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KIITOKSET

D
okumentin on laatinut Mass Flourishing Finland -seminaarin ja siihen liittyneiden keskusteluiden poh-
jalta työryhmä, johon kuuluvat Filosofian Akatemialta Lauri Järvilehto, Sonja Strömsholm, Karoliina 
Jarenko, Villiam Virkkunen, Frank Martela ja Emilia Lahti.
 Lisäksi dokumentin sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet arvokkailla kommenteillaan professori 

Edmund Phelps, professori Esa Saarinen, tutkimusprofessori Jari Hakanen, professori Raimo Hämäläinen, 
EK:n johtaja Leena Mörttinen, toimitusjohtaja Heikki Martela, kansanedustaja Mikael Jungner, tutkija 
Tapani Riekki ja monet muut, jotka kommentoivat tekstin alustavaa versiota yhteiskehittelyyn julkaistussa 
muodossa verkkosivulla www.joukkokukoistus.fi. 
 Kiitos kaikille dokumentin tekoon osallistuneille arvokkaasta panoksestanne!
 Haluamme myös kiittää toukokuussa 2014 järjestetyn Mass Flourishing Finland -seminaarin puhujia: 
professori Edmund Phelps, professori Esa Saarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, yliasiamies Mikko Koso-
nen, johtaja Jenni Nevasalo sekä myyntijohtaja Jussi Tolvanen. Kiitokset myös seminaarin yhteistyökump-
paneillemme Varmalle, Fujitsulle, Tekesille ja Sitralle. Erityisesti Jyri Juusti, Helena Luomala, Ville-Veikko 
Laukkanen ja Risto Murto (Varma), Jussi Tolvanen (Fujitsu), Jenni Nevasalo ja Nuppu Rouhiainen (Tekes) 
sekä Timo Lindholm ja Mikko Kosonen (Sitra).
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Nobelisti Edmund Phelpsin  
mukaan ihmiskunnan historian 
suuret läpimurrot eivät ole 
suinkaan syntyneet yksittäisten 
stevejobsien ja henryfordien  
nerokkaissa mielissä, vaan   
enemminkin miljoonien innostu- 
neiden ihmisten yhteistyöstä.



9

Mikä ihmeen joukkokukoistus?

T
oukokuun 22. päivä 2014 taloustieteen nobelis-
ti, professori Edmund Phelps vieraili Suomes-
sa kertomassa suomalaisille yritysjohtajille, po-
liittisille johtajille ja startup-kentän vaikuttajille 

joukkokukoistuksesta.
 Phelpsin mukaan olemme kadottaneet moder-
nismin ajan keskeisimmän menestystekijän: yksi-
löllisestä innostuksesta ja oppimisen halusta kum-
puavan liikevoiman. Phelpsin mukaan ihmiskunnan 
historian suuret läpimurrot eivät ole suinkaan syn-
tyneet yksittäisten stevejobsien ja henryfordien ne-
rokkaissa mielissä, vaan ennemminkin miljoonien 
innostuneiden ihmisten yhteistyöstä. 

Phelpsin mukaan pitkän tähtäimen talouskasvu voi 
syntyä vain innostuneiden ihmisten synnyttämien 
uusien innovaatioiden kautta. Joukkokukoistus tar-

koittaa tilannetta, jossa hyvinvointi ja talouskasvu 
syntyvät yksilöiden itseilmaisusta, henkilökohtaises-
ta kasvusta ja merkityksen kokemuksesta. Joukko-
kukoistuksen ytimessä ovat modernin ajan ydinar-
vot: individualismi, eksperientialismi ja vitalismi.
 Individualismi tarkoittaa sitä, että yksilö uskoo 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Eksperientialis-
min ydinajatus on kehittyä kokeilujen ja yritysten 
ja erehdysten kautta. Vitalismi tarkoittaa puolestaan 
sitä, että elämä ei ole vain ohi lipumista varten, vaan 
elämän tarkoituksena on Elää! 
 Individualismi mahdollistaa itseilmaisun, ekspe-
rientialismi oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun. 
Vitalismi on puolestaan merkityksen kokemuksen 
ytimessä. Samantapainen kolmikanta toistuu tutki-
muksesta toiseen sisäisestä motivaatiosta onnelli-
suustutkimuksiin, sosiologiasta työn tuottavuuteen.
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Vapaus, virtaus ja vastuu

L
aajan psykologisen tutkimusaineiston pohjalta 
olemme päätyneet siihen, että inhimillinen innostus 
ja hyvinvointi rakentuvat kolmen psykologisen pe-
rustarpeen varaan. Me nimitämme näitä yhteisteki-

jöitä nimillä vapaus, virtaus ja vastuu. 
Viitekehyksen perustana ovat Edward 
Decin ja Richard Ryanin itseohjautu-
vuusteoria, Mihály Csikszentmihályin 
flow-teoria ja Jonathan Evansin ajatte-
lun kaksois-prosessointiteoria.
 Vapaus tarkoittaa yksilöllistä toi-
mintakykyä ja itsetuntemusta. Se tar-
koittaa, että yksilö kokee, ettei häntä pakoteta ulkoa päin 
ja että hän kykenee itse tekemään suvereeneja päätöksiä 
elämässään. Vapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmi-
nen pystyisi mihin vaan. Toimenkuva tai tavoitteet voivat 
olla esimerkiksi hyvin tarkkaan rajattuja, mutta ihminen 

voi silti tyydyttää vapauden perustarvettaan, jos hän voi 
esimerkiksi valita itse työn suorituspaikan tai -tavan.
 Virtaus tarkoittaa osaamisen tunnetta, aikaansaamis-
ta ja henkilökohtaista kehittymistä. Sen ytimessä ovat siis 

aikaansaaminen, päämääränasettelu, 
tavoitteellisuus ja elämänhallinta. Sen 
tyypillisin indikaattori on professori 
Mihaly Csikszentmihalyin tunnista-
ma virtaus- eli flow-tila. Flow-tilassa ih-
minen on tuloksellisimmillaan. Samalla 
se on myös tutkimusten mukaan yksi 
nautinnollisimpia inhimillisiä olotiloja.
 Vastuu tarkoittaa puolestaan 

yhteisön eteen työskentelemistä, sosiaalisen roolin täyttä-
mistä ja merkityksellisyyden kokemista. Olennaista ovat 
autenttiset ihmissuhteet, välittäminen ja huolenpito, joh-
tajuus ja alaistaidot, palveluasenne sekä oman roolin ja 

Vapaus, virtaus ja 
vastuu muodostavat 
positiivisen itseään 

ruokkivan kehämäisen 
prosessin.
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vastuun kantaminen. Vastuu tarkoittaa siis sitä, että yk-
silö työskentelee niin, ettei työtuloksen pääroolissa ole 
vain oma onnistuminen vaan myöskin oman yhteisön 
palveleminen.
 Vapaus, virtaus ja vastuu muodostavat positiivisen 
itseään ruokkivan kehämäisen prosessin. Vapaus lisää 
mahdollisuuksia kokeiluihin ja itsetuntemuksen lisää-
miseen. Itsetuntemus puolestaan ruokkii ja mahdollis-

taa useampia flow-kokemuksia. Flow-tilasta seuraava 
osaamisen kasvu ja kehittyminen puolestaan mahdol-
listavat yhteisön eteen suunnattuna omassa tiimissä ja 
yhteisössä jatkuvasti tuloksellisemman työskentelyn. 
 Jos yksilö työskentelee tuloksellisesti yhteisössä, 
kannattaa yhteisön puolestaan kompensoida tätä lisää-
mällä hänen resurssejaan ja vapauttaan, jolloin proses-
si pyörii kehällä eteenpäin.

itseilmaisu
 
henkilökohtainen     
               kasvu

merkityksellisyys

VIRTAUS:VAPAUS:
VASTUU:



12

Kaikki lähtee 
ruohonjuuritason 
toiminnasta

M
iten innostusta synnytetään?  Innostus kum-
puaa ihmisten sisältä. Ulkopuoliset rakenteet 
eivät siis voi innostusta sytyttää. Innostuksen 
ytimessä ovat ihmisten omat asenteet ja erityi-

sesti ihmisten välinen vuorovaikutus. 
 Innostusta ja innovaatioita tukevien rakenteiden 
osalta Suomi on jo tänä päivänä maailman kärkeä, 
kuten Euroopan kärkisija World Economic Forumin 
kilpailukyky-rankingissä osoittaa. Meillä on laadu-
kas ilmainen koulujärjestelmä, vahva julkinen tut-
kimussektori, valtion tarjoamaa tuotekehitystukea 
sekä kansainvälisesti katsottuna kattava sosiaalitur-
va. 
 Se, missä suomalaiset eivät ole onnistuneet, on 
rohkea uskallus muuttaa innostavat ideat kansainvä-
lisiksi menestystarinoiksi. Kun Norjan suurimpien 

yritysten yhteenlaskettu brändiarvo on 14 miljardia 
euroa, tanskalaisten 21 miljardia ja ruotsalaisten 54 
miljardia, niin suomalaisten huippubrändien yh-
teenlaskettu arvo on vain 8 miljardia. 
 Siksi tärkeimmät askeleet kohti joukkokukois-
tusta otetaan Suomessa muuttamalla asenneilmas-
toamme. Tarvitsemme työntekijöiltä rohkeutta to-
teuttaa omia intohimojaan ja johtajilta uskallusta 
antaa työntekijöille tilaa innostua ja edistää orastavia 
innovaatioita. Tarvitsemme uudenlaista työkulttuu-
ria, joka edistää jokaisen työntekijän vapautta, vir-
tausta ja vastuuta.
 Innostuksen ja joukkokukoistuksen luomises-
sa erityisesti johtajat ovat avainasemassa. Jokainen 
meistä on johtaja jollain elämän osa-alueella: joku 
johtaa kansainvälistä suuryritystä, toinen seitsen-
henkisen suurperheen arkea, kolmas futiskerhoa. 
Kaikki nämä johtamistehtävät ovat hurjan tärkeitä, 
vaikkakin erilaisia. Lisäksi jokainen meistä johtaa 
joka hetki myös itseään. Tässä dokumenttissa an-

Mitä jos seuraava suuri suomalainen läpimurto olisikin iskeä ruohonjuuritasolla ihmisten           aitoon innostukseen ja ruokkia sitä kautta talouskasvua ja globaalia kilpailukykyämme?
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nammekin välineitä joukkokukoistuksen synnyttä-
miseen sekä omassa että muiden elämässä.
 Tähän kirjoitukseen olemme siis koonneet aske-
lia, jotka toukokuussa pidettyjen seminaariesitelmi-
en, sen tiimoilta käytyjen keskustelujen sekä laajan 
tutkimuspohjan perusteella vaikuttavat uskottavilta 
toimenpiteltä vapauden, virtauksen ja vastuun lisää-
miseksi. Tarvitsemme nyt konkreettisia toimenpitei-
tä, joihin jokainen meistä voi tarttua.

Tavoitteemme on, että tässä esitellyn tapaisilla toi-
menpiteillä ensin yksilöt, sitten yhteisöt ja tätä kautta 
koko yhteiskunta voivat yksissä tuumin alkaa raken-
taa sellaista Suomea, joka tarjoaa jokaiselle kansa-

laiselleen mahdollisuuden itseilmaisuun, kehittymi-
seen ja merkitykselliseen elämään.
 Suomi on ainutlaatuisessa tilanteessa maailmalla 
jo nyt, kiitos oppimistulostemme ja pelimenestyk-
semme. Mitä jos seuraava suuri suomalainen läpi-
murto olisikin iskeä ruohonjuuritasolla ihmisten 
aitoon innostukseen ja ruokkia sitä kautta talous-
kasvua ja globaalia kilpailukykyämme? Minkälaisia 
aaltoja se voisi saada maailmalla aikaiseksi?

Tartutaan nyt toimeen. 

Tehdään Suomesta joukkokukoistuksen 
globaali majakkamaa!

Mitä jos seuraava suuri suomalainen läpimurto olisikin iskeä ruohonjuuritasolla ihmisten           aitoon innostukseen ja ruokkia sitä kautta talouskasvua ja globaalia kilpailukykyämme?
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Käytä itsetuntemusta ja innostusta 
lisääviä työkaluja

I
tsetuntemus on yksi keskeisimpiä tekijöitä hyvin-
voinnin ja innostuksenkin lisäämisessä. Jos et tiedä, 
mitä haluat, miten voit haluamasi saavuttaakaan? 
Omien mielenkiinnon ja intohimon kohteiden 

tunnistaminen ja niiden toteut-
taminen arjessa lisää radikaalisti 
hyvinvointia. Kun teet asioita, 
joista aidosti nautit, tekemisesi on 
sisäisesti motivoitunutta.

Innostus ei ole vain yksilön omaa 
kivaa, vaan myös sen tuottavuus-
vaikutukset ovat massiiviset. 
Harvard Business Review -lehdessä 2012 julkaistun 
artikkelin mukaan innostuneet työntekijät ovat 16% 
tuottavampia ja 32% sitoutuneempia työpaikkaansa. 

Innostuksen euromääräinen arvo liikkuu suuryri-
tyksessä miljoonissa euroissa. Innostuneisuus ei ole 
myöskään vain välitön tuottavuustekijä, vaan toimii 
erottuvuustekijänä rekrytoinnissa. Kukapa ei haluaisi 
työskennellä Suomen innostavimmassa työpaikassa?
 Työtyytyväisyyttä on kuitenkin kahdenlaista: 
aktiivista ja passiivista. Passiivinen työtyytyväisyys 

tarkoittaa sitä, että työpaikalla on 
kivaa. Mutta jos tämä ei kannusta 
työntekoon, ei synny tulostakaan. 
Aktiivinen työtyytyväisyys taas tar-
koittaa sitä, että itse työ palkitsee te-
kijäänsä. Tällöin työtä tehdään sen 
itsensä takia, koska se toteuttaa in-
himilliset perustarpeemme vapau-
den, virtauksen ja vastuun.

 Innostuneet ja sisäisesti motivoituneet ihmiset 
ovat siis tuottavampia ja voivat paremmin. Tällöin 
tekeminen itsessään on mielekästä, merkityksellistä 

1.

Jos et tiedä, mitä 

haluat, miten voit 

haluamasi saavut-

taakaan?
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ja palkitsevaa. Työtä, jossa yksilö palvelee yhteisöään 
omien innostuksen kohteidensa kautta, voidaan kut-
sua kutsumustyöksi. 
 Kansalaisten sisäiseen motivaatioon perustu-
vaa joukkokukoistusta tavoittelevassa yhteiskun-

nassa itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen taitoja 
opetetaan kaikilla koulutustasoilla ja siihen kiinnite-
tään vahvasti huomiota myös opetusmenetelmissä ja 
opintojen ohjauksessa. Jokaista kannustetaan löytä-
mään oma kutsumustyönsä.
NÄIN TEHOSTAT ITSETUNTEMUSTA:

1TEE KUTSUMUSKARTTA. Kirjoita ylös sellai-
set asiat, joiden tekemisestä pidät tekemisen 

itsensä takia. Mieti, miten voisit toteuttaa näitä 
aktiivisemmin työssäsi ja vapaa-ajalla. Lisätie-
toja täällä:  
http://upeaatyota.fi/tyokaluja/#kutsumuskartta

2TUTUSTU LUONTEENVAHVUUKSIISI.  
 Mieti, mitkä luonteenpiirteet kuvaavat 

sinua kaikkein kirkkammillasi ja pyri elämään 
niiden kautta. Lisätietoja täällä: 
http://upeaatyota.fi/tyokaluja/#luonteenvahvuudet

3VARAA AIKAA INTOHIMON KOHTEIDESI JA 
LUONTEENVAHVUUKSIESI TOTEUTTAMI-

SELLE. Jos haluat viettää enemmän aikaa ihmis-
ten kanssa, buukkaa erikseen ensi viikolle hetki 
kollegoidesi tai ystäviesi kanssa. Sitoudu toteutta-
maan haluamaasi asiaa esimerkiksi tekemällä siitä 
kalenterimerkintä.

4HARJOITA ITSETUTKISKELUA. Kirjoita 
päiväkirjaa, tunnepäiväkirjaa tai kiitollisuus-

päiväkirjaa. Pysähdy välillä tarkkailemaan omia 
ajatuksiasi ja tuntemuksiasi ja mieti, mistä ne 
kumpuavat. Anna itsellesi palautetta.
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Innostu ja kannusta kokeiluihin

U
usien juttujen kokeileminen on yksi parhaista 
tavoista avartaa maailmankatsomusta. Se vah-
vistaa kokemusta omis-
ta vaikutusmahdolli-

suuksista ja kyvystä ohjata 
omaa elämäänsä. 
 Kun kokeilemme uusia 
juttuja, saatamme oppia jo-
tain täysin odottamatonta 
itsestämme.  On hyvä olla 
avoin hiljaisille signaaleille 
siitä, mikä saattaisi aidosti 
kiinnostaa. Kokeilujen kaut-
ta yksittäiset ihmiset päätyvät todennäköisemmin 
tekemään asioita, jotka oikeasti innostavat ja ener-
gisoivat heitä.

 Jos johdat yhteisöä, jossa ei keksitä tai kokeilla mi-
tään uutta, porukka jumiutuu paikoilleen eikä kehity. 
Jos yhteisösi haluaa pärjätä, poteroituminen, laiskistu-
minen ja tavanomaiseen tyytyminen eivät ole vaihto-

ehtoja. Aito kehittyminen ja 
kasvu tapahtuu kokeilukult-
tuurissa, jossa virheitä rakas-
tetaan ja jossa epäonnistutaan 
nopeasti.
 Maailma muuttuu koko ajan 
kiivaampaan tahtiin, ja tule-
vaisuutta on yhä vaikeampi 
ennustaa. Siksi jokin idea, joka 
vaikuttaa hullulta paperilla, 
saattaakin täysin odottamatta 

ja selittämättä osoittautua jymymenestykseksi. Idean 
toimivuuden tietää vasta, kun sitä kokeilee käytännös-
sä.

2.

Aito kehittyminen ja kasvu 

tapahtuu kokeilukulttuuris-

sa, jossa virheitä rakaste-

taan ja jossa epäonnistu-

taan nopeasti.
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Kokeile näitä itse:

) ALOITA UUSI HARRASTUS. Käy teatterissa, taidenäyttelyssä, jalkapallo-ottelussa, marttojen kokkauskurssilla 
tai jossain muussa itsellesi epätavallisessa tilaisuudessa. Vaihtelu virkistää ja energisoi. 

) VIETÄ VUOSI ULKOMAILLA, jos se on mahdollista taloudellisesti tai perhesidosten puolesta.

) TUTUSTU UUSIIN IHMISIIN. Hankkiudu keskusteluun ihmisten kanssa, jotka toimivat sinulle vieraan toimi-
alan tai harrastuksen parissa. Lue elämäkertoja ja muita mielenkiintoisia tarinoita. Opi ymmärtämään toisten 
ihmisten näkökulmia, ajattelua ja maailmankatsomusta.

) PUHU AVOIMESTI OMISTA EPÄONNISTUMISISTASI. Älä peittele niitä, koska peitelty epäonnistuminen 
pysäyttää kehityksen ja vain pahentaa tilannetta pitkässä juoksussa. Mitä aiemmin tunnustat itsellesi ja muille 
epäonnistuneesi, sitä aiemmin saat korjattua kurssin kohti parempaa suuntaa.

NÄIN SYNNYTÄT KOKEILukULTTUURIA:
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Kokeile näitä johtajana:

) LUO YKSINKERTAISIA KEINOJA KOKEILUJEN JA JOPA EPÄONNISTUMISTEN JUHLISTAMISEEN. Jos jokin 
tuote ei lennä tai jokin projekti menee pieleen, palkitse silti siitä, että kokeiltiin ja yritettiin uutta.

) LUO IHMISILLE MAHDOLLISUUKSIA KOKEILLA UUSIA HEILLE TUNTEMATTOMIA JUTTUJA. Ota ta-
lousosaston projektitiimiin mukaan joku tehtaan työmiehistä. Mahdollista rohkeakin liikkuvuus ja työn-
kierto yhteisössä.

) OTA KÄYTTÖÖN VAPAAN TYÖN PÄIVÄ. Anna jokaiselle yhteisösi jäsenelle kaksi kertaa vuodessa mah-
dollisuus työskennellä yksi päivä minkä tahansa uuden idean parissa.

) MUODOSTA TYÖPAREJA TAI MENTOROINTIPAREJA YHTEISÖN NUORIMMISTA JA VANHIMMISTA JÄSE-
NISTÄ. Eri sukupolvien edustajat voivat oppia hyvin paljon toisiltaan ja päätyä aivan uudenlaisiin ratkaisuihin.

5) Tee kontrolloituja kokeita ja pilottiprojekteja. Testaa muutamaa eri mallia pienimuotoisesti ja rakenna 
lopullinen malli niistä saamiesi kokemusten pohjalta.

) TUTUSTU Tulevaisuusvaliokunnan kokeiluyhteiskuntaa käsittelevään raporttiin täällä: 
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=hz05313154733321&cmd=download.
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Opettele elämänhallinnan menetelmiä

S
yvä, perustavanlaatuinen tunne siitä, että hallit-
semme omaa elämäämme on inhimillinen pe-
rustarve. Tunne siitä, että 
meillä on vaikutusvaltaa 

olosuhteisiimme ja ympäris-
töömme, että toimintamme on 
omaehtoista ja että päämää-
rämme ovat itse asettamiam-
me, on tärkeää jokaiselle. Hal-
linnan tunteen hakeminen on 
onneksi myös taito- ja tekniik-
kalaji, jonka voi oppia määrä-
tietoisella harjoittelulla ja oi-
keiden tekniikoiden käytöllä.

Tarve yksittäisille, täsmällisille elämänhallinnan 
tekniikoille vaihtelee yksilöstä ja elämäntilanteesta 
toiseen. Olosuhteemme muuttuvat; siksi on osattava 
löytää oikea tekniikka oikeaan elämäntilanteeseen.

1.
 Toimivat elämänhallinnan tekniikat auttavat säi-
lyttämään hallinnan tunteen, päämääräätietoisuuden, 
toimintavapauden ja mielenrauhan muuttuvissa, epä-
varmoissa ja haastavissa tilanteissa. Niiden avulla lisäät 

aikaansaavuuttasi ja kykyäsi 
keskittyä ja uppoutua, mini-
moit stressin, ahdistuksen ja 
kiireen ja pidät hyvää huolta 
kyvystäsi oppia, sopeutua ja 
kasvaa koko elämänkaaren 
keston. Johdat silloin omaa 
elämääsi – maamme tar-
vitsee 5 miljoonaa tällaista 
johtajaa. Alla listatut tek-
niikat ja ajattelutavat voivat 
toimia hyvänä lähtökohtana 

näille elämänjohtajaopinnoille.
 Itselleen mielekkäitä asioita tekevät ihmiset ovat 
paitsi onnellisempia, myös aikaansaavampia ja sitä 
kautta tuottavampia. Elämäntaitojen vahvistamisella 
on välillisesti huikea vaikutus kansatalouteen. 

Toimivat elämänhallinnan 

tekniikat auttavat säilyt-

tämään hallinnan tunteen, 

päämääräätietoisuuden, 

toimintavapauden ja mielen-

rauhan.
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) OPETTELE KESKITTYMÄÄN RATKAISUIHIN. 
Ratkaisukeskeinen ajattelu on helppo opetella ru-
tiiniksi jakamalla paperiarkki viivalla kahteen puo-
liskoon, jossa toiselle puolelle kirjoitetaan mieltä 
vaivaava huoli, ja toiselle puolelle erilaisia ratkai-
suvaihtoehtoja. Kysy itseltäsi: ”Huomaanko nyt on-
gelman, vai pyrinkö ratkaisemaan sellaista?”

2) ASETA ITSELLESI PÄÄMÄÄRIÄ. Pyri siihen, että 
sinulla on riittävän pieni määrä (esimerkiksi kolme) 
selkeitä, itse asetettuja päämääriä päivälle, viikolle, 
kuukaudelle, vuodelle ja pitkälle tähtäimelle. Hyvä 
päämäärä on a) konkreettinen eli sisältää selkeäs-
ti ajateltua toimintaa, b) uskottava eli realistisesti 
punnittu, pienempiin osiin pilkottu ja aikatauluun 
asetettu, sekä c) motivoiva, eli inhimillisesti puhut-
televa, innostava ja liikuttava.

) HALLITSE AJANKÄYTTÖÄSI. Varaa kalenteristasi 
erikseen aikaa asioille, joita haluat saada aikaiseksi 
ja oppia.

) RAKENNA YMPÄRISTÖSI TUKEMAAN PÄÄTÖS-
TÄSI. Paras tapa taistella houkutusta vastaan on 
tehdä sen saavuttaminen mahdottomaksi. Suklaa-
patukka kaupassa houkuttelee vähemmän kuin suk-
laapatukka edessäsi pöydällä. Usein jo 20 sekunnin 
kynnys itsesi ja toiminnan välillä on ratkaisevaa. 
Kun siis haluat tehdä jotakin tai välttyä tekemästä 
jotakin, katso ympäristöäsi. Miten se tukee päätös-
täsi tällä hetkellä? Miten voit muokata ympäristösi 
sellaiseksi, että oikea käytös on mahdollisimman 
matalan kynnyksen takana ja väärä käytös mahdolli-
simman korkean kynnyksen takana?
 

NÄIN kehität elämänhallintaa:
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) OTA ROHKEASTI VASTAAN HAASTEITA, joka 
menevät yli nykyisten kykyjesi: Aseta esimerkik-
si urheiluun liittyvä päämäärä, lupaudu antamaan 
puhe tai opettele jokin ihan uusi taito. Yhtä tärkeää 
kuin on toimia, on tarkastella niitä uskomuksia, joita 
meillä on omasta pystyvyydestämme. Aivomme on 
ohjelmoitu varmistamaan selviytyminen; ei kukois-
tus, ja siksi se on erityisherkkä negatiiviselle tiedolle 
ympäristössämme. Tämä tieto virittää tulevia valin-
tojamme.

) TUO TASAPAINOA USKOMUKSIISI palauttamalla 
mieleesi tilanne, joka oli erityisen vaikea tai haastava 
ja kirjoita ylös, miten selvisit siitä. Tämä voi auttaa 
näkemään oman kasvupotentiaalimme ja ohjau-
tumaan selviytymisviitekehyksen sijaan rohkeus-
perspektiivistä käsin. Kumpikin viitekehys johtaa 
erilaiseen toimintaan ja sen myötä erilaiseen todel-
lisuuteen. Meissä on enemmän kestävyyttä ja pysty-
vyyttä kuin arvaammekaan – tuo tietoisuus vain on 
usein jemmattuna aivokuoremme poimuihin.
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Toimi yrittäjänä tai yrittäjämäisesti

Y
rittäjyys ja yrittäjähenkisyys lisäävät merkittävästi 
kokemusta oman elämän ohjausvoimasta. Yrittäjänä 
voit vaikuttaa työaikaasi, työskentelytapoihisi ja työsi 
luonteeseen monin verroin palkansaajaa enemmän. 

Yrittäjänä pystyt siis vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin 
sisäisen motivaation avaintekijöihin. 
Myös yrittäjähenkisyys – tuloskeskei-
syys, joustava työnkuva –mahdollista-
vat sisäisen motivaation toteutumisen 
palkansaajana. Vaihtoehtona on myös 
kevytyrittäjyys, jota esimerkiksi työtön 
tai opiskelija voi kokeilla kohtalaisen turvallisesti.
 Myös suuryrityksissä tarvitaan yrittäjämäistä otetta, sillä 
maailma muuttuu yhä nopeammin. Prosessit, jotka toimivat 
kymmenen vuotta sitten saattavat nyt olla auttamattoman 
vanhentuneita. Muutosvauhdissa mukana pysymiseen tar-
vitaan globaalia yrittäjäasennetta. Kansantalous ei kasva, jos 
rahaa ei tule rajojen yli.

Lisäsi innovatiivisuus kärsii helposti jäykissä korporatis-
tisissa kvartaalipohjaisissa siiloissa. Jos kaikki aika menee 
osastojen välisessä resurssinahinassa, on vaikeaa synnyt-
tää uutta. Tämän takia myös suuryritykset tarvitsevat 
puoli-itsenäisiä yksiköitä, Supercellin hallintorakenteen 
tapaisia "soluja", jotka voivat pienyritysten tapaan omien 
resurssiensa puitteissa luoda uutta ja innovoida. Luovuus 

kukoistaa ketterissä itsenäisissä yksi-
köissä.
 Suomi tarvitsee lisää yrityksiä ihan 
kansantaloudellisistakin syistä. Tule-
vaisuus ei ole enää muutaman suuryri-
tyksen varassa, vaan pienten ja keski-

suurten yritysten merkitys korostuu entisestään. Mitä 
enemmän uusia yrityksiä perustetaan, sitä enemmän 
syntyy uusia työpaikkoja ja uusia innovaatioita. Suu-
ri määrä pieniä elinvoimaisia yrityksiä ajaa myös no-
peampaa kasvua ja lisää kansainvälistä kilpailukykyä, 
erityisesti kun yrittäjyyskulttuuri kannustaa globaaleil-
le markkinoille.

Luovuus kukoistaa 

ketterissä itsenäi-

sissä yksiköissä.

2.
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Kokeile näitä itse:

) MIETI MITEN VOISIT INTOHIMOSI KAUTTA 
tuottaa lisäarvoa muille. Käytä apunasi esimerkiksi 
edellä esiteltyjä itsetutkiskeluharjoituksia. Kirjoita 
ylös esimerkiksi kolme erilaista tapaa, miten sinua 
eniten kiinnostavat aktiviteetit voisivat tuottaa hyö-
tyä tai iloa toisille.

) KESKUSTELE ESIMIEHESI KANSSA, miten voisit 
lisätä yrittäjämäisyyttä työssäsi. Onko mahdollista 
esimerkiksi rakentaa tulospalkkiomalleja, tehdä etä-
työtä tai toteuttaa oma-aloitteisia projekteja, kuten 
Googlen 20% aika, jossa työntekijä saa yhden päivän 
viikossa tehdä, mitä itse haluaa.

) KOKEILE KEVYTYRITTÄJYYTTÄ. Tee pieniä keik-
katöitä ja hoida laskutus esimerkiksi Ukko.fi -pal-
velun kautta. Laita pystyyn verkkosivut tai blogi 
Wordpressiin ja hanki sitä kautta osaamisellesi nä-
kyvyyttä.

) PERUSTA TOIMINIMI, jos tiedät jo, millä alalla 
voisit kokeilla yrittäjyyttä. Toiminimen kustannuk-
set ovat hyvin pienet ja hallinnointi helpompaa kuin 
muiden yritysmuotojen.

) TUTUSTU INNOSTAVIIN YRITTÄJÄTARINOIHIN 
esimerkiksi lukemalla Taivas+Helvetti -kirjoja.

Näin lisäät yrittäjämäisyyttä:
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Kokeile näitä johtajana:

) AJATTELE ROHKEASTI: miten yrityksesi strategiaa 
voisi päivittää rohkeasti globaalimmaksi? Irrota osa kas-
vubudjetista kansainvälistymiseen, hae kansainvälisty-
mistukea. Maailman valloittaminen alkaa ensimmäisestä 
askeleesta!

) TUTUSTU OMAN MARKKINASI TOIMINTAAN glo-
baalissa mittakaavassa. Jos toimit vain kotimarkkinassa, 
mieti, miten voisit laajentaa toimintaasi kansainvälisesti. 
Minkä uniikin kilpailuedun suomalaisuus voisi antaa? 
Jos taas toimit globaalisti, mitkä alueet eivät ole vielä hal-
lussa? Miksi eivät?

) TUTUSTU TARKEMMIN YRITYKSIIN, joista voisit ot-
taa mallia oman yhteisösi toimintaan. Pyörää ei aina tar-

vitse keksiä uudestaan. Tutki organisaatiomuotoja, joissa 
on paljon pieniä itsenäisiä yksiköitä. Muokkaa pieni osa 
yrityksestäsi tällaiseen solumuotoon. Tutustu esimerkik-
si Supercellin toimintaan tai Valve-pelitalon kuuluisaan 
uuden työntekijän oppaaseen.

) TUTKI MAHDOLLISUUKSIA SIJOITTAA startup-yri-
tyksiin, jos vastaat suuryrityksen strategiasta. Tutustu 
Hupparihörhö ja bisnesmies -pamflettiin ja rakenna it-
sellesi ylivoimainen innovaatiopatteristo ketteristä ja in-
nokkaista startupeista, jotka tukevat yrityksesi ydinliike-
toimintaa. Lisätietoja: www.hupparihorho.fi.

) KANNUSTA YRITTÄJYYTEEN yhteiskunnallisissa kan-
nanotoissasi ja puheenvuoroissasi.
 

TYÖKALUJA 
VASTUUN

LISAAMISEEN
Yhteinen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja ihmiskeskeinen johtaminen



TYÖKALUJA 
VASTUUN

LISAAMISEEN
Yhteinen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja ihmiskeskeinen johtaminen

VASTUUN.. ..
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Toiselle ostettu jäätelö tuottaa tutkitusti enemmän hyvinvointia kuin 

itselle ostettu jäätelö – sekä sinulle itsellesi että tälle toiselle.
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Huolehdi muiden hyvinvoinnista 
ja panosta yhteisöllisyyteen

S
inä et ole yksilö, olet suhdelo. Oma hyvinvoin-
timme on pitkälti riippuvainen siitä, miten ym-
pärillämme olevat ihmiset voivat. Siksi paras 
strategia oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi on 

usein itseään lähellä olevien ihmisten hyvinvointiin 
panostaminen. Kun he voivat hyvin, ovat kerrannais-
vaikutukset omaan hyvinvointiimme merkittävät.
 Samalla mahdollisuus tehdä hyvää toisille ihmi-
sille on tärkeä merkityksen ja myönteisten tunteiden 
lähde. 
 
Omaa itseä suurempi päämäärä auttaa myös kestä-
mään elämän haastavat hetket ja motivoi jaksamaan. 
Ihminen kukoistaa, kun hän pääse toteuttamaan it-
seään tavalla, joka palvelee myös toisia ihmisiä. Kut-
sumus on siellä missä intohimo kohtaa maailman 
tarpeet.

Toiselle ostettu jäätelö tuottaa tutkitusti enemmän 
hyvinvointia kuin itselle ostettu jäätelö – sekä sinulle 
itsellesi että tälle toiselle.
 Kun ihmiset kannattelevat, kuuntelevat ja kiittä-
vät toisiaan, syntyy hedelmälliset puitteet luovuudel-
le ja uusien ideoiden syntymiselle. Silloin ei tarvitse 
pelätä nolatuksi tai torjutuksi tulemista ja erilaisel-
lekin ajattelulle on tilaa. Kun maailma muuttuu yhä 
nopeammin, tämä on jokaisen yhteisön menestymi-
sen ehdoton edellytys.
 Sosiaalisina eläiminä ihmiset saavat itsestään 
eniten irti osana sellaista yhteisöä, jossa heistä väli-
tetään. Sellaisessa yhteisössä uskallus ja luovuus ku-
koistavat ja ne ovat modernin innovaatiopohjaisen 
talouskasvun perusta. Latistavat yhteisöt kaventavat 
sitä jokaisesta löytyvää potentioiden kirjoa, jonka ih-
miset uskaltavat tuoda itsestään esiin. 
 Vaikeilla hetkillä yhteisön sosiaalinen tuki on 
ratkaisevaa, ja hyvillä hetkillä yhteisön kannustus 
vahvistaa uskoa ja motivoi eteenpäin.

1.
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Kokeile näitä itse:

) TEE JOKA PÄIVÄ YKSI KANNUSTAVUUSTEKO. 
Mieti aamulla jokin positiivinen asia, jonka voit 
tehdä tai sanoa ystävälle, työkaverille tai perheenjäse-
nelle. Toteuta se.

) SANO BUSSIKUSKILLE KIITOS. Panosta päivit-
täisiin pieniin vuorovaikutustilanteisiin. Hymyile 
kaupan kassalle, katso silmiin kun kiität pizzalähet-
tiä, tervehdi naapuriasi.

) MIETI, MITEN VOIT PALVELLA toisia intohimosi 
kautta. Kun olet tunnistanut intohimosi kohteet, 
kirjoita jokaisen intohimon kohdalla yksi tapa, jolla 
kyseinen tekeminen voisi palvella toisia ihmisiä.

) KYSY ENEMMÄN KUIN VÄITÄT. Ole läsnä ja 
kuuntele toista ihmistä. Kuuntele, mitä toinen pyrkii 
sanomaan, kunnioita hänen näkökulmaansa ja 
pidättäydy turhasta arvostelusta.

Näin lisäät yhteisöllisyyttä:
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Kokeile näitä johtajana:

) RAKENNA YHTEISÖLLISIÄ palkitsemisjärjestel-
miä. Kysy suorituksia arvioidessasi, miten kukakin 
tiimi menestyy kokonaisuutena? Palkitse koko 
tiimiä, älä vain yhtä onnistunutta yksilöä.

) LUO JOKAISELLE AITO mahdollisuus oman mie-
lipiteensä sanomiseen ja päätöksentekoon. Kuuntele 
henkilökohtaisesti edustajia yhteisön kaikilta ta-
soilta. Tapaa jokainen työntekijä henkilökohtaisesti 
kerran vuodessa.

) RAKENNA TYÖTILAT siten, että ne tukevat ih-
misten kohtaamista. Väliseinien sijoittelu tai vaikka-
pa vesiautomaatin paikka vaikuttavat siihen, kuinka 

paljon eri ihmiset spontaanisti kohtaavat toisiaan ja 
näissä kohtaamisissa yhteishenki kasvaa ja hiljainen 
tieto siirtyy.

) RISTIINPÖLYTÄ JOHTOA ja työntekijöitä. Osal-
listu välillä itse arjen tuoksintaan ja keskustele työn-
tekijöiden kanssa. Anna työntekijöille mahdollisuus 
tutustua johtajien konkreettiseen arkeen.

) OTA KOKOUSAGENDALLE MYÖS POSITIIVISIA 
juttuja. Aloita palaverit sillä, että jokainen kertoo 
yhden viimeaikaisen onnistumisen koko porukalle.
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Johda ihmiskeskeisesti

V
ain minimitulokseen voi pakottaa, upeat tulok-
set kumpuavat ihmisestä vapaaehtoisesti. Näin 
ollen viisaat työskentelymenetelmät ja johta-
miskäytännöt ottavat lähtökohdakseen ihmi-

sen sisäisen draivin tukemisen ja vahvistamisen. 

Jos työyhteisö ei voi hyvin, 
ei myöskään tulosta, laatua 
tai joukkokukoistusta syn-
ny. Toimivassa yhteisössä 
ketään ei nähdä vain yhtenä, 
milloin tahansa korvattavis-
sa olevana pyöränä valtavan 
koneiston rattaissa, vaan jokaista yksilöä arvoste-
taan ihmisenä. Yhteisöjä, joissa oikeasti vallitsee 
hyvä yhteishenki, pidetään haluttuina työpaikkoina 
ja niihin myös sitoudutaan voimakkaasti. Myös asi-

2.
akkaat arvostavat tätä, sillä henkilöstön tyytyväisyys 
on ehdoton edellytys asiakastyytyväisyydelle ja sitä 
kautta asiakasuskollisuudelle.
 Työskentelykäytäntöjä ja erilaisia toimintatapoja 
ja järjestelmiä koskevissa investoinneissa on tärkeää 
panostaa ihmiskeskeisyyteen, esimerkiksi järjes-
telmien käytettävyyteen ja mielekkyyteen sekä toi-

mintatapojen palkitsevuuteen. 
Ihmiskeskeiset investoinnit 
maksavat itsensä pian takai-
sin, vaikka kustannus olisikin 
suurempi. Investoinnissa tehty 
säästö peruuntuu helposti, jos 
edullisempi, vähemmän ih-
miskeskeinen investointi syö 

sisäistä motivaatiota ja sitä kautta tulosta. 
 Ihmiskeskeisten työskentelymenetelmien ja 
johtamiskäytäntöjen rooli tulee vain kasvamaan 
entisestään, kun kilpailu hyvistä työntekijöistä ki-

Vain minimitulokseen 
voi pakottaa, upeat tu-
lokset kumpuavat ihmi-
sestä vapaaehtoisesti.
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ristyy. Pelkkä palkka ei motivoi. Yritys voi mer-
kittävästi parantaa työnantajakuvaansa panos-
tamalla mielekkäisiin ja palkitseviin tekemisen 
tapoihin.
 Strategia ohjaa yhteisösi ydinprosesseja. Jos ih-
minen unohtuu näistä pois, hän saattaa jäädä yleen-
säkin yhteisön prosesseista pois. Ihmiset eivät ole 

koneita: myös tunteilla ja mielipiteillä on suunnaton 
merkitys suorituksen kannalta. Ihmiskeskeinen stra-
tegia parantaa työilmapiiriä, vaikuttaa aktiiviseen 
työtyytyväisyyteen ja toimii myös rekrytointivalt-
tina. Kun strategiasi huomioi ihmisen, työntekijäsi 
haluavat olla yhteisössäsi töissä ja antavat omaehtoi-
sesti parastaan.



40

Näin kehität ihmiskeskeistä johtajuutta:
Kokeile näitä johtajana:

) RAKENNA LUOVUUTTA TUKEVAA KULTTUURIA 
esimerkiksi kannustamalla riittäviin lepotaukoihin, 
mahdollistamalla etätyö tai 20%-innovaatioaika. 
Satsaa systemaattisesti tuotekehitykseen. 

) RAKENNA AVOIMIA INNOVAATIOPROSESSEJA 
esimerkiksi luomalla aktiivinen järjestelmä työnte-
kijöiden kehitysideoiden esille pääsyksi.

) TUTKI MAHDOLLISUUKSIA pitää mahdollisim-
man paljon tietoa näkyvillä. Yhteisön päätöksente-
on läpinäkyvyys kasvattaa luottamusta ja lisää sitou-
tumista. 

) SIIRRY REKRYTOINNISSA kompetenssikeskei-
syydestä intohimokeskeisyyteen. Maailmassa, jossa 
osaamistarpeet uusiutuvat valtavaa vauhtia, ei eilisen 
osaamisella päästä pitkälle. Intohimo saa pysymään 
kärryillä oman toimialan ja toimintaympäristön 
muutoksista ja aktiivisesti päivittämään omaa osaa-
mistaan.

) MITTAA SISÄISTÄ MOTIVAATIOTA, työhyvin-
vointia ja aktiivista työtyytyväisyyttä. Korjaa heti 
siellä, missä sattuu.
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) KESKUSTELE SÄÄNNÖLLISESTI TYÖNTEKIJÖIDEN 
kanssa, vieraile toimipisteissä ja keskustele myös strate-
giasta ja strategisen päätöksenteon ymmärrettävyydes-
tä. Tutustu siihen, miten työntekijäsi puhuvat työstään 
ja laadi strategiadokumentaatio niin, että joka ikinen 
työntekijäsi ymmärtää, mistä siinä on kyse. Opettele ker-
tomaan jokaiselle työntekijällesi selvästi ja innostavasti, 
minkä takia yhteisönne on olemassa.

) RAKENNA STRATEGIAA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ: 
aseta viiden vuoden ja kymmenen vuoden tavoitteita.

) MEDIAN EDUSTAJANA OTA VASTUU siitä yleisestä 
ilmapiiristä, jota synnytät. Kannusta pyrkimään eroon 
eksploitatiivisesta, ylilyövän negatiivisesta uutisoinnista.
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Lopuksi

J
oukkokukoistava yhteiskunta ei synny vallanku-
mouksella. Ennemminkin ruohonjuuritason 
kukoistava Suomi syntyy pienistä yksilö-, yh-
teisö- ja yhteskuntatason muutoksista ja ko-

keiluista.
 Työn tuunaaminen tarjoaa huikeat mahdolli-
suudet kehittää omaa työtäsi mielekkäämmäksi ja 
palkitsevammaksi. Hyvin harvoin tilanne on niin 
huono, että ainoa mahdollisuus on vaihtaa työ-
paikkaa aivan kokonaan. Useimmiten työstä löy-
tyy runsaasti mukavia ja palkitsevia elementtejä, 
ja lisäämällä niitä voit kasvattaa työsi mielekkyyttä 
merkittävästi. 
 Työtä voi tuunata sekä tekemällä konkreettisia 
muutoksia työnkuvaan että muokkaamalla sitä ta-
paa, jolla miellät työsi. Apuna voit käyttää tässä esi-
teltyjä menetelmiä, tai mitä vaan, mikä lisää vapaut-
tasi, virtaustasi tai vastuutasi. 
 Joskus on paikallaan asettua peilin eteen ja poh-

tia, miksi olet juuri siinä työssä mitä nyt teet, ja miten 
työsi palvelee psykologisten perustarpeittesi (vapaus, 
virtaus, vastuu) tyydyttämistä. Jo se, että tiedostat tai 
muistutat itsellesi työsi hyvistä puolista, vahvistaa 
hyvää fiilistä! Joitain konkreettisia muutoksia voit 
tehdä työssäsi omin päin. Isommat muutokset ovat 
oivallista kehityskeskustelujen materiaalia.
 Keskeisintä on, että otat pieniä askeleita kohti 
oman vapautesi, virtauksesi ja vastuusi lisäämis-
tä ja samalla kannattelet myös lähimmäisiäsi kohti 
sisäisesti motivoivampaa arkea. Meidän tulee myös 
yhteiskuntana synnyttää sellaisia rakenteita, jotka 
mahdollistavat jokaiselle innostavan ja kannustavan 
arkielämän.
 Hyvä elämä ei löydy prinsessahäistä, lottovoitois-
ta tai perjantaipullosta. Hyvä elämä löytyy maanan-
tai-iltapäivästä kello :. Se löytyy ihan tavalli-
sesta arjesta, silloin kun teet ihan tavallisia asioita, 
mutta sillä tavoin, että sillä on sinulle merkitystä.
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 Se, miten tähän päästään on yksi pieni askel kerrallaan, yksi ihminen kerrallaan, yksi 
yhteisö ja yksi yhteiskunta kerrallaan.
 Suomella on maailmalla tällä hetkellä huikea maine, kiitos koulumenestyksemme, pe-
liosaamisemme ja maailman kehittyneimmäksi rankatun yhteiskuntamme. 
 Tehdään nyt seuraava suomalainen ihme: yhteiskunta, jossa on normaalia herätä maa-
nantaiaamuna intoa täynnä. Näytetään samalla maailmalle uuden ajan suunta.

Tehdään yhdessä Suomesta joukkokukoistuksen majakkamaa!
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Verkkosivuja

Edmund Phelpsin tähdittämän seminaarin taltiointi ”Mass Flourishing Finland” 22.5.2014
http://wms.magneetto.com/wonderland/2014_0522_Varma_Webcast/view

Joukkokukoistus:
www.joukkokukoistus.fi

Martela & Jarenko: Sisäinen motivaatio: Tulevaisuuden yhteiskunnassa tuottavuus ja innostus kohtaavat
http://bit.ly/1tZ36Eb

Upeaa työtä
www.upeaatyota.fi

Taivas+Helvetti
www.taivasjahelvetti.fi

Hupparihörhö
www.hupparihorho.fi

Kuusela: Hupparihörhö ja bisnesmies
http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/02/Hupparihorho-ja-bisnesmies.pdf

Berg: Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa
http://bit.ly/1msuedr 

Kutsumuskone
http://sivut.monster.fi/kutsumuskone
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