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Ratkaisuja tökkivään arkeen. Ratkaisuja tökkivään arkeen. 
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Mistä kohta puhutaan?

• Itseohjautuvuuden perusteet?
• Kuormitus ja palautuminen – millä löytää hyvä 

balanssi?
• Miten orientoitua päivään/miten palautua töistä, 

kun työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy, kodin alue 
muuttuu työpaikaksi?

• Miten kehittää sisäistä johtajuutta, kun vastuu 
työpäivän rakenteesta ja ajankäytöstä onkin 
täysin "omalla vastuulla"?

2
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Vuosi 2020

Autuasta etätyötä mökiltä? 
Perheriitaa, kissat ja koirat hyppivät 

seinille? 
Paineita tuloksesta ja 

turvallisuudesta?
Hajanaista viestintää…

Arjen rutiineja?
Ergonomian ja nettiyhteyden 

kiroamista?
Järjetöntä multitaskausta?

Yksinäisyyttä? Häpeää? Syyllisyyttä? 
Aloituskynnyksen metsästystä

Yksityiselämä
vaikuttaa
töihin
enemmän
kuin
milloinkaan
aiemmin
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Usein muutokset 
aiheuttavat 

muutosvastarintaa. 
Tuttu on turvallista. 

Uusi tuntematon 
pelottaa, kun ei oikein 

tiedä siitä vielä 
mitään.

Järkytys ja 
lamaantuminen

Uusien 
vaihtoehtoisten 

tapojen 
testaaminen

Mielekkyyden 
ja tasapainon 
löytäminen

Tosiasioiden 
hyväksyminen

Mieli 
maassa

Epäusko
Alkuinnostus 

tai 
torjunta

Mikä toimii tukena muutoksessa?
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Etätyössä keskeisin johtamisen väline on 
työntekijän kyky johtaa itseään

Yhteenkuuluvuuden tunne ja hyväksytyksi 
tuleminen ovat perustarpeita, joiden 
tyydyttyminen myös etätyössä edesauttaa 
hyvinvointia.

Itsensä johtaminen, johtajuus ja 
tiimityöskentely
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MIKSI MEIDÄN TULEE OLLA 
ITSEOHJATUVIA?
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1. Maailma muuttuu
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2. Työtehtävät ovat 
muuttuneet.
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3. Ryhmien tapa 
työskennellä on 
muuttunut.

9

Yksilöstä organisaatioon

Itseohjautuvuus = ei tarvetta johtamiselle?
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Itseohjautuvuus organisaatiossa ei poista 
johtamisen tarvetta

● management vs.  leadership

● työntekijän vastuu on eri kuin esimiehen vastuu

● esimies johtaa työntekijän itseohjautuvuutta

11

Mitä 
itseohjautuvuus 

tarkoittaa?
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Tietoisuus

Keho 
(fyysinen)

Ravinto

Liikunta

Lepo

Uni

Rentoutuminen

Mieli 
(psyykkinen)

Ajattelu

Muisti 

Oppiminen

Luovuus

Havainnoin>

Tunteet 
(sosiaalinen)

Tunteiden 
hallinta

Posi>ivisuus

Ihmissuhteet

Harrastukset

Yhteisöllisyys

Arvot 
(henkinen)

PeriaaEeet

Päämääät

Merkitykset

Henkiset 
virikkeet 

Tasapaino

Työ 
(ammatillinen)

Avaintehtävät

Tavoitteet

Osaaminen

Palaute

KehiEyminen

Oy Minä Ab -organisaa0okaavio 
(Sydänmaanlakka 2010)
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Itseohjautuvuus taitona

Miten sitä voi parantaa?
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Elämänhallinta
Itsetuntemus

● tunteet & ajatukset 

● temperamentti & persoonallisuus

● arvot ja motivaatio

● resilienssi ja coping-keinot

● omasta hyvinvoinnista 
huolehtiminen

● stressinhallintakeinot

● tavoitteiden asettaminen

● ajanhallinta

15

• ITSETUNTO
• ITSEKURI
• MERKITYKSELLISYYS
• SELKEÄ FOKUS

16

ü Aamupala syöty
ü Tietokone avattu, päivän 

ToDo lista laadittu
ü Ulkoiltu
ü Lounas syöty
ü Työt tehty, kokoukset 

kokoustettu, muistiot 
kirjoitettu, ohjeet annettu

ü Mitä tänään tein, mistä 
aloitan huomisen päivän

ü Uutiset luettu
ü … to be continued

Mutta myös 

arjenhallintaa eli tä
tä…

Itsensä johtamisen ominaisuudet

16
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Hyvällä itsensä johtajalla on 
positiivinen, mutta realistinen 
mindset, vahva arjen sietokyky 
ja kyky nähdä iso kuva 

17

Hyvä itsetunto-
ja luottamus
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Itseohjautuvuus meets reality

Kaikki työ on kuormittavaa?

19

Uuvuttava 
itseohjautuvuus

● Työn edellytykset eivät mahdollista 
itseohjautuvuutta

● Itsetuntemus heikko

● Taidot puutteelliset

20
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Vapauttava 
itseohjautuvuus

● Työn edellytykset 
mahdollistavat 
itseohjautuvuuden

● Itsetuntemus riittävä

● Taidot riittävät

21

• Jokaisen elämään kuuluu 
stressiä. Stressin 
aiheuttajiin, kuten 
kuormittavaan 
työtilanteeseen, ei aina voi 
vaikuttaa suoraan, mutta 
voimme aina vaikuttaa 
tapoihimme käsitellä ja 
hallita stressiä. 
• Toimivien stressinhallinta-

keinojen avulla stressin laatu 
ja määrä voivat lievittyä, 
vaikka stressiä aiheuttava 
asia ei itsessään muuttuisi.

Missä stressimittarisi huitelee?

22
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Voimavaratekijät
(tuo energiaa)

Kuormitustekijät
(vie energiaa)

→ On asioita, joihin itse voit vaikuttaa?!

23

Stressin liikennevalot

- Leffan sijaan katson sitcomia
- Torkutan aamuisin
- Unohdan avaimeni tai puhelimeni
- Empatiakykyni on vähentynyt
- Päätä särkee melko usein

- Jaksan katsoa leffan ja lukea kirjan loppuun
- Nukun yöni ja herään virkeänä
- Nautin ystävieni seurasta
- Saan haluamiani asioita aikaiseksi ja koen innostusta 

tekemisestäni

- Vaikea nukahtaa ja heräilen öisin
- Ihmiset tuntuvat ärsyttäviltä
- Teen asioita automaatilla, uuteen tarttuminen ja luova 

tekeminen ei onnistu
- Huomaan olevani puolustusmoodissa ja pessimistinen

24
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Ajanhallinta etätyön haasteena

• Kuinka aikaa sitten voi hallita, kun se nykyajassa 
tahtoo hallita meitä? 

• Sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, on 
yksi avain kiireen ja ajan hallintaan. 

• Aikaa ei voi pysäyttää, mutta sen käyttöä voi 
suunnitella huomioiden asioiden tärkeysjärjestys. 

• Selvitä itsellesi miksi ja mitä tehtäviä siirrät? 
• Mitkä tekemättömät työt kasaantuvat ja aiheuttavat 

kuormitusta ajankäytölle?  

25
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Mitkä ovat sinun aikavarkaasi?
• Työn tavoitteiden puutteellisuus

• Tärkeysjärjestys on sekaisin (tärkeä vai todella tärkeä? – kiireellinen vai helppo?)

• Osaamisvaje

• Väliinpitämättömyys

• Vaikeus sanoa ei

• Delegointikyvyttömyys

• Täydellisyyden tavoittelu

• Töiden jääminen vaiheeseen

• Epäselvä roolitus

• Välttely (tee ensin tärkeät ja kiireelliset vaikka ne olisivatkin ikävimmät ja haasteellisimmat 

hommat) 

26
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Sudenkuopat & ratkaisuehdotukset

jatkuva kiire

kontrolloimisen tarve

itsemyötätunto

motivaatio-ongelmat

vaativuus ja itsekritiikki

priorisoiminen ja ajanhallinta

mihin voi vaikuttaa, mihin 
ei

rutiinit, rajaaminen, 
tavoitteet
arvojen 
kirkastaminen

käynnistymisvaikeus

27

Minä
yksityishenkilönä

Vaatimukset 
töissä

Minä
Työroolissa

28
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Itsensä johtamisen niksit ja vinkit

29

Miten sanoa ”ei”? 
Kieltäytymisen, rajaamisen jalon 

taidon merkitys

30
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Saanko sanoa, että en tiedä tai en 
osaa?

Itsensä johtamiseen kuuluu 
olennaisena osana itsensä jatkuva 

kehittäminen.

31

Infoähkyn selättäminen
Rajojen asettaminen ”tietotulvalle”

32
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Omien verkostojen virittäminen on 
sallittua

Jos et itse osaa jotain asiaa, 
kannattaa tuntea joku, joka osaa. 

Tai ainakin joku, joka saattaa tuntea 
asian osaajan. 

33

Olosuhteita ei aina
voi vaita, mutta
asenteen voi!

34
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Miten huolehtia omasta 
jaksamisesta?

35
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Omasta 
hapesta 

huolehdittava 
ensin

36
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Miksi vaikeissa tilanteissa toisten toimintakyky 
laskee ja toiset löytävät uuden vaihteen ja 
pääsevät eteenpäin? TOSI

Olemme erilaisia…

• Ihmiset, joilla on korkea psykologinen pääoma 
tekevät parempia päätöksiä ja ovat joustavampia 
erilaissa muutostilanteissa. 

• Heillä on kykyä tarkastella erilaisia vaihtoehtoja, nähdä 
tilanteissa mahdollisuuksia, sitkeyttä kantaa 
vaikeidenkin päätösten seuraukset. 

• Heillä on hallinnan tunnetta ja kykyä kohdata tilanne ja 
nähdä, että vaikeatkin asiat ovat ratkaistavissa.

37
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- Luo arkeesi psykologista pääomaa kehittäviä rutiineja. 
- Pidä itsestäsi huolta, liiku, syö, nuku, kehitä itseäsi
- Tunnista omat luonteenpiirteesi (temperamentti eli tapasi 
reagoida ja toimia)
- Hae tarkoituksellisesti positiivisia tunteita ja hymyile = tee 
sitä mikä toimii.
- Löydä antamisen ilo päivittäin.
- Vaali hyviä ihmissuhteita.
- Tee joka päivä jotakin toisen hyväksi.
- Haaveile, unelmoi ja nauti nykyhetkestä
- Iloitse saavutuksistasi (myös ihan arkisista saavutuksista)

To do: psykologinen pääoma kasvuun

38
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Nyt tarvitaan

tasapainoa ja kykyä kuulla itseä
= 

Itsemyötätuntoa
Kyky tunnistaa omat tunteet

=
Hyvää mielenterveyttä

39

Itsensä kuunteleminen ja 
tunteminen – mitä kaipaan juuri 
nyt?

• Vaikeina hetkinä, esimerkiksi ollessamme ahdistuneita, 
surullisia tai itsekriittisiä, jäämme helposti kiinni 
pahenevaan pahoinvoinnin kierteeseen. 

• Pahoinvoinnin kierteet johtavat helposti taas lisäongelmiin 
kuten murehtimiseen, ihmissuhderiitoihin, ylenpalttiseen 
syömiseen tai juomiseen ja niin edelleen.

• Tunneaäy: itsetuntemus, kyky käsitellä tunteita, 
itsekontrolli ja empatiakyky.

40
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TAKE HOME MESSAGE
• Pidä oikea asenne
• Luota rutiineihin
• Tauota työtäsi
• Huolehdi unesta ja liikunnasta
• Säilytä oikea fokus
• Muista että sinulla on 

sinnikkyyttä, sitkeyttä eli 
resilienssiä

• Et ole yksin, ole yhteydessä 
ihmisiin!
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