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Emilia Lahti on positiivisen psykologian
asiantuntija ja yksi Euroopan ensimmäisiä soveltavan positiivisen psykologian maistereita.
Työn alla on väitöskirja sisusta yleismaailmallisena psykologisena voimavarana.
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Sisukkaasti
hyvää kohti
Sisu on voimakas psykologinen potentiaali, johon liittyy kurottautuminen kohti
voimavaroja, joita ei tiedä olevan olemassakaan. Sisua voi harjoittaa ja sen
avulla voi muuttaa niin itseään, työyhteisöään kuin elinympäristöään.

Emilia Lahti kiinnostui sisusta monien mutkien ja sattumien kautta. Sisusta tuli hänelle myös ammatti. Lahti tutkii sisua, puhuu ja kirjoittaa sisusta sekä jakaa sisun ilosanomaa. Parhaillaan hän myös tekee väitöskirjaa lempiaiheestaan.
"Viime vuosiin asti sisua on tutkittu lähinnä historian,
kulttuurin ja suomalaisen identiteetin näkökulmasta. Psykologian näkökulmasta sisu on jäänyt vaille systemaattista ja käytännönläheistä tutkimusta. Jopa tarkka määritelmä on puuttunut."
Väitöskirjaansa Emilia tekee Aalto-yliopistolla tuotantotalouden laitoksella, mikä kertoo näkökulman monialaisuudesta. Tutkimuksessa yhdistyvät niin yhteiskuntatieteet, sovellettu positiivinen psykologia kuin filosofiakin.

Mitä sisu on?
Sisu merkitsee eri ihmisille eri asioita ja jokaisella suomalaisella on oma ajatuksensa siitä. Emilian mukaan sisu on
yleisenä käsitteenä niin levällään, että yhdelle se merkitsee hyvää viinapäätä, toiselle jääräpäisyyttä, kolmannelle
rohkeutta, neljännelle sinnikkyyttä.
"Laajan kyselytutkimuksen perusteella sisun uniikein
olemus näyttää liittyvän yksilön kykyyn selvitä äärimmäisen ylivoimaisilta tuntuvista haasteista. Sisu on itsensä ylittämistä, oman pystyvyysalueen ulkopuolelle menemistä", Emilia sanoo.

"Sisu on voimakas psykologinen potentiaali, johon liittyy kurottautuminen kohti voimavaroja, joita ei sillä hetkellä tiedä olevan olemassakaan. Se on enemmän hetkessä tapahtuvaa voimaantumista kuin pitkäjänteistä työtä
jonkin kauaskantoisen tavoitteen eteen, joskin se on sitäkin."
Sisua uskotaan olevan toisilla luonnostaan enemmän
kuin toisilla, mutta Emilian mukaan sitä voidaan myös
harjaannuttaa tietoisen toiminnan kautta. "Kehitettävänä ominaisuutena sisu herättää paljon uusia sovellusideoita vaikkapa työyhteisöä ajatellen."

Sisusta small talkiin
Emilia muistuttaa, että sisu on aina kokemusperäinen
asia, joka voi sisällöllisesti myös vaihdella eri elämäntilanteiden mukaan. Joku voi tarvita kaiken sisunsa aamulla sängystä ylös noustakseen, kun toinen kurkottelee sinnikkäästi kuuta taivaalta.
"Sisu ei ole yksinomaan synnynnäinen ominaisuus tai
taipumus. Se on päätös toimia ja järeä työkalu, jonka avulla voimme muuttaa itseämme ja sitä kautta elinympäristöämme. Työyhteisössä sisu voidaan nähdä osana yrityksen toimintafilosofiaa ja arvomaailmaa."
"Maailmalla suomalainen sisu on hyvässä maineessa.
Se kertoo siitä, että sisukas ei anna periksi, tekee työnsä hyvin ja huolella, on hirveän rehellinen, tekee sen mi-
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Emilia Lahti tietää, mistä puhuu. Hän on sisun asiantuntija.

Emilia Lahti treenaa omaa sisuaan juoksemalla pitkiä matkoja.
Kuva Havaijilta tammikuulta 2014.

tä pitää ja lupaa, sanoo asiat niin kuin ne ovat — ilman sen
kummempaa meteliä."

Hyvä paha sisu
New York Times julkaisi jo 1940-luvulla artikkelin, jossa
kerrottiin, että sisu on sana, joka kuvaa Suomea. Suomalainen puree hammasta ja menee läpi vaikka harmaan kiven.
"Käsite on suomalainen, mutta sisua on kaikkialla, missä tarvitaan selviytymiskykyä. Se on yleismaailmallinen
juttu. Maailmassa on paljon paikkoja, joissa elämä on edelleen selviytymistä päivästä toiseen. Toisaalla meillä on toisenlainen maailma, jossa kaikki on niin hyvin, että tietoisesti etsimme haasteita, joista selviytyä — sisulla."
Sisu itsessään ei ole hyvää tai pahaa, vaan voimavara,
jota voi käyttää hyvään tai pahaan. "Paha ihminen" voi olla
sisukas ja saada paljon aikaan. "Hyvä ihminen" taas voi jättää sisunsa käyttämättä ja aiheuttaa itselleen harmia jäämällä vaikkapa huonoon työyhteisöön. Mittatikkuna voi
käyttää ajatusta siitä, mahdollistaako sisun käyttö kehityksen ja elämän jatkumisen.

Sisu kantaa eteenpäin
Julkisessa keskustelussa on viime aikoina kyselty, onko sisua enää lainkaan olemassa. On jopa väitetty, että sisun aika on ohi eikä se enää kuulu suomalaisten ominaisuuksiin.
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"Sisulla on paikka jokaisen suomalaisen sydämessä. Se
on kulttuurinen resurssi, joka on kantanut meitä vuosisatoja. Sisu ja sisukkuus ovat auttaneet meitä selviämään
historiallisesti vaikeina aikoina. Miksei se kantaisi eteenpäinkin?", Emilia kysyy.
"Tutkimuksen perusteella sisu näyttää olevan kaikkea
muuta kuin menneen talven lumia. Suomalaiset itse asiassa toivovat sisun nousevan nykyistä paremmin esiin yhteiskunnan ja elämän eri alueilla."

Sisussa on toivoa
Kyselytutkimuksen vastaajat uskovat, että sisukkuudella
on varsin konkreettista vaikutusta niin yksilötasolla kuin
yhteiskunnallisesti. Jos meillä olisi enemmän sisua, ihmiset olisivat toiveikkaampia, tavoitteistaan innostuneempia ja sosiaalisesti kiinnittyneempiä.
Sisun uskotaan johtavan lisääntyneeseen autonomian
tunteeseen, rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen. Sisu synnyttää sosiaalista tukea ja antaa tilaa rohkealle yrittäjyydelle.
"Autonomia on yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin, mutta siihen liittyy myös opittu avuttomuus. Jos et
esimerkiksi koskaan tiedä, teetkö työsi hyvin tai huonosti, lakkaat pikkuhiljaa yrittämästä. Toivo on yksi sisun elementeistä, kaiken tulevaisuuden sytytystulppa. Jos meillä
ei ole toivoa, emme jaksa yrittääkään."
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Sisu ei ole yksinomaan
synnynnäinen ominaisuus
tai taipumus. Se on päätös
toimia ja järeä t yökalu.
Sen avulla voimme
muuttaa itseämme ja
elinympäristöämme.

Sisua työhön!
Sisun asiantuntija Emilia Lahti antaa
viisi sisuvinkkiä työyhteisöön:
1. Uskomukset luovat odotuksia ja ennustavat toimintaa,
hyvässä ja pahassa. Uskotaan toistemme potentiaaliin ja
odotetaan toisiltamme erinomaisuutta niin lempeydessä,
työmoraalissa kuin vaikka myötätuntoisuudessa.

seen on oman esimerkin näyttäminen. Ihmiset oppivat no-

Hyvää sisun vuotta

peimmin mallintamalla.

Tänä vuonna sisu pääsi ensimmäistä kertaa almanak-

2. Näytä mallia. Paras tapa vaikuttaa työpaikan kehittämi-

kaan. Sisun päivää vietettiin helmikuun viimeisenä
3. Viljele hyvää, kitke pahaa. Jos näet huonoa kohtelua tai

päivänä ja maaliskuun kymmenentenä elettiin sisun

huomaat epäkohdan, uskalla puuttua. Se vaatii sisua, mutta

tunti. Koko vuosi on nimetty sisun juhlavuodeksi. Fi-

on osoitus välittämisestä ja osa yhteisöllisyyttä.

losofian Akatemian luotsaama teemavuosi on täynnä
tapahtumia, haasteita, tempauksia ja projekteja.

4. Anna palautetta aina kun näet sisukkuutta ja suorasel-

"Kokoavana voimana on rohkaista suomalaisia

käisyyttä. Kannusta muitakin palautteen antamiseen. Myös

tarttumaan unelmiinsa, tekemään tarvittaessa muu-

neutraalius on kannanotto.

toksia, ottamaan terveitä riskejä, löytämään piilossa
olevia potentiaalejaan, tsemppaamaan toinen tois-

5. Jokainen on vastuussa paremman työyhteisön luomisesta.

taan, kasvattamaan yhteisöllisyyttä ja me-henkeä

Ihminen muistaa negatiiviset asiat paremmin kuin positiivi-

eli luomaan pienin askelin parempaa tulevaisuutta",

set, sillä negatiivisilla asioilla on selviytymisarvoa.

Emilia Lahti kertoo.
www.sisu2015.fi
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