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Tuhat tapaa



Työn tarkoitus
1. Saada palkkaa

2. Tyydyttää asiakkaan tarpeet

3. Saada käyttää kykyjään

4. Oppia uutta

5. Olla osa yhteisöä

6. Kokea onnistumisia

7. ???



Työn tarkoitus on

tuottaa ihmeitä.



On kolme tapaa 

kokea ihme

nähdä

tehdä

olla



Ihme
Ihminen ehtii elämänsä aikana 

kohdata miljoona ihmettä. 

Ehtona on, että tahtoo nähdä ja 

tehdä ihmeellisiä asioita.  



Kukaan ei voi

tehdä ihmeitä

yksin. 



1. Saada ihan tavalliset työtiistait 

tuntumaanvähemmän työltä 

ja enemmän elämältä.

Tavoitteet

2. Saada asiakas sanomaan:

”MAHtavaa!”



Työsuhde
muovaa
meitä.
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1. Miten koen työni? 

2. Mitä hyvää työssäni on?

3. Mikä työssäni ”nyppii”? 



Mitä työ

”tekee”

minulle?



Työssä nyppii
1. Työn määrä ja kiire

2. Tiedonkulku

3. Vaikutusmahdollisuudet

4. Arvostuksen puute

5. Ilmapiiri, henki

6. Esimiehet ja johtaminen

7. Palkkaus



SysteemitIhmiset

Tulokset

Tehtävä

Lataus

Tarkoitus



1. Muutos alkaa 

mielestä.



Saan! Joudun

Asenne
tehtävään



Millaista arkea haluan viettää?

upeaapea

Asenne

arkeen

Millaista arkea haluan tuottaa?



2. Kaikki hyvä 

tehdään yhdessä.



Menestys alkaa 

sanasta ”me”.



Elämä ei ole egotrippi.



on voima, jolla 

neste tai kaasu nostaa 

kappaletta ylöspäin, 

nostovoima.

Noste



Noste
on voima, jolla ihmiset 

nostavat toisiaan.



Noste
on voima, jolla ihmiset 

saavat toisiltaan.



Noste
on voima, jolla ihmiset 

antavat toisilleen.



3. Kohota voi aina.



Pekka Kuusisto

Lumoutuminen



Kykyään lumoutua 

kannattaa harjoitella.

Se kasvaa käyttämällä.



Miten lumous syntyy

ja miksi se lakkaa?



1. Touhuamme liikaa
ja teemme liian vähän tietoisina.

2. Meitä johdetaan liikaa
ja alistumme liian helposti.

3. Luulemme liikaa
ja luotamme liian vähän faktoihin.

4. Valitamme liikaa
ja välitämme liian vähän.



4. Innostusta ei voi 

työntää ihmiseen.



”Ihmisten johtaminen 
on narulla työntämistä.”



Innostus on synnynnäistä,

apaattisuus opittua.



5. Aina voi tehdä

(ja voida) paremmin.



= miten paljon 
koet voivasi
vaikuttaa

työsi tuloksiin?

Pelivara



Pelivara
= mitä saa ja

voi tehdä

Mahdotonta!    

Kielletty!



5. Taltuta

touhuaminen.



Mikä on oleellista

(juuri nyt)?



Ihmiset Tehtävät

Raha Terveys



6. Ihminen tarvitsee 

syyn tehdä.



”Ihminen tarvitsee jonkin syyn 
aamulla nousta ja lähteä.” 

Mika Häkkinen



Työn tarkoitus on

tuottaa ihmeitä.



7. Jos juttu ei toimi, 

vaihda oletuksia.
• Itsestäsi

• Toisista ihmisistä

• Työstä

• Asiakkaista

• Elämästä 



Kutistavia 
oletuksia
• Joudun tekemään työtäni.

• Työ on puurtamista päivästä toiseen.

• Minulla ei ole valtuuksia.

• Ei minusta ole.

• En selviä tästä.

• Yhteistyö on vaikeaa.

• Ihmiset ovat hankalia ja ikäviä.

• Erilaisuus on uhka.

• Ihmisiin ei voi luottaa.

• Asiakkaat vaativat mahdottomia.

• En saa ansioni mukaan.

• Elämä ei ole reilua ja murjoo.

• Kaikki on pielessä.

• En se minä ollut.

Kohentavia 
oletuksia
• Saan tehdä työtäni.

• Työ on tilaisuus tehdä hyvää toisille.

• Valtuuteni riittävät.

• Opettelen sen mitä en osaa.

• Kyllä minä tästä selviän.

• On ilo tehdä toisten kanssa.

• Ihmiset ovat mukavia/voiman lähde. 

• Erilaisuus on rikkaus.

• Luotan toisiin.

• Olen asiakkaita varten.

• Minut palkitaan niin kuin muutkin.

• Elämä yllättää,

• Asioita voi aina parantaa.

• Teen mitä voin. 



8. Jokainen voi itselleen 

enemmän kuin

tulee tehneeksi.



Järjestä pääsi
tai 

pääset järjestäsi.

Itsensä johtaminen

Pienillä muutoksilla teoissa 

voi olla iso vaikutus tuloksiin.



Tunnista oma 

energiasi.



Kun tulet paikalle,

mitä tulee?
Esa Saarinen



9. Muista huumori.

Autuaita ovat ne, 

jotka osaavat nauraa itselleen,

koska heiltä ei tule 

hupia puuttumaan.

Aino Suhola



10. Ihminen kohoaa,

kun hän näkee oleellisen

ja tekee mahdollisen. 



Seitsemän voimasanaa



Kiitos 



Ihme



Me 



Totta



Oikein  



Mahdollista  



Hyvin.  



”Jokainen tuulen henkäys,
jokainen lumikuuro, 

jokainen hyvä uutinen 
on ihme.

Nauti niistä, 
et ole täällä ikuisesti.”

Tom Peters



”Maalainen on onnellinen, 
koska hänellä on traktori    

eikä hänen tarvitse 
käydä töissä. ”

Lasten ajatuksia elämästä



”Jos ei ole yhtään rahaa, 
niin monet rupeaa 

köyhiksi.” 

Lasten ajatuksia elämästä



”Jos ei ole hermoja, 
niin tekee paremmin 
työtä ja ehtii tehdä 
enemmän asioita.”

Lasten ajatuksia elämästä



”Eniten vaarissa 
pidän siitä, että hän on 
oma itsensä eikä yritä 

olla joku normaali 
ihminen.”

Lasten ajatuksia elämästä



”Isoäiti on sellainen, jonka 
kautta koko suku on tullut 

ulos. Siksi ei ole niin 
kummallista, että hänen 

nahkansa vähän lerppuu.” 

Lasten ajatuksia elämästä




