




Poikkeusoloista ei selvitä entisillä ajattelutavoilla

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto

”Maailman nopeatempoisuus ja monimuotoisuus eivät ole suurin 
ongelmamme. Suurin ongelmamme on se, jos kohtaamme tällaisen 
maailman vanhentuneilla tai käyttökelvottomilla hahmotustavoilla.” 

Psykologinen joustavuus, poisoppiminen ja oppimisen oppiminen –
mielen kimmoisuus – ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa.

http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/kognitiivinen-ergonomia-ja-johtajana-
kasvaminen/

Hermanni Hyytiälä & Petri Virtanen

Vaihda näkökulmaa – tutki havaintoharhojasi

http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/kognitiivinen-ergonomia-ja-johtajana-kasvaminen/


Näkökulman vaihdos: 
voimavaralähtöisyys  
ajattelutavaksi

• Katse työn voimavaroihin:
• Voisiko omaa työtä tehdä uudella tavalla, tuunata?
• Yhteistyön edistäminen: johtaminen ja työyhteisötaidot

• Omiin voimavaroihin:  
• Itsensä johtamisen taitojen edistäminen – myönteiset 

asenteet, psykologinen pääoma ja palautuminen
• Ammattitaidon laajentuminen – jatkuvan kehittymisen 

ja aktiivisuuden ylläpitäminen

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto



Työn tuunaaminen

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto
Manka & Manka 
2016



Yhteistyön edistäminen

• positiivinen vuorovaikutus: tähtihetket, ystävällisyys, 
kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, aktiivinen 
auttaminen

• vastavuoroisuus: palautteen antaminen ja toisilta 
oppiminen, jokaisen vastuu

• otan puheeksi: jos huomaan toisen väsymyksen, 
pahan mielen tai häirinnän 

• yhteiset ”sukimishetket”, yhdessäolo muulloinkin 
kuin työtä tehden

• verkostoituminen eri tahojen kanssa

• myös ongelmat esiin: hernetunti, turhautumatunti, 
huutohetki, rypyt pois-vihko

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto

Linkki oppaaseen

https://kuntoutussaatio.fi/files/1149/Sosiaalinen_paaoma_opas.pdf


Tehtävä

• Maailma muuttuu koko ajan emmekä voi välttyä yllätyksiltä. 
• Poikkeusolot helpottavat näkökulman vaihdosta ja pakottavatkin uuteen.
• Työn voimavarat kasvavat siitä, että koet työssäsi työnimua: tuunaa siitä vieläkin 

innostavampaa 
• Jokainen tarvitsee ”sukimisryhmiä”, tukea ja uusia näkökulmia, vuorovaikutusta 

niin kollegojen kuin asiakkaidenkin kanssa. 
• Tehtävä: minkälaisia tähtihetkiä sinulla oli viime viikolla työssäsi
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Lisätietoa työhyvinvoinnista

• Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi, TalentumPro https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi

• Manka, M-L. 2015. Stressikirja – mistä virtaa? Talentum. https://shop.almatalent.fi/stressikirja

• Manka M-L 2013 Työnilo. SanomaPro https://shop.almatalent.fi/tyonilo

• Manka M-L. & Larjovuori R- & Heikkilä-Tammi K. 2014. Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa.
Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Linkki oppaaseen

• Manka M-L. & Larjovuori R-L. 2013. Yhteisöllisyydellä menestykseen. Opas työpaikan sosiaalisen pääoman 
kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Linkki oppaaseen

• Manka, M-L. & Bordi, L. (toim.) 2014. Tosielämän työhyvinvointia.  Ratkaisuja ja kokemuksia. Tampereen 
yliopisto, Tampereen Business Campus, EU,ESR, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Linkki oppaaseen

• Mäkiniemi J-P, Ahola Salla, Korkiakangas Eveliina, Nuutinen Sanna, Tikka Piiastiina, Simunaniemi Anna-Mari, 
Heikkilä-Tammi Kirsi, Laitinen Jaana & Promo@Work-konsortio (2019) Mars matkalle, suositukset yrittäjän 
työkyvyn kehittämiseen Linkki oppaaseen

• Vinkkilista. Linkki kehittämisvinkkeihin

https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi
https://shop.almatalent.fi/stressikirja
https://shop.almatalent.fi/tyonilo
https://www.researchgate.net/profile/Riitta-Liisa_Larjovuori/publication/278390607_Voimavarat_kayttoon_-_miten_kehitan_psykologista_paaomaa/links/557ffc3a08aeea18b77a3212/Voimavarat-kaeyttoeoen-miten-kehitaen-psykologista-paeaeomaa.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/1149/Sosiaalinen_paaoma_opas.pdf
https://docplayer.fi/9098548-Tosielaman-tyohyvinvointia-marja-liisa-manka-ja-laura-bordi-toim.html
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/08/Mars_matkalle_suositukset_yrittajille_NETTI.pdf
https://www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille/
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