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Mistä tänään puhutaan?

- Itsensä johtamisen uudet haasteet -

onko vastuu työpäivän rakenteesta ja 

ajankäytöstä täysin "omalla vastuulla"? 

Miksi itsensä johtamisesta ylipäätään 

puhutaan?

- Tiimityö, mitä muiden pitäisi tietää 

minusta?

- Miten pitää huoli yhteisöllisyydestä?



Mitä eroja huomaat 
ihanteen ja tämän 
hetken tilanteen 

välillä? 

Miten voisit 
muuttaa omaa 
ajankäyttöäsi 

enemmän 
ihannetilanteesi 

suuntaan?



MITÄ ARVOT OVAT?

• Kompassi, joka näyttää 
suuntaa arjen valinnoissa

• Itselle kaikkein tärkeimpiä, 
luovuttamattomia asioita ja 
tapoja olla ja ajatella

• Todentuvat aina tekoina

• Arvojen mukainen elämä lisää 
merkityksellisyyden ja 
elämänhallinnan kokemusta



• Hyväksyntä

• Seikkailunhalu

• Aitous

• Rohkeus

• Jämäkkyys

• Myötätunto

• Luovuus

• Uteliaisuus

• Rohkaiseminen

• Oikeudenmukaisuus

• Henkisyyys ja 
hengellisyys

• Fyysinen kunto

• Vapaus

• Hauskuus ja 
huumori

• Anteeksiantavuus

• Ahkeruus

• Läheisyys

• Rakkaus

• Läsnäolo

• Sinnikkyys

• Kunnioitus

Millaisia sinun arvosi ovat?

• Järjestys

• Seksuaalisuus

• Ystävällisyys

• Turvallisuus

• Luottamus

• Terveys

• Kansainvälisyys

• Itsensä 
kehittäminen

• Henkinen 
hyvinvointi



Omien arvojen tunnistaminen vahvistaa 
sisäistä motivaatiotamme

MOTIVAATION KAKSI TEHTÄVÄÄ

• Saa meidät innostumaan

• Suuntaa käyttäytymistämme 
tavoitteidemme suuntaan



Mikä tekee etätyöstä kuormittavaa?

“Aina tavoitettavissa” Liiallinen työmäärä

Työajan venyminen

Näkymättömyyden 
tunne

Yhteisöllisyyden väheneminen

Epäselvät pelisäännöt



Mistä tunnistaa, että itsensä 
johtamisessa on haasteita?

• Kykenemättömyys ryhtyä toimeen ja 
tarttua tehtäviin

• Jatkuva kiireen tunne 

• Vaikeus erottaa asioita joihin voi 
vaikuttaa, niistä joihin ei voi vaikeuttaa

• Kykenemättömyys tunnistaa omia 
arvoja



Mikä tuo minulle energiaa (mikä minua motivoi), 

Mikä minua kuormittaa?



• Oman työn merkittäväksi ja 
arvokkaaksi kokeminen

• Arvostus (palkka, palkkiot, 
johtaminen,  kunnioittaminen)

• Riittävät rutiinit ja tarvittavat 
joustot 

• Työkulttuuri

• Työtehtävien monipuolisuus ja 
haasteellisuus

• Mahdollisuus oppia ja kehittyä 
työssä

• Vaikutusmahdollisuudet 
työhön

• Työn joustavuus (yksilöllisen 
elämäntilanteen 
huomioiminen)

• Mahdollisuus irtaantua työstä 

• Läpinäkyvyys ja 
oikeidenmukaisuus

• Saan olla oma itseni työssä

• Kokemus 
merkityksellisyydestä

Mikä saa minut syttymään työssä?



• Epäselvät tavoitteet

• Roolituksen puute

• Osaamisvaje

• Huonot ihmissuhteet

• Kommunikaatiohaasteet

• Liian paljon tekemistä tai liian 
suuri vastuu

• Yksityiselämän ja työn 
yhteensovittaminen

• Jatkuva saatavilla olo (toisten 
rajattomuus)

• Äärirajoilla työskentely 
(kuluttavat työtehtävät)

• Tiukat / mahdottomat 
aikataulut

• Monessa mukana olo (liian 
paljon muistettavia asioita)

• Pelko (asiakas ei tykkää, oma 
organisaatio ei hyväksy)

• Yhteistyön niukkuus (ei 
riittävästi aikaa yhteiselle 
keskustelulle)

• Ylisuorittaminen (hätävarjelu)

Mikä vie energiaani? 
Työni turn down



• Usein jonossa tekemättömiä 
töitä

• Liian monta päällekkäistä 
työtehtävää (monikaista-
ajoa) 

• Liian tiukat aikataulut

• En luota, että toiset pysyvät 
aikataulussa

• Työt jakautuvat 
epätasaisesti ja työ 
ruuhkautuu

• Työpäivät venyvät liian 
pitkiksi

• En saa tehdä työtä oman 
vuorokausirytmini mukaan

• Työtahti on minulle liian 
kova

• Eri osapuolten aikataulujen 
yhteensovittaminen on 
usein ongelmallista 

• Joudun usein muuttamaan 
suunnitelmaani (miksi siis 
suunnitella)

Mikä ajankäytössä kuormittaa?



• Aika on rajallinen resurssi

• Mikään ajanhallinnan 
menetelmä ei takaa, että saat 
kaiken valmiiksi, jos työtä on 
liikaa käytettävään aikaan 
nähden. 

• Järkevä priorisointi vaatii, että 
kaikilla on käsitys 
kokonaisuudesta ja 
tavoitteiden toteutumisen 
aikataulusta. 

• Tee oma työsi näkyväksi 
(ainakin itsellesi)

• Pidä fokus tallessa. Fokuksen 
hajaantuminen on haitallista 
sekä organisaatiolle että 
yksilölle. 

• Ymmärrys yhteisestä 
päämäärästä syntyy 
panostamalla 
vuorovaikutukseen

• Teidän aivot on organisaation 
tärkein pääoma, pidetään 
niistä huolta

Call to action



”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Ajankäytön suunnittelu + 
tärkeysjärjestys

Selvitä itsellesi miksi ja mitä 
tehtäviä siirrät? 

Oman optimaalisen kiireen 
tunnistaminen

Vastapainoksi myös ajan terveen 
“tuhlaamisen” opetteleminen



TYÖRAUHA

minimoin keskeytykset 

aikataulutan päivän etukäteen 

rajaan sähköistä informaatiota

tarkistan viestit ja sähköpostit tiettynä hetkenä

varmistan työni rajat 

annan työrauhan muille 



TYÖMUISTI

jäsennän ja ryhmittelen tietoa 

käytän erilaisia muistin apuvälineitä 

luon tehtävistäni kokonaisuuksia 

otan työn alle korkeintaan kolme isoa 
asiakokonaisuutta / päivä 

vähennän tietotulvaa



VIREYSTILA

työpäiväni ovat kohtuullisen pituisia

uneni on riittävää 

varaudun vireystilan laskuun sopivilla tehtävillä 
tai virkistystauoilla 

luon avoimuuden kulttuuria 

ylläpidän positiivista ilmapiiriä



Miten lisätä voimavaroja ja palautua työstä?
=

Miten johdan itseäni?



Itseohjautuvuus

Korostunut nykyajan työelämässä

Itsensä johtamiseen kuuluu, että tuntee 
rajansa osaa toisaalta kieltäytyä, mutta 
toisaalta tunnistaa myös tilaisuutensa

Työnantajan tehtävä on varmistaa, ettei 
työkuormitusta ole liikaa ja että työtavat 
tukevat itseohjautuvuutta

Työnantaja ohjaa työntekijää ja 
työntekijä johtaa omaa työtään



Yksilöstä organisaatioon

Itseohjautuvuus = ei tarvetta johtamiselle?



Ohjaatko itseäsi? Miten sinä voit?
-hyvinvoinnin pikatarkistus.
• Nukahdan noin vartissa, nukun pääosin keskeyttämätöntä unta ja nukun noin 7-

9 tuntia yössä

• Jaksan hyvin päivän läpi ja kohtuullisen virkeänä

• Useimmiten menen melko mielelläni töihin

• Tunnen oloni töissä kyvykkääksi, osaksi yhteisöä ja koen, että voin vaikuttaa 
työhöni

• Pystyn keskittymään, eivätkä ajatukseni tyypillisesti katkeile

• En yleensä ole ärtynyt tai suutu helposti

• Pystyn vapaalla irrottautumaan töistä ja olemaan ajattelematta niitä

• Ehdin palautua työstäni

• Elämässäni on muutamia läheisiä ihmisiä, joihin voin todella luottaa

• Tunnen, että elämällä on jokin mielekäs tarkoitus



Supersuorittajaminä...

● Näyttää ulospäin määrätietoiselta ja 

varmalta

● Tiskipöytä siistiksi vielä puolenyön jälkeen

● Kuntosalille vaikka kipulääkkeen voimin

● To do -listat ahkerassa käytössä

● Sääntöjä on noudatettava sanatarkasti

● Elämässä ei ole tilaa yllätyksille

● Elämä on parhaimmillaan, kun se on 

järjestelmällistä ja siistiä

● Vaikeus sanoa Ei



+ Elämässä on tilanteita, joista on 

pakko suoriutua – hyvä, että 

osaamme laittaa isomman 

vaihteen päälle ja tehdä sen,    

mitä pitää

+ Saa paljon aikaan

+ Hommat hoituvat                     

(usein toistenkin hommat!)

+ Jälki on hyvää, yleensä 

erinomaista

- Voimat hupenevat, 

stressitaso on korkea

- Ilo ja luovuus häviävät

- Läsnäolon taito katoaa

- Olo on kireä ja tyytymätön

- Riittämättömyyden tunne

- Itsen hyväksyminen on riippuvainen 

tuloksista ja siitä, miten muut   

ihailevat saavutuksiamme

- Ei ehdi olla onnellinen

Supersuorittamisen plussia ja miinuksia



Mistä löytyvät muutoksen avaimet?



Uusi ajatus: Minä riitän!

Olet hyvä ja riittävä juuri omana itsenäsi 

ilman mitään suorituksia

Oma arvo ei määrity ulkoapäin tulevista 

asioista tai kiitoksista

Kaikkea ei tarvitse hallita itse!

Yhdessä tekemistä, 

avun pyytämistä, 

yhteyttä



Tunnista itsellesi aidosti 
tärkeimmät asiat ja arvot

Mitä haluat muistaa elämästäsi 

vanhana?

Mitä oikeasti haluaisit tehdä nyt    

(ei mitä pitäisi tehdä)?

Treenaa jämäkkyyttä….



Mitä saan suorittamisen tilalle?



Terveet rajat - Lupa sanoa Ei!

Vähättelyn tilalle oman itsen 
kunnioittamista

Kontrollin tilalle luottamusta

Tilaa unelmille

Lisää leikkiä, rakkautta, aikaa 
läheisille ja itselle tärkeille 
asioille

Mitä saan suorittamisen tilalle?



Armollisuus

Ole itsellesi armollinen, ja tunnista, että vaatimukset 
kohdistuvat omaan työrooliin, ei itseen ihmisenä

Töissä ollaan aina omana persoonana, mutta selkeä 
ammattirooli toimii myös suojaavana tekijänä 

Minä työroolissa

Minä 
yksityshenkilönä



Mitkä ovat omat vahvuuteni tiimiläisenä?



• Olen jämäkkä (lupaan 
vain asioita, jotka voin 
toteuttaa)

• Tunnen vahvuuteni

• Hyödynnän muiden 
osaamista (tukeudun 
tarvittaessa toisiin)

• Osaan toimia 
”konflikteissa” (ristiriitoja 
tulee ja niistä voidaan 
puhua, en kaada 
tunteitani toisille)

• Osallistun aktiivisesti 
oikeissa foorumeissa (ei 
napinaa kahvihuoneessa)

• Uskallan tehdä päätöksiä, 
vaikka ne eivät aina 
miellyttäisikään kaikkia

• Vaalin tiimissä luottamusta 
(sanat ja teot vastaavat 
toisiaan)

• Jaan tietoa toisille

• Kerron kalenterissani koska 
olen ”käytettävissä”

Supervoimani 



Mitä muiden olisi hyvä tietää minusta tiimiläisenä?

Mitä mielestäsi saa kertoa itsestään?



• Miten opin?

• Miten keskityn? / 
Häiriinnynkö helposti? 

• Tahdonko ensin perehtyä 
aiheeseen ja sitten vasta 
keskustella?

• Olenko aamu- vai 
iltaihminen

• Tarvitsenko 
yksityiskohtaiset 
tavoitteet vai suunnan?

• Toiminko mieluummin 
yksin vai yhdessä?

• Hylkäänkö kokouskutsun 
jos en pysty 
osallistumaan vai 
pahoitanko mieleni?

• Toivon, että kysyt, jos en 
ole vastannut viestiisi?

• Minulle saa soittaa?

• Nautin rutiineista / 
inhoan rutiineja?

• Persoonallisuus ja 
temperamentti piirteeni 
(mitä niistä näytän)? 



• Hoidan oman työni, kuten 
on sovittu

• Huolehdin puitteista

• Pidän huolen omasta 
jaksamisesta

• Pidän huolen omasta 
ammattitaidosta 

• Jos koen tarvetta 
muutokselle, tuon sen 
esille

• Kuuntelemme toisiamme

• Luottamus on vahvaa

• Vuorovaikutus on selkeää

• Jokaisella on selkeä fokus

• Jokaisella on omia 
vahvuuksia

• Meillä on selkeät pelisäännöt

• Asioista päätetään ja 
päätöksiä seurataan

Minä Me



Katse 
tiimitoimintaan

TIIMI = ?



Vuorovaikutuksen tärkeys 
etäaikana 

Onnistunut etätyöskentely on yhtä 
kuin toimivat etätyökalut...
FALSE NEWS!

Nyt tarvitaan aitoa ihmisten 
välistä vuorovaikutusta



Yhteisöllisyyden tärkeys 
etäaikana

Rutiinit tuovat turvallisuuden tunnetta ja 
rakennetta etätyöpäiviin, ja lisäävät 
yhteisöllisyyden kokemusta

Yhteisöllisyydellä suojataan työntekijöitä 
yksinäisyyden kokemukselta

Viikkopalaverit ja tiimipalaverit
Kahdenkeskiset keskustelut 
Vapaamuotoisemmat tapahtumat

Uudet ajat vaativat uusia keinoja!



Tuki ja apu

Auta muita samassa tilanteessa 
olevia...

Sekä ota reilusti vastaan saamasi apu 
ja tuki

Selviytymiskyky syntyy 
vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa

Kaikkea EI tarvitse tehdä yksin



Miksi joku on hankala?



Kaksi korvaa, yksi suu



Vaikeiden asioiden puheeksi 
ottaminen

JOS MIETIT, 

PITÄISIKÖ TILANTEESEEN 

PUUTTUA, 

VASTAUS ON AINA 

KYLLÄ.



MITEN ASETAN SANANI?

Haluaisin tietää lisää…

Minua kiinnostaisi ymmärtää / kuulla / tietää…

Kerro lisää…

Auta minua ymmärtämään…

Mikä sinulle tässä on tärkeää…

Mikä tässä vaivaa / harmittaa / suututtaa sinua…

Minua ihmetyttää…

Olen miettinyt tätä asiaa / tilannetta / sinua…



Mitä yhteistyö sitten on?

• Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen = Asiallinen 
yhteistyö kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa 

• Ihmissuhdeasiat eivät määrää työpaikan toimintaa 

• Erilaisuus on sallittua 

• Ei haikailua sellaisen yhdenmukaisuuden ja me-
hengen perään, joka ei ole realistista 

• Vuorovaikutus kytkeytyy ensisijaisesti työhön ja 
tietojen välittämiseen



Tähän pääsemiseksi voidaan laatia 
kirjoittamattomia pelisääntöjä…

• Tavattaessa tervehdin kaikkia 

• Annan toisille työrauhan 

• Autan pyydettäessä, tarjoan apua 
aktiivisesti

• Pyydän, en käske 

• Kiitän 

• Otan puheeksi, jos joku asia ei 
suju 

• Kiistat selvitän puhumalla; en 
huuda enkä rähjää 

• Kuuntelen ja yritän ymmärtää 
toisen viestin 

• Vastaan, kun kysytään 

• Puhun vain omasta puolestani ja 
annan muiden tehdä samoin 

• Uskon saamiini vastauksiin; en 
haudo mahdollisia piilomerkityksiä 

• Keskustelen yhdessä toisten 
kanssa, en toisista harvoin joskus 
lähes aina



Webinaarin jälkeen pohdi…

Miten voisit tuunata omaa työtäsi, jotta työn 
merkityksellisyys näkyisi ja tuntuisi



TYÖN TUUNAUS
TYÖN IMU 
TYÖN MERKITYKSELLISYYS



Vastaiskut etätyöapatialle x5

• Säilytä rutiinit - herää ajoissa, tee aamutoimet ja 
pukeudu työasuun kuten normaalistikin

• Tauota - pidä tauot, lounas ja muut mahdollisuuksien 
mukaan normaalisti

• Keskity olennaiseen - mieti, mitä pitää saada tehtyä ja 
saata tehtäväsi loppuun suunnitellusti – älä multitaskaa

• Mukaudu - kaikki asiat eivät suju todennäköisesti samoin 
kuin ennen, joten varioi ja opettele uusia tarpeen mukaan

• Viestintä - ole joka päivä yhteydessä kollegoihisi. Kerro, 
jos jokin estää työsi etenemisen. Kyse kuulumisia!


