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A
merikkalainen Stanfordin 
yliopiston psykologian pro-
fessori Carol Dweck on 
yksi maailman johtavista 
persoonallisuuden, sosi-

aali- ja kehityspsykologian tutkijoista. 
Dweckin tutkimuksissa ihmisen kehitty-
misen lähtökohta ovat uskomusmaailma 
sekä ihmiskäsitys, jossa ominaisuudet ja 
älykkyys ovat kehitettävissä olevia piir-
teitä itsessä ja muissa. Ilman tätä uskoa 
mikään ei muutu. 

Dweck on saanut tieteellisesti todis- TEKSTI: TERHI MÄKINIEMI

Ammenna asenteesta
Työssä onnistumiseen 
tarvittavat muskelit 
sijaitsevat päässä. 
Työyhteisöissä ihmisenä 
kehittyminen tapahtuu 
aivoja kehittämällä. 
Siksi asenne ja asenteen 
maailma, mistä ajattelun 
ammennamme, merkitsee.  

tettua, miten huippusuorittajien ajat-
telumallit, suhtautumistapa ja asenne 
eroavat. Asenteen hän on nimennyt 
mindsetiksi, joka tarkoittaa oman ajat-
telun tiedostamista, sitä minkälaisesta 
maaperästä ajattelu kumpuaa ja mitä 
siitä versoaa tunteiden sekä toiminnan 
tasolla. Dweckin ajatukset ja tutkimuk-
set kannustavat kohti rohkeaa kokeilu-
jen ja virheistä oppimisen kulttuuria. 

Vesa Ristikangas on esimiestyön ja 
työyhteisöjen kouluttaja, joka on val-
mentanut kaksi vuosikymmentä johto-
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Tervetuloa tutustumaan puhtauteen
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Tervetuloa tutustumaan puhtauteen 
10. - 12.5.2017 osastolle A 419 

Laaja tuotevalikoima: yli 10.000 tuotetta puhtausalan ammattilaisille 

Laadukas:  yksilöllistä palvelua ilman kompromisseja

Kustannustehokas: yli 11.000 tyytyväistä laskutusasiakasta   

Asiantunteva: tuotteet, neuvot & ohjeet sekä huolto saman katon alta 

Turvallinen: 100% Suomalainen perheyritys, raikkaampaa palvelua

35 vuotta puhtautta
- virkistää ja tehostaa toimintaa

Vesa Ristikangas

ryhmiä asennetta kasvattamalla. 
”Kehittymistä uudelle tasolle ta-

pahtuu tunnistamalla omaa ajatte-
lua. Yltiöpositiivinen ei tarvitse olla. 
Riittää, kun tulee tietoiseksi ajatuk-
sista ja lähtee tekemään tarvittavia 
muutoksia. Työntekijällä on vastuu 
tunnistaa oman ajattelun vaikutuksia 
itseen ja ympäristöön. Ne ovat usein 
mittavia”, Ristikangas rajaa.  

Moninainen mindset

Yleisesti asenne tarkoittaa suhtautu-
mista asiaan jollakin tavalla: myön-
teisesti tai kielteisesti. Dweckin 
mindsetissä on kyse laajemmin ajat-
telumalleista ja ajattelun ulottuvuuk-
sista. Siitä, minkälaista ajattelua hen-
kilöllä on: kehittävää, suorittavaa, 
luovaa tai innovatiivista.  Myös siitä, 
minkä kautta suhtautuu asioihin. Eri-
laisia asenteita ovat muuttuminen, 
muuttumattomuus, joustaminen, 
joustamattomuus ja kasvu. 

”Mindsettiä voi kehittää yksilön, 



Muuttumattomuuden 
asenne
Älykkyys pysyy 
aina samana

HAASTEET
... välttää haasteita

ESTEET
... puolustautua tai antaa 
helposti periksi

VAIVANNÄKÖ
... pitää vaivannäköä 
kannattamattomana
tai jonain vielä pahempana.

KRITIIKKI
... jättää hyödyllinen,
kielteinen kritiikki huomiotta.

MUIDEN MENESTYMINEN
... kokea muiden menestyminen 
uhkana

Tämän seurauksena he saattavat pysähtyä
kehityksessään varhain ja saavuttaa 
vähemmän kuin mihin he pystyisivät.
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TARTU RATTIIN
Mutkatonta puhdistamista kaikissa käänteissä

Odotettu uutuus suosittuun 45 cm:n kokoluokkaan. Näppärän 
rattiohjauksen ansiosta Kärcher BR 45/22 C lattianpesukone 
kulkee ketterästi, kääntyy kevyesti ja luovii helposti kiperät 
kulmat ja seinän vierustat. Kääntyvä pesupää pesee ja kuivaa 
perusteellisesti kaikissa tilanteissa, myös peruuttaessa.  
Tartu rattiin - Tilaa koeajo kotisivultamme.
www.karcher.fi

BR 45/22 C
 Työleveys 45 cm
 Säiliöt 22/22 l
 Paino 48 kg
 Tehokas Li-Ion-akku
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Dweck jakaa asenteen kahteen: kasvun ja muuttumattomuuden asenteeseen. 

tiimin ja koko organisaation tasolla. Se 
on ajattelun pohjavire, mistä ihmisen 
koko ajattelu kumpuaa, sekä asenne ja 
suhtautumistapa kaikkeen elämässä”, 
Ristikangas kertoo.  

Kasvun kulttuuri 

Kiireen keskellä työn tohinassa voi 
unohtua, miten oma suhtautumistapa 
vaikuttaa asioihin. 

Kesken työpäivän ei tule ajatelleeksi, 
mitä vaikutuksia omilla ajatuksilla sekä 
asenteella toisia kohtaan on. Kaikki se, 
mitä kollegoista ajattelee, vaikuttaa sii-
hen, minkälaista töissä on. 

”Organisaation kulttuuri muovau-
tuu teoista, toiminnasta, ajattelusta ja 
tavoista. Kaikesta siitä, mitä työpai-
kalla on lupa tehdä tai olla tekemättä. 
Työyhteisössä vallitseva puhe paljastaa 
asenteen, miten meillä suhtaudutaan 
työntekijöihin. Huomioidaanko on-
nistumisia vai epäonnistumisia, mistä 
annetaan palautetta tai avataanko sitä, 
miten meillä on lupa toimia”, Ristikan-
gas sanoo. 

Kasvun mindset on auttamista, tuke-
mista, kannustamista, muiden mukaan 
ottamista ja yhdessä tekemistä. Se on 
vastuunottamista yhteisen työn näke-
miseksi. 

”Siivouksessa voi olla vaikeaa laadus-
ta tinkiminen. Se voi nakertaa identi-
teettiä ja ihmisenä olemassaoloa. Siksi 
on hyvä miettiä, miten päivittäin antaa 
arvoa omalle työlle, ajattelee onnistu-
misia ja miten pyytää palautetta toisil-
ta. Mitä havaitsee ympäristössä: uhkia, 
leikkauksia, yt:tä vai jotain muuta? Tai 
miten suhtautuu myllerryksiin? Voisi-
ko mahdottomuuksien keskellä nähdä 
mahdollisuuksia”, Ristikangas haastaa 
pohtimaan.

Menestys lähtee mindsetistä. Siinä 

esimiesten tärkein tavoite on asentei-
den johtaminen ja ihmisten motivointi 
kohti yhteistä tavoitetta. Koko työyh-
teisön mukaanottaminen ja yhdessä 
pohtiminen vahvistavat oikeaan suun-
taan kulkemista. Palautelaatikot, yh-
teiset sparraushetket, ajatustuokiot ja 
aivoriihet ovat kaikki tärkeitä.    

Esimiestyön haasteita ovat iso johdet-
tavien määrä, keskusteluiden aktivoin-
ti ja havaintojen jakaminen. Monilla 
työpaikoilla vaikuttamisen aktivointia 
tulisi olla enemmän. Esimiehen tehtävä 
on avata kanavia yhteiselle kehittämi-
selle ja luoda siltaa kaikkien kuulluksi 
tulemiselle. 

Pienilläkin teoilla on suuri vaikutus: 

kiitos, hymy, silmiin katsominen, ter-
vehtiminen – hyvän sanomisen kynnyk-
sen alentaminen.  Kun omaa toimintaa 
työssä katsoo  videokameralta, sanomi-
sia ja  tekemisiä tai sanomatta jättämi-
siään havainnoi eri tavalla.    

”Organisaatiot ja ihmiset ovat nyt 
tilassa, missä vaaditaan tietoisuuden 
tason nostoa. Sen havaitsemista, miten 
toimii ja puhuu kollegoille, miten näkee 
asioita toisista ja itsestä. Kiireen keskel-
lä näitä ei huomaa.” 

Lue lisää:  
Dweck, Carol. Mindset - menestymisen 
psykologia. Kuinka voimme toteuttaa pii-
leviä kykyjämme. 

Yltiöpositiivinen ei 
tarvitse olla.”

Kasvun asenne
Älykkyyttä on 
mahdollista
kehittää

.

Johtaa haluun
oppia ja sen takia
taipumukseen...

Johtaa haluun
vaikuttaa aina
fiksulta, ja sen
takia taipukseen...

.. ottaa haasteet avosylin vastaan.

... olla antamatta periksi 
takaiskujen sattuessa.

.. pitää vaivan näkemistä
tienä mestaruuteen.

... ottaa opiksi saamastaan
kritiikistä.

... innostua ja ottaa opiksi toisten
menestyksestä.
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