kohdannut työtoverisi ja 
esimiehesi myötätuntoisesti?

•Milloin olet viimeksi tullut kohdatuksi 
myötätuntoisesti työtoveriesi ja esimiehesi taholta?



“Ihminen haluaa olla rakastettu
sen puuttuessa ihailtu
sen puuttuessa pelätty
sen puuttuessa ylenkatsottu ja inhottu.
Ihminen haluaa herättää toisissa
jonkinlaisia tunteita.

Sielu jäätyy tyhjiössä ja
haluaa yhteyttä toisiin
hinnalla millä hyvänsä.”

Hjalmar Söderberg



4. porras: Arvostuksen tarve

Eettisesti kestävät arvot, hyvinvointia 

ja tuottavuutta tukeva missio, visio, strategia, 

oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, 

toiminnan arviointi ja kehittäminen.



ARVOSTUS JA ARVOT



ARVOSTUS JA ARVOT

• Palaute

• Kokemus siitä, että tulen 
näkyväksi toisille

• Palkitseminen



Vaatii elinikäistä ponnistelua oppia 
puhumaan niin, että toinen haluaa 
kuunnella ja kuuntelemaan niin, että 
toinen haluaa puhua.



”Jos annat mulle ruusun, on se viikon päästä jo 

roskaa - jos sanot hyvän sanan ei se katoo

koskaan”

- Samuli Edelman



”Kärpäset ja Mehiläiset”



•Milloin olet itse osoittanut arvostusta 
työyhteisössäsi?

•Milloin olet kokenut itse saavasi arvostusta 
työyhteisössäsi?



Työtämme ohjaavat arvot

•elämän mielekkyyden puute on meidän 
yltäkylläisyydessä elävien ihmisten suurin vihollinen

•meillä ei ole mitään isoja syitä herätä uuteen päivään

•mikä olisi se ylväs Suomi, jonka haluamme 
saavuttaa?

Arto A. Salonen



”Onko kenenkään toisen ihmisen elämä ollut

helpompaa sen takia, että minä olen elänyt”

- Reijo Wilenius



5. porras: Itsensä toteuttamisen tarve

Oppiva organisaatio, omien edellytysten

täysipainoinen hyödyntäminen,

uuden tiedon tuottaminen, esteettiset elämykset.



Mistä elämän merkitys koostuu?

• kontakti toisiin
•hyvän tekeminen
• kontakti itseen, itsen toteuttaminen
• kykenevyys
• autonomia

Frank Martela



Työn tuunaaminen→ TYÖN IMU, TYÖN ILO

Työn sisällön tai työtapojen tuunaaminen

Työhön liittyvän vuorovaikutuksen tuunaaminen

Oman näkökulman tuunaaminen

https://www.ttl.fi/tyon-tuunaajan-inspiraatiokirja/

https://www.ttl.fi/tyon-tuunaajan-inspiraatiokirja/


Inviduaatio-prosessi / C.G. Jung

• Tulla siksi, kuka olet – myös työelämässä

•Mitä enemmän ihminen voi kokea toteuttavansa 
itseään työelämässä, sen parempi hänelle 
itselleen, työnantajalle ja koko yhteiskunnalle



”Ole se muutos, jonka tahdot nähdä maailmassa”

- Gandhi



”Jos onnesi riippuu siitä, mitä joku toinen tekee,

luulenpa, että sinulla on ongelma”

- Richard Bach



Estetiikka
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Estetiikka



Estetiikka = Elli Lukander



Kiitos ☺


