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Työkirja sisältää tietoiskuja ja tehtäviä. Työ-
kirjan tehtävät auttavat hahmottamaan nyky- 
tilanteesi ja ottamaan konkreettisia askelei-
ta niissä asioissa, jotka lisäävät kokonaisval-
taista hyvinvointiasi. 

Työkirjaan voit syventyä yksin, läheisten tai 
vaikkapa yrittäjäkollegan kanssa. Kirjaa voi-
vat hyödyntää myös yrittäjien parissa työs-
kentelevät osana yrittäjien kanssa tehtävää 
hyvinvoinnin matkaa. 

Työkirjaan kannattaa paneutua rauhassa.  
Osa hyvää elämää on rauhoittuminen ja 
ajan ottaminen itselle. Pienikin teko arjessa 
voi lisätä voimavarojasi. Etsi rauhallinen 
paikka ja hetki. Etene haluamassasi järjes- 
tyksessä. Valitse yksi asia, johon syvennyt 
ensin ja jossa voit ottaa ensimmäisen konk- 
reettisen askeleen. Kirjaa asioita työkirjaan 
ja palaa niihin myöhemmin. Iloitse pienistä- 
kin edistysaskeleista, joilla olet vahvistanut 
voimavarojasi.  Työkirjaa lukiessasi tulet tör- 
määmään taukosivuihin, jotka herättelevät 
sinua kokeilemaan pieniä arjen tekoja, jot- 
ka lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.  
Suurin osa taukosivujen oivalluksista on  
eläviä esimerkkejä hankkeemme yrittäjien 
elämästä. Toivomme, että saat työkirjasta 
ideoita ja rohkaisua kokeilla erilaisia, uusia-
kin keinoja hyvän elämän vahvistamiseksi. 

Työkirjan teemoissa on huomioitu yrittäjän 
elämän kokonaisvaltaisuus. Yrityksen menes- 
tyksen takana on hyvinvoiva yrittäjä. 

MITEN KÄYTÄT 
TYÖKIRJAA? 
 
Yrittäjän työkirja hyvään elämään 
johdattelee pohtimaan hyvään  
elämään kuuluvia asioita ja sitä,  
miten ne näkyvät arjessa. Työkirja 
auttaa vahvistamaan voimavaroja  
ja parantamaan hyvinvointia.  
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ALKUSANAT

Yrittäjän työkirja hyvään elämään on kartta sinulle, yrittäjä. 
Työkirja on apunasi kohti hyvää elämää. Voit suunnistaa 
kohti niitä osa-alueita, joissa tarvitset vahvistusta kokonais-
valtaisen hyvinvointisi polulla.

Työkirjan sisältö on muodostunut Mikroyrit- 
täjän tuottavuus ja työkyky (Mytty) -hank- 
keen (2020–2022) pohjalta. Euroopan so- 
siaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kautta. 

Työkirjan teemat ovat nousseet hankkeen yk- 
silö- ja ryhmätapaamisista. Hankkeessa tuet-
tiin yrittäjien itsensä johtamisen taitoja kuten 
ajankäytön hallintaa, työn ja vapaa-ajan yh- 
teensovittamista, stressinhallintaa ja palau-
tumista. Näiden lisäksi yrittäjää autettiin 
tunnistamaan oma ydinosaamisensa ja osaa-
mistarpeensa sekä yrityksensä tuottavimmat 
liiketoiminnot. 

Työkirja on syntynyt Oulun yliopiston Kerttu 
Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus 
MicroENTREn ja Työterveyslaitoksen asian-
tuntijoiden yhteistyönä. Olemme kiitollisia  
Mieli ry:n Kirsi Nurmisen asiantuntija-avusta  
ja näkemyksistä. Suuri kiitos Mytty-hank- 
keen yrittäjille, jotka ovat tuoneet äänensä, 
kokemuksensa ja oppinsa muille yrittäjille 
jaettavaksi tämän työkirjan myötä.

Työterveyslaitos: Heli Hannonen, Kirsi Luokkala, Satu Mänttäri ja Anu Perälä
MicroENTRE: Eeva Leinonen ja Mirja Väänänen

Tekijät
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Laita hetkeksi silmät kiinni ja  
keskity hengitykseen. 

Käy läpi kehon tuntemukset.

Keskity tuntemaan jalkapohjat  
alustalla, pakarat tuolia vasten,  
selkä selkänojaa vasten.

Keskity hetkeksi ympärilläsi  
kuuluviin ääniin.

Hengitä syvään sisään ja huokaise  
hartiat rennoiksi. Avaa silmät.

7

TIETOISUUSTAITOHARJOITUS

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   7YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   7 12.5.2022   16.3512.5.2022   16.35



8

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   8YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   8 12.5.2022   16.3612.5.2022   16.36



9LÄHTÖPISTE

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   9YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   9 12.5.2022   16.3612.5.2022   16.36



10

Mielen hyvinvointi on osa hyvää elämää. Yrit-
täjät kuvaavat, että hyvään elämään kuuluvat 
hyvät ihmissuhteet (perhe, läheiset, ystävät), 
terveys, terveelliset elintavat (uni, liikunta, 
ravitsemus), mielekäs vapaa-aika, harrastuk-
set, työ ja taloudellinen tasapaino. Kun näistä 
asioista pitää huolta, samalla tulee pitäneeksi 
huolta myös mielen hyvinvoinnista. 

Kun mieli voi hyvin, elämme tasapainoista 
elämää ja kykenemme toteuttaman omia pää-
määriämme, myös yritystoiminnassa. Mielen 
hyvinvointi näkyy itsensä ja toisten ihmisten 
arvostuksena, taitona olla vuorovaikutuksessa 
toisen kanssa sekä selviytymiskykynä elämään 
kuuluvien normaalien haasteiden edessä. 

Mielen hyvinvointia, aivan kuten muutakin 
terveyttä ja hyvinvointia, täytyy vaalia. Mielen 
hyvinvointia vahvistamme vähentämällä ris-
kitekijöitä ja lisäämällä suojatekijöitä.  Näihin 
voimme vaikuttaa arjen valinnoilla. 

Elämässä kohtaamme erilaisia asioita, jotka 
kuormittavat mieltä. Mikäli meillä on paljon 
voimavaroja ja positiivista mielenterveyttä, 
pystymme kantamaan isojakin vastoinkäy-
misiä. Mielen suojatekijät toimivat ikään kuin 
puskurina tilanteissa, joissa mielen hyvinvoin-
tia koetellaan. Mielen työkalupakissa on hyvä 
olla useampi suojatekijä, jotka auttavat meitä 
selviytymään mielen karikoista. 

MIELTÄKIN VOI HUOLTAA

Ihmisen hyvinvointi rakentuu fyysisestä, sosiaalisesta ja  
psyykkisestä eli mielen hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin  
osa-alueet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.  

MIELENTERVEYDELLÄ tarkoitetaan paljon muutakin kuin mielenterveyden  
ongelmia tai niiden puuttumista. Maailman terveysjärjestön WHO:n (2014) 
mukaan se on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen

• saa kykynsä käyttöönsä
• selviytyy elämään kuuluvien haasteiden kanssa
• kykenee työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.
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Mitkä näistä mielen suojatekijöistä sinulla on jo käytössä? 

 fyysisestä terveydestä huolehtiminen

 myönteiset sosiaaliset suhteet (perhe, ystävät ja läheiset ihmiset)

 mieltä askarruttavista asioista puhuminen

 kyky ilmaista tunteita

 itsensä arvostaminen ja hyväksyminen

 itsensä toteuttaminen esim. harrastusten tai yritystoiminnan kautta

 toiveikkuus ja elämänhallinnan tunne

 myönteinen käsitys omasta itsestä ja kehittymismahdollisuuksista

 mielekäs ja merkityksellinen työ 

 kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa

LÄHTÖPISTE   |   M IELTÄK IN VOI  HUOLTA A 

   Tehtäviä: 

1
 

Miten vaalit mielesi hyvinvointia tällä hetkellä? Tärkeää on tunnistaa jo olemassa  
 olevia hyviä keinoja, jotka suojaavat mieltä ja vahvistavat voimavaroja.  
 Pidä niistä kiinni.
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2
 

Mitä mieltäsi suojaavia tekijöitä ja voimavaroja haluat vahvistaa? Työkirja tarjoaa  
 paljon hyviä tehtäviä mielen suojatekijöiden ja voimavarojen vahvistamiseksi.

 

3
 

Mikä on sinun ensimmäinen askeleesi oman mielesi  
 hyvinvoinnin vahvistamisessa?
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LÄHTÖPISTE   |   MUUTOS ETENEE VA IHEITTA IN

Ihan aluksi muutostarvetta ei välttämättä 
huomaa olevan ollenkaan, mutta harkinnan 
jälkeen mieli muuttuu ja muutos etenee vai-
heittain valmistautumisesta varsinaiseen toi-
mintaan ja muutoksen ylläpitämiseen. 

ESIHARKINTAVAIHEESSA et vielä koe muu-
tostarvetta eikä sinua ehkä kiinnosta miettiä 
omaa tilannettasi. Voit vähätellä ongelmaa ja 
toisten huomautukset tavastasi voivat jopa 
ärsyttää ja kiukuttaa. Oman tilanteen arvi-
ointi on ensimmäinen askel näiden tapojen 
tunnistamisessa. Kiinnostusta voit parantaa 
hankkimalla sopivassa vaiheessa asiatietoa. 

HARKINTAVAIHEESSA tunnistat jo muutostar-
peen. Harkitset muutoksen tekemistä, mutta 
et vielä sitoudu siihen. Pohdit ratkaisuvaihto-
ehtojen etuja ja haittoja. Olosi tuntuu kuiten-
kin ristiriitaiselle. 

VALMISTAUTUMISVAIHEESSA pidät ratkaisu-
vaihtoehdon etuja tärkeämpinä kuin mahdol-
lisia haittoja. Päätät ryhtyä tekoihin. Kokeilet 
ja testaat uutta tapaa toimia. Samalla aloitat 
surutyön luopuaksesi entisistä tavoistasi. 

TOIMINTAVAIHEESSA olet aktiivinen. Pyydät 
mahdollisesti tukea lähi-ihmisiltäsi. Uskot on-
nistuvasi.

YLLÄPITOVAIHEESSA harjoittelet eri tilanteis-
sa ja toteutat uutta tapaasi toimia. Välillä 
kuitenkin huomaat toimivasi entisten tapo-
jesi mukaisesti. Toisinaan olet huolestunut 
uuden toimintatapasi pysyvyydestä. Muistuta 
itsellesi, että uusien tapojen oppiminen ja va-
kiinnuttaminen vaativat usein paljon harjoit-
telua. Harva on seppä syntyessään!  

PYSYVÄN MUUTOKSEN VAIHEESSA nykyinen 
toimintasi tuntuu luontevalta, etkä koe tar-
vetta palata aiempiin tapoihisi. Repsahdukset 
eivät huolestuta sinua. 

MUUTOS ETENEE VAIHEITTAIN 

Nyt kun olet miettimässä, miten voit lisätä hyvinvointiasi, on hyvä huo-
mata, että tottumusten ja tapojen muutoksen tekoon liittyy eri vaiheita. 
Muutoksen tekemistä auttaa se, että tunnistat, missä vaiheessa olet. 

   Tehtävä: 

1
 

Tarkastele jotakin elämäntapaasi, johon haluaisit muutosta. Missä muutosvaiheessa olet? 

  en harkitse 

  harkitsen  

  valmistaudun  

  toimin  

  ylläpidän  

  muutos on pysyvä 
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KIVET JA  
KANNOT
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Stressin syntyyn vaikuttaa työn kuormitus- ja 
voimavaratekijöiden tasapaino. Kuormitusta 
syntyy tietenkin työtä hankaloittavista asiois-
ta, mutta on hyvä huomata, että myös innos-
tavat asiat, vaikkapa uusien taitojen opettelu 
tai asiakkaan asioihin paneutuminen, vievät 
energiaamme. Kuormitusta syntyy aina työtä 

tehdessä. Olennaista on, miten pystymme kuor- 
mituksesta palautumaan. 

Palautumisen tukena ovat myös työn voima- 
varat, esimerkiksi se kuinka paljon pystyy vai-
kuttamaan työnsä järjestelyihin tai kokee on-
nistumisia työssään.

STRESSIÄ VOI HALLITA 

Stressi kuuluu elämään. Se voi tarkoittaa vireystilan nousua  
haastavassa tilanteessa, mikä parantaa suorituskykyä.  
Pitkittyneenä stressi alkaa kuitenkin nakertaa hyvinvointia,  
eikä muutosta välttämättä huomaa itse.

   Tehtäviä:  

1
 

Listaa työsi viisi tärkeintä kuormitustekijää. Mieti, miten voit poistaa ne tai  
 vähentää niiden vaikutusta. Muista, että pienetkin muutokset auttavat!

1.  

2.

3.

4.

5.
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KIVET JA  K ANNOT   |   STRESSIÄ  VOI  HALLITA 

2
 

Mikä työssäsi on parasta? Listaa työsi viisi tärkeintä voimavaratekijää.  
 Mieti, miten voit pitää huolta ja vahvistaa näitä voimavaratekijöitä.

1.  

2.

3.

4.

5.

Jos stressi ja ylikuormitus jatkuu pitkään ilman 
mahdollisuutta palautua tai on lyhyen aikaa 
hyvin voimakasta, se voi aiheuttaa erilaisia oi-
reita. Tyypillisiä stressiin liittyviä oireita ovat 

• YLEINEN TYYTYMÄTTÖMYYS, hyvän olon  
 puuttuminen, vaikeus rentoutua sekä  
 kalvava epäily siitä, ettei selviä

• TUNNETASOLLA hermostuneisuus,  
 ärtyisyys, ahdistuneisuus, mielialan  
 lasku, rajut tunne-elämän vaihtelut

• TIEDON KÄSITTELYN TASOLLA  
 keskittymis-, muisti-, päätöksenteko-  
 ja suunnitteluvaikeudet

• KÄYTTÄYTYMISEN TASOLLA eristäytyminen,  
 aloitekyvyttömyys, arvaamattomuus,  
 käyttäytymisen säätelyvaikeudet

• RUUMIILLISET TUNTEMUKSET kuten  
 unihäiriöt, kivut, elimistön toiminta- 
 häiriötuntemukset

3
 

Keino välittömästi parempiin tunteisiin (KVPT) on aktiivinen tunteiden säätelykeino;  
 yksi nopeista teistä parempaan oloon. Hyvä olo haetaan hengityksen avulla.  
 Keinosta on erityistä hyötyä silloin, kun elämässäsi on poikkeuksellisen paljon  
 paineita ja stressiä. Harjoittele hengittämään itsesi rennoksi!

 Ota mukava asento joko istuen tai makuulla, sulje silmät ja hymyile pehmeästi,  
 lämpimästi. Hymy saa kasvolihaksesi rentoutumaan. Kun hymyilet, hidasta hengitystäsi  
 noin kolmesta viiteen sekuntia kestäväksi. Hengitä pallealla: Anna vatsan rentoutua ja  
 pullistua hiukan ulos, kun hengität sisään. Anna seuraavaksi vatsan litistyä, kun hengität  
 ulos. Pidä rintakehäsi niin paikoillaan kuin mahdollista hengitysliikkeiden ajan. 

• Hengitä sisään kolmesta viiteen sekuntia ajatellen: ”Hengitän nyt sisään.”
• Hengitä sitten kolmesta viiteen sekuntia ulos ajatellen: ”Hengitän nyt ulos.”
• Pidä sitten kolmesta viiteen sekunnin tauko hengityksessä ja ajattele: ”Nyt rentoudun.” 

4
 

Omaa tilannetta on hyvä pysähtyä tarkastelemaan säännöllisesti. Yksi keino tähän on  
 Miten voit? -työhyvinvointitesti, jonka löydät Työterveyslaitoksen sivuilta:  
 Mieli ja työ | Miten voit? -työhyvinvointitesti (ttl.fi)  
 (https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/miten-voit-tyohyvinvointitesti)
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18
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KIVET JA  K ANNOT   |   A JANHALLINNALLA TEHOA JA MIELENRAUHAA ARKEEN 

Järjestelemällä kasaantuneita töitä ja liian 
kiireisiä aikatauluja sekä lyhentämällä koh-
tuuttoman pitkiksi venyviä työpäiviä helpo- 
tamme stressiä ja tunnetta, ettemme saa mi-
tään aikaiseksi.  Muutamilla yksinkertaisilla 
vinkeillä ehdimme tehdä päivän aikana enem-
män ja samalla varmistamme, että teemme 
yrityksen ja oman hyvinvoinnin kannalta oi-
keita asioita. 

Pysähdy miettimään, missä kohtaa omassa 
työssä syntyy se kaaosmainen tilanne, ettei-
vät työt enää pysy hallinnassa ja mistä tämä 
johtuu. Tunnista omat aikavarkaat. 

AJANHALLINNALLA TEHOA 
JA MIELENRAUHAA ARKEEN 

Ajanhallinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä yrittäjän  
hyvinvoinnin ja yrityksen toiminnan taustalla. 
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FOKUS HUKASSA NÄIN OTAMME YDINTEHTÄVÄT HALTUUN:

• Haluamme nähdä, kuulla ja  
     tietää kaikki asiat.

• Käytämme aikaa netissä surffailuun. 

• Osallistumme turhiin/tehottomiin  
     kokouksiin.

• Emme käytä parasta aikaa  
 tärkeimpiin tehtäviin. 

• Venytämme taukoja ja puheluita.

• Keskitymme 100 % omiin tehtäviimme. 

• Kiinnitämme huomiota netissä vietettyyn    
     aikaan (ajastimen asettaminen puhelimeen,   
     joka ilmoittaa somessa vietetyn ajan).

• Tehostamme kokouskäytäntöjä  
 (45 min kokoukset) ja osallistumme  
 vain tarpeellisiin.

• Luontainen tehokas työaika useilla on  
    klo 9-11.00, tärkeimmät työt silloin.

ASIAT HUKASSA NÄIN LÖYDÄMME TARVITSEMAMME:

• Aikamme menee materiaalien ja   
 tietojen etsimiseen. 

• Luotamme muistiin muistiinpanojen sijasta. 

• Muistiinpanomme ja aineistomme ovat   
     sekamelskassa, huonosti arkistoituna.

• Luomme toimivan systeemin (koneelle 
 tai vihkoon tms.)/arkistointijärjestelmän, 
 josta kaikki asiat löytyvät yhdestä paikasta  
     (David Allen, Kerralla valmista –kirjassa  
     hyviä vinkkejä asioiden arkistoinnista.)

• Muistiinpanot kokouksissa ja puheluiden/ 
     tapaamisten aikana, pidämme muistiin- 
     panovälineet käden ulottuvilla.

SUUNNITELMALLISUUS HUKASSA NÄIN PARANNAMME SUUNNITELMALLISUUTTA:

• Kiinnitämme liikaa huomiota yksityis- 
 kohtiin ja hiomme niitä täydellisiksi. 

• Ajankäytöstämme puuttuu  
 suunnitelmallisuus.

• Jätämme tehtäviä kesken, aloitamme  
 uusia kesken toisen tehtävän ja aloi- 
 tamme liian monet asiat aivan alusta.

• Keskeytykset ja yllätykset  
 kuuluvat päivään.

• Aloitamme suunnittelun visualisoimalla tule- 
    vat työtehtävät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

• Realistinen ja tarkka suunnitelma  
 helpottaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

• Perjantaisin päivitämme seuraavan  
 viikon työlistan. 

• Priorisointi: On tärkeää tiedostaa, mitkä  
 asiat ovat omien tavoitteiden ja arvojen  
 kannalta kiireellisiä ja tärkeitä, ja mitkä  
 asiat voi siirtää sivuun odottamaan. 

• Pyrimme mahdollisuuksien mukaan luo- 
     maan itsellemme keskeytyksetöntä työaikaa. 

ALOITTEELLISUUS HUKASSA NÄIN SELÄTÄMME LÄHTÖKITKAN:

• Lähtökitka, lykkäämme epämiellyttävien  
     ja haasteellisten tehtävien aloittamista. 

• Päättämättömyys, mietimme samaa asiaa  
     liian moneen kertaan. 

• Murehdimme tekemättömistä töistä ja  
     ongelmista yksin.

• Opetamme itsemme tekemään hankalat      
     asiat heti aamusta. 

• Myös pikkuasioissa toimii hyvin ”TEE SE  
     HETI”, se ei silloin kuormita muistia ja  
     saamme asioita eteenpäin. Energiaa kulutta- 
     van murehtimisen sijaan tartumme toimeen! 

• Inspiraatio ja tekemisen ilo seuraavat  
     automaattisesti tekemistä. 

• Pyydämme apua ja ideoita verkostoltamme.

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN HUKASSA NÄIN HUOLEHDIMME ITSESTÄMME:

• Emme osaa sanoa EI. 

• Omalle lepohetkelle varattu aika puuttuu. 

• Lähiympäristömme ei ole tietoinen  
     aikataulustamme. 

• Tuomme selvästi tiedoksi, että tarvitsemme  
    asioiden tekemiseen kohtuullisen työstöajan. 

• Ymmärrämme taukojen ja rentoutushetkien  
     tärkeyden jaksamisen kannalta.

• Rajaamalla elämästämme ‘EIn’ avulla  
     liiallista kuormaa, jaksamme paremmin ja  
     meidän on mahdollista panostaa enemmän  
     jo olemassa oleviin tehtäviin. 

AIKAVARAS 
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FOKUS HUKASSA NÄIN OTAMME YDINTEHTÄVÄT HALTUUN:

• Haluamme nähdä, kuulla ja  
     tietää kaikki asiat.

• Käytämme aikaa netissä surffailuun. 

• Osallistumme turhiin/tehottomiin  
     kokouksiin.

• Emme käytä parasta aikaa  
 tärkeimpiin tehtäviin. 

• Venytämme taukoja ja puheluita.

• Keskitymme 100 % omiin tehtäviimme. 

• Kiinnitämme huomiota netissä vietettyyn    
     aikaan (ajastimen asettaminen puhelimeen,   
     joka ilmoittaa somessa vietetyn ajan).

• Tehostamme kokouskäytäntöjä  
 (45 min kokoukset) ja osallistumme  
 vain tarpeellisiin.

• Luontainen tehokas työaika useilla on  
    klo 9-11.00, tärkeimmät työt silloin.

ASIAT HUKASSA NÄIN LÖYDÄMME TARVITSEMAMME:

• Aikamme menee materiaalien ja   
 tietojen etsimiseen. 

• Luotamme muistiin muistiinpanojen sijasta. 

• Muistiinpanomme ja aineistomme ovat   
     sekamelskassa, huonosti arkistoituna.

• Luomme toimivan systeemin (koneelle 
 tai vihkoon tms.)/arkistointijärjestelmän, 
 josta kaikki asiat löytyvät yhdestä paikasta  
     (David Allen, Kerralla valmista –kirjassa  
     hyviä vinkkejä asioiden arkistoinnista.)

• Muistiinpanot kokouksissa ja puheluiden/ 
     tapaamisten aikana, pidämme muistiin- 
     panovälineet käden ulottuvilla.

SUUNNITELMALLISUUS HUKASSA NÄIN PARANNAMME SUUNNITELMALLISUUTTA:

• Kiinnitämme liikaa huomiota yksityis- 
 kohtiin ja hiomme niitä täydellisiksi. 

• Ajankäytöstämme puuttuu  
 suunnitelmallisuus.

• Jätämme tehtäviä kesken, aloitamme  
 uusia kesken toisen tehtävän ja aloi- 
 tamme liian monet asiat aivan alusta.

• Keskeytykset ja yllätykset  
 kuuluvat päivään.

• Aloitamme suunnittelun visualisoimalla tule- 
    vat työtehtävät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

• Realistinen ja tarkka suunnitelma  
 helpottaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

• Perjantaisin päivitämme seuraavan  
 viikon työlistan. 

• Priorisointi: On tärkeää tiedostaa, mitkä  
 asiat ovat omien tavoitteiden ja arvojen  
 kannalta kiireellisiä ja tärkeitä, ja mitkä  
 asiat voi siirtää sivuun odottamaan. 

• Pyrimme mahdollisuuksien mukaan luo- 
     maan itsellemme keskeytyksetöntä työaikaa. 

ALOITTEELLISUUS HUKASSA NÄIN SELÄTÄMME LÄHTÖKITKAN:

• Lähtökitka, lykkäämme epämiellyttävien  
     ja haasteellisten tehtävien aloittamista. 

• Päättämättömyys, mietimme samaa asiaa  
     liian moneen kertaan. 

• Murehdimme tekemättömistä töistä ja  
     ongelmista yksin.

• Opetamme itsemme tekemään hankalat      
     asiat heti aamusta. 

• Myös pikkuasioissa toimii hyvin ”TEE SE  
     HETI”, se ei silloin kuormita muistia ja  
     saamme asioita eteenpäin. Energiaa kulutta- 
     van murehtimisen sijaan tartumme toimeen! 

• Inspiraatio ja tekemisen ilo seuraavat  
     automaattisesti tekemistä. 

• Pyydämme apua ja ideoita verkostoltamme.

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN HUKASSA NÄIN HUOLEHDIMME ITSESTÄMME:

• Emme osaa sanoa EI. 

• Omalle lepohetkelle varattu aika puuttuu. 

• Lähiympäristömme ei ole tietoinen  
     aikataulustamme. 

• Tuomme selvästi tiedoksi, että tarvitsemme  
    asioiden tekemiseen kohtuullisen työstöajan. 

• Ymmärrämme taukojen ja rentoutushetkien  
     tärkeyden jaksamisen kannalta.

• Rajaamalla elämästämme ‘EIn’ avulla  
     liiallista kuormaa, jaksamme paremmin ja  
     meidän on mahdollista panostaa enemmän  
     jo olemassa oleviin tehtäviin. 

TOIMINTATAVAN MUUTO S

KIVET JA  K ANNOT   |   A JANHALLINNALLA TEHOA JA MIELENRAUHAA ARKEEN 
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   Tehtävä: 

1
 

Listaa kolme sinulle kaikkein haasteellisinta aikavarasta.

1.  

2.

3.

Tutkaile siis aikavarkaitasi, suhtaudu omiin ominaisuuksiisi hyväksyvästi ja huumorilla  
(lähtökitkaan, arkistointikaaokseen, EI:n sanomisen vaikeuteen jne). Kun olet tiedostanut  
toimintatapasi, opettele sitten tietoisesti toimimaan toisin. Silloin otat oman ajankäyttösi 
enemmän omiin käsiisi. Siten ajanhallinnan tunteesi kasvaa, tunnet olevasi enemmän  
tilanteen herra ja stressin kokeminen vähenee.

Sosiaalisen median haasteiden haltuunotto
Yksi aikavaras saattaa olla sosiaalisen me-
diaan käytettävä aika. Suurimmat haasteet 
somessa liittyvät säännöllisyyteen ja kasvuun

• en keksi mistä asioista tekisin julkaisun

• aika ei riitä julkaisemiseen säännöllisesti,  
 julkaisut ovat sattumanvaraisia, eikä  
 kenellekään kohdennettua

• julkaiseminen ei tuota tulosta. Kukaan  
 ei kommentoi, eikä seuraajamäärä kasva.

Ratkaisuna ajanhallinta:

1. Suunnittele: laadi tavoitteet, määritä  
 kohderyhmä ja valitse kanavat

2. Toteuta: luo sisältö, aikatauluta some- 
 markkinointi ja ajasta julkaisut etukäteen

3. Seuraa tavoitteiden täyttymistä: seuraajat,  
 tykkääjät, tavoitetut ja kattavuus.

Ajanhallinnan apuna voit käyttää esimerkiksi 
someviestinnän vuosikelloa. 

Someviestinnän vuosikello 

• Vuoden tärkeät päivät, sesongit  
 (pääsiäinen, juhannus, joulu), tapahtumat,  
 yrityksen kampanjat, teemaviikot,  
 yrityksen syntymäpäivä, merkkipaalut,  
 tuotteen/palvelun lanseeraukset.
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TAMMI – MAALIS

HEINÄ – SYYS

LOKA – JOULU HUHTI – KESÄ

KIVET JA  K ANNOT   |   A JANHALLINNALLA TEHOA JA MIELENRAUHAA ARKEEN 

   Tehtävä: 

2
 
Suunnittele yllä olevaan vuosikelloon oma somesisältösi. Sijoita vuosikelloon:  

• Erikoispäivät ja sesongit (pääsiäinen,  
 juhannus, joulu tai itsenäisyyspäivä), 

• Tapahtumat ja teemaviikot  
 (esim. messut, naisten viikko) 

• Yrityksesi syntymäpäivät tai muut  
 merkkipaalut 

• Mahdolliset tuotteesi tai palvelusi lanseeraukset 

• Kampanjat (esim. kesäale) 

• Mahdollinen loma-aika 

• Toimenpiteet, joita olet suunnitellut vuoden  
 aikana tekeväsi (esim. asiakaskyselyt) 
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Koemme onnistumisen iloa, turhautumista 
vastoinkäymisten edessä, iloa asiakkaan puo-
lesta, ärtymystä ja kiukkua vääränvänkyrän 
asiakkaan kanssa, myötätuntoa ja suruakin 
asiakkaan murheiden takia. Asiakkaan tun-
teet voivat tarttuakin tai vähintään herättää 
vastareaktion. Voi tulla myös riittämättömyy-
den tunteita tai huonoa omaatuntoa, kun 
asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin ei aina pysty 
vastaamaan.

Ammattiroolissa toimiessamme pystymme 
hallitsemaan omia tunnereaktioitamme, kun 
ymmärrämme, mistä ne kumpuavat. Ammatti- 
roolissa olemme myös suuremmassa vas-
tuussa vuorovaikutuksen laadusta, kun käyt-
täydymme asiallisesti ja ystävällisesti silloin-
kin, kun asiakas on kiukkuinen.

Tunteet myös kuormittavat. Asiakas- tai poti- 
lassuhteessa vuorovaikutus ei ole vastavuo-
roista, mikä voi herättää työntekijässä kieltei-
siä tunteita. Tunteiden peittäminen voi muo-
dostua stressitekijäksi. Sellaisten tunteiden 
esittäminen, joita ei itse tunne, voi aiheuttaa 
fyysistäkin oireilua. Kielteisten tunteiden koh-
teena oleminen aiheuttaa stressioireita ja on 
myös masennuksen riskitekijä.

Tunnekuormaa syntyy erityisesti pitkissä asia- 
kassuhteissa, mutta myös kertakohtaamisella. 
Sinällään kuormitus ei ole haitallista, koska 
monenlaista kuormitusta syntyy aina työtä 
tehdessä. Olennaista on se, miten pääsemme 
purkamaan syntynyttä kuormaa.

TUNTEITA JA TYÖTÄ 

Aina kun teemme työtä, se herättää meissä  
ajatuksia ja tunteita. 
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KIVET JA  K ANNOT   |   TUNTEITA JA  T YÖTÄ

   Tehtäviä:  

1
 

Mitä tunteita sinussa heräsi viime viikolla työtä tehdessäsi? 

  onnistumisen iloa

  iloa asiakkaan  
  onnistumisesta

  ärtymystä

  turhautumista 

  mitä muuta? 

  kyllästymistä

  kiukkua

  ahdistusta

  innostumista

  uuden oppimisen iloa 
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2
 

Palaa johonkin kielteisen tunteen herättäneeseen tilanteeseen mielessäsi.  
 Mitä tapahtui? Mitä ajattelit tilanteessa? Missä tunne tuntui? Kun olet vastannut  
 kysymyksiin, hengitä syvään ja rauhallisesti. Karista tunne pois. 
 
 Palaa sitten johonkin myönteisen tunteen herättäneeseen tilanteeseen mielessäsi.  
 Mitä tapahtui? Mitä ajattelit tilanteessa? Missä tunne tuntui?  
 Säilytä tämä tunne ja nauti siitä!

3
 

Kokeile kolmea seuraavista keinoista purkaa tunnekuormaa.  
 Voit myös lisätä listalle omia, hyviksi havaitsemiasi keinoja.

  juttelin työkaverin/toisen yrittäjän  
  kanssa tapahtuneesta

  kävin reippaalla lenkillä

  kävin kävelyllä ystävän ja/ 
  tai koiran kanssa

  saunoin

  likosin paljussa

  mitä muuta?

  luin hyvää kirjaa

  katsoin lempisarjaani telkkarista

  uppouduin sudokuun tai  
  kirjoneuleen kuvioihin

  kirjoitin päiväkirjaa tai blogia 

  katsoin vanhoja valokuvia

  leivoin

  siivosin
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Kun työhuolet ja kuormat 
painavat, nappaa  
lenkkikaveri (koira, ystävä, 
puoliso) matkaan ja  
lähde luontoon. 

Nauti näkymistä, tuoksuta 
tuoksuja, kuule lintujen  
laulua ja huolesi lentävät  
taivaan tuuliin. 

AJATUKSET POIS TYÖSTÄ! 

yrittäjä lähtee musta pilvi pään päällä töistä � lähtee 
koiralenkille ulos luontoon � mieli paranee

Kun työhuolet ja kuormat painavat, nappaa 
lenkkikaveri (koira, ystävä, puoliso) matkaan ja 
lähde luontoon. 
Nauti näkymistä, tuoksuta tuoksuja, kuule lintujen 
laulua ja huolesi lentävät 
taivaan tuuliin. 

Ajatukset pois työstä! 

yrittäjä lähtee musta pilvi pään päällä töistä � lähtee 
koiralenkille ulos luontoon � mieli paranee

Kun työhuolet ja kuormat painavat, nappaa 
lenkkikaveri (koira, ystävä, puoliso) matkaan ja 
lähde luontoon. 
Nauti näkymistä, tuoksuta tuoksuja, kuule lintujen 
laulua ja huolesi lentävät 
taivaan tuuliin. 

Ajatukset pois työstä! 

yrittäjä lähtee musta pilvi pään päällä töistä � lähtee 
koiralenkille ulos luontoon � mieli paranee

Kun työhuolet ja kuormat painavat, nappaa 
lenkkikaveri (koira, ystävä, puoliso) matkaan ja 
lähde luontoon. 
Nauti näkymistä, tuoksuta tuoksuja, kuule lintujen 
laulua ja huolesi lentävät 
taivaan tuuliin. 

Ajatukset pois työstä! 
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29KEIDAS
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Työtä tehdään intohimolla ja suurella sydä-
mellä. Asiakkaille ollaan läsnä ja saavutetta-
vissa lähes aina ajasta riippumatta. Yrittäjä 
haluaa tehdä työtä asiakkaiden hyväksi: se 
innostaa ja tuo voimavaroja. Siitä huolimatta 
yrittäjiin pätevät samat lainalaisuudet kuin 
muihinkin ihmisiin. Kaikki me kuormitumme 
liian suuresta työmäärästä, kiireestä, jatku-
vasta saavutettavana olemisesta, yhteyden-
otoista, muistettavista asioista sekä asiakasti-
lanteiden aiheuttamasta tunnekuormasta. 

Joka kolmas yrittäjä kokee, että työn ja muun 
elämän yhteensovittaminen on haastavaa ja 
aiheuttaa stressiä. Yrittäjän on toisaalta mah-
dollista tehdä työtään vapaammalla rytmillä 
kuin työntekijäsuhteessa olevan, ja vaikuttaa 
omien taukojensa, vapaapäiviensä ja lomiensa 
aikatauluun. Myös omia asioita on helpompi 
hoitaa työpäivän aikana. Usein käy kuitenkin 

niin, että tauot tahtovat unohtua työn tuoksi- 
nassa, vapaapäiviä ei malteta pitää ja lomia 
pidetään, jos ehditään ja taloudellinen tilanne 
antaa myöten. 

Ota ensimmäiset askeleet työn ja vapaa-ajan 
rajaamisessa tarkastelemalla arvojasi, jotka 
liittyvät omaan elämääsi ja työn tekemiseen. 
Löydät tehtävän Oman elämän ohjaksiin 
-luvusta.  Mikä on sinulle tärkeää ja miten toi-
minnallasi tuet näiden arvojen toteutumista 
elämässäsi? Heijasteleeko tapasi tehdä työtä 
arvomaailmaasi? Mitä tapahtuu, jos et ole ko- 
ko ajan tavoitettavissa tai tee jatkuvasti töitä?  
Arvotyöskentelyn jälkeen jatka alla olevan teh-
tävän parissa. Voit tehdä tarkastelun erikseen 
työhön ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. 
Mieti sitten, miten voisit mahdollistaa näistä 
tärkeimmät yhdessä.

OLETKO YRITTÄJÄ 24/7? 

Yrittäjän työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy helposti.  
Oma yritys on iso osa elämää. Monelle se on kuin oma lapsi. 

   Tehtäviä: 

1
 

Mihin käytät aikaasi -harjoitus: Listaa asiat ja tekemiset, joista pidät ja jotka ovat  
 sinulle tärkeitä, myös sellaiset, joita et juuri nyt pysty tekemään.
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KEIDAS   |   OLETKO YR ITTÄJÄ 24/7?

• Pisteytä jokainen asia 1, 2, 3 sen  
 mukaan, kuinka paljon pääset niitä  
 toteuttamaan (1 on vähän, 3 on paljon).

• Mieti, miten voisit järjestää elämäsi niin,  
 että jokainen toimi saisi arvosanaksi 3.

 

• Listaa myös, mihin muuhun käytät aikaasi. Kuluuko aikaasi paljon sellaisiin  
 asioihin, jotka eivät tunnu merkityksellisiltä? Mistä tämä johtuu?  
 Miten haluaisit muuttaa ajankäyttöäsi?

 

2
 

Tee itsellesi lukujärjestyspohja, jossa on kaikki seitsemän viikonpäivää ja 24 tuntia  
 vuorokaudessa. Käytä ruutupaperia tai tietokonetta, kumpi vain toimii paremmin  
 aivotyöskentelyn tukena. Värien käyttö saattaa helpottaa kokonaisuuden hahmotta- 
 mista: eri väri eri toiminnoille, esimerkiksi kaikki työhön liittyvä tietyllä värillä.

 A) Täytä nyt lukujärjestys niin kuin se toteutui viime viikolla. Koska olit töissä ja mitä teit?  
 Merkitse myös tauot. Mitä muuta päiviisi sisältyi? Koska menit nukkumaan ja koska heräsit?

 B) Täytä sitten unelmiesi lukujärjestys. Aloita nyt täyttäminen unesta: merkitse lukujärjes- 
 tykseen unta se määrä, jonka oikeasti tarvitset ollaksesi virkeä. Täytä sitten muut vuoro- 
 kauden tunnit tehtävien tärkeysjärjestyksessä: varaa aika ensin sille, mikä on tärkeintä.

 Työn ja vapaa-ajan rajaaminen on helpompaa, kun ajanhallinta on kunnossa. Tutustu  
 siis lukuun Ajanhallinnalla tehoa ja mielenrauhaa arkeen sekä Lue lisää -osiosta  
 löytyvä blogi Näillä keinoilla pienyrittäjät taklaavat työkuormitustaan ja perehdy  
 Työ, muu elämä ja ajanhallinta -oppaaseen.  
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KEIDAS   |   OLETKO YR ITTÄJÄ 24/7?

HARPPAA  
ETÄISYYTTÄ. 

 
“Vaikka teen työtä kotona,  

olen ottanut tavaksi  
tehdä lyhyen kävelylenkin  

ulkona ennen työpäivää  
ja työpäivän jälkeen. 

Se ikään kuin toimii työ- 
matkana ja auttaa siirtymään  

kotiroolista työrooliin.” 

32
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Jos tämä kuvastaa sinun tilannettasi, voit olla 
tyytyväinen: palautuminen on riittävää. Jos 
tuntuu, että tilanne ei ole kohdallasi kuvatun 
mukainen, tutustu siihen, miten voit lisätä hy-
vinvointiasi ja tasapainoa työn ja muun elämän 
välillä psykologisen palautumisen keinoin. 

Psykologinen palautuminen edistää mielen 
palautumista työasioista. Riittävä palautumi-
nen katkaisee työstressin kasautumisen ja suo- 

jaa työuupumukselta. Palautunut ja hyvinvoi- 
va yrittäjä suoriutuu paremmin työtehtävistään 
ja jaksaa elää tasapainoista elämää.  Palautu- 
misesta on tärkeää huolehtia joka päivä – sekä 
työssä että vapaa-ajalla.

Psykologinen palautuminen on rentoutumista, 
lepoa työn vaatimuksista ja myös mieltä akti-
voivaa tekemistä.

PSYKOLOGINEN PALAUTUMINEN  
ON PIENIÄ ARJEN TEKOJA

”Uusi työpäivä edessä. Aloitan sen virkeänä ja olen innokas  
kohtaamaan uuden työpäivän. Työpäivän jälkeen unohdan  
helposti työasiat ja vietän vapaa-aikani mielekkäiden ja  
virkistävien sekä itselle tärkeiden asioiden parissa.”   

PSYKOLOGISTA PALAUTUMISTA voi jäsentää esim. DRAMMA-mallilla.  
Se sisältää kuusi palautumisen kokemusta, jotka edistävät hyvinvointia:
 

• työstä irrottautuminen (Detachment)  
 vie ajatukset pois työstä

• rentoutuminen (Relaxation) on  
 kehon ja mielen rauhoittamista

• autonomia eli omaehtoisuus (Autonomy)  
 tarkoittaa mahdollisuuksia päättää  
 omasta vapaa-ajastaan ja esimerkiksi  
 työpäivän tauottamisesta 
 

• taidon hallinta (Mastery) on itsensä  
 haastamista ja kehittävää tekemistä, joka  
 synnyttää onnistumisen kokemuksia

• merkityksellisyys (Meaning) on  
 itselle merkityksellisten ja tärkeiden  
 asioiden tekemistä

• yhteenkuuluvuus (Affiliation) on  
 kokemus siitä, että elämässä on  
 ihmisiä, joiden kanssa tuntee  
 yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä

KEIDAS   |   PSYKOLOGINEN PALAUTUMINEN ON PIENIÄ  ARJEN TEKOJA
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Sovin kävely- 
lenkin ystävän 
kanssa.

Teen jotain,  
minkä koen itselle 
tärkeäksi ja  
merkitykselliseksi.

Pidän työpäivän 
aikana itselle  
mieluisan tauon.

Tarjoan apua 
läheiselle.

Teen jotain muka-
vaa läheisten tai 
ystävien kanssa.

Soitan ystävälle. Teen jonkun  
arkisen asian, joka 
synnyttää minulle 
onnistumisen 
kokemuksen.

Otan pienen 
hetken itselle 
vapaa-ajalla.

Uppoudun  
johonkin  
mieluisaan  
vapaa-ajan  
tekemiseen.

Pohdin hetkeä, 
jolloin tunsin  
itseni rentoutu-
neeksi ja mitä sitä 
edelsi. Kokeilen 
samaa uudestaan.

Uskallan sanoa 
tarvittaessa ei, jos 
minusta tuntuu, 
että tarvitsen 
esimerkiksi  
enemmän lepoa 
kuin toimintaa.

Menen kävelylle 
metsään.

Teen rentoutus-
harjoituksen.

Katson tv:tä. Teen tietoisen 
päätöksen siitä, 
milloin olen  
töissä, milloin en.

Suljen  
työpuhelimen.

   Tehtävä: 

1
 

Palautuminen on pieniä arjen tekoja. Millaisia psykologisen palautumisen  
 keinoja sinä kokeilet työpäivän aikana ja vapaa-ajalla tällä viikolla?  
 Bingo syntyy jokaisesta täydestä rivistä, sarakkeesta tai vinorivistä. 

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   34YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   34 12.5.2022   16.4812.5.2022   16.48



Puhelu ystävälle piristää  
työpäivän jälkeen. 

Pää tyhjenee työajatuksista.

35

SOITA YSTÄVÄLLE!

35
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KALENTEROI  
PALAUTUMISHETKI.

Yrittäjällä on vapaus  
vaikuttaa päivärytmiinsä  
ja aikatauluihinsa,  
joten sitä voi hyödyntää  
tarpeen vaatiessa  
vaikkapa nokosiin  
kesken työpäivän.

36
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Henkistä kuormitusta, stressiä, aiheuttavat 
työn ominaisuudet voivat liittyä työmäärään, 
omien töiden organisointiin, työympäristöön 
tai työn sisältöön sekä työpaikan toiminta-
tapoihin. Arkiaktiivisuudella ja vapaa-ajan 

liikunnalla voidaan tutkimusten mukaan 
vaikuttaa psyykkisiin voimavaroihin ja vähen- 
tää stressiä. Onko palauttava liikunta osa  
sinun työssä jaksamistasi?

FYYSISELLÄ AKTIIVISUUDELLA 
MYÖS MIELEN HYVINVOINTIA

Työn erilaiset kuormitustekijät aiheuttavat työssä kuormittumista. 
Kuormitustekijöitä ilmenee kaikissa työtehtävissä.  
Ne jaetaan fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.    

KEIDAS   |   F Y YS ISELLÄ AKTI I V ISUUDELLA MYÖS MIELEN HY V INVOINTIA

   Tehtäviä: 

1
 

Arvioi miten työsi kuormittaa sinua fyysisesti. Onko se enemmän fyysisesti  
 raskasta vai pikemminkin kevyttä, esimerkiksi istumatyötä?  
 Kirjaa ylös, millaisia eri työtehtäviä työpäiväsi sisältää.
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Fyysisesti kuormittava työ vaatii vastapai-
noksi palauttavaa liikuntaa kuten kävelyä, 
pyöräilyä, uintia tai muuta vesiliikuntaa. Istu-
matyö vaatii hyvää kuntoa suojaamaan työn 
rasituksilta ja edistämään palautumista. Riit-
tävää kuntotasoa voi ylläpitää harrastamalla 
vapaa-ajalla liikuntaa monipuolisesti ja sään-
nöllisesti.

Liikunta vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvin- 
vointiimme laajasti ja monitahoisesti. Se hel-
pottaa nukahtamista, pidentää uniaikaa ja li-
sää syvän unen määrää.

Hyvä huomata, että liian myöhään 
tehty intensiivinen fyysinen  
treeni haittaa palautumista unen 
aikana. Täytyy ajoittaa raskas  
liikunta aikaisemmaksi.

Hyvin levänneenä jaksamme myös olla ak-
tiivisempia ja harrastaa enemmän liikuntaa. 
Kun osaamme asettaa itsellemme pieniä ja 
tarpeeksi realistisia tavoitteita liikunnassa 
ja saavutamme niitä, vahvistuu usko omiin 
kykyihimme, mikä myös osaltaan tukee ko-
konaisvaltaista energisyyden lisääntymistä. 
Liikunta vaikuttaa suoraan myös mielemme 
hyvinvointiin stressi-, ahdistus- ja masen-
nusoireiden lievittymisen kautta. Työpäivän 
aikainen tai sen jälkeinen liikunta auttaa irrot- 
tautumaan paremmin työstä ja edistää siis 
palautumistamme. 

 

Liikunta auttaa mukavasti  
nollaamaan ajatukset  
päivän töitten jälkeen.

Fyysinen aktiivisuus ja erityisesti kestävyys- 
tyyppinen liikunta vapauttaa mielihyvää tuot-
tavia hormoneja ja rauhoittaa autonomista, 
tahdosta riippumatonta hermostoamme. Li- 
haskuntoharjoittelu taas parantaa fyysistä 
toimintakykyämme ja lisää kehon omien 
”masennuslääkkeiden” tuotantoa.

Vaikka edellä on puhuttu erityisesti liikunnan 
harrastamisesta, on hyvä huomata, että kai-
kenlainen fyysinen aktiivisuus tuottaa näitä 
samoja vaikutuksia. Kävely bussipysäkiltä 
työpaikalle, pyöräily kauppaan, mäenlasku 
lasten kanssa, marjastusreissu metsään tai 
suolle, halonhakkuu, pihatyöt ja lumen luon-
ti muiden arkiaktiivisuuden muotojen ohella 
tuottavat samanlaisia fyysisiä vaikutuksia ke-
homme. Älä siis aliarvioi arki- ja hyötyliikuntaa! 

Mittarin mukaan siivous  
ja kotityöt on tervettä  
ylläpitävää liikuntaa!

KUN SAA ITSENSÄ TEKEMÄÄN JOTAIN MUKAVAA, aktiivisuus lisääntyy  
ja mieliala kohenee. Kun mieliala kohenee, lisää se automaattisesti  
aktiivisuutta. Näin syntyy positiivinen kehä.
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   Tehtäviä: 

2
 

Tunnista, millaisia erilaisia fyysisen aktiivisuuden hetkiä sisältyy päivääsi.  
 Voit hyödyntää oheista listaa ja lisätä siihen myös omiasi.

3
 

Mitä fyysisen aktiivisuuden hetkiä voit lisätä?

4
 

Miten mahdollistat nämä uudet hetket päivääsi? Vaatiiko päivärytmisi muokkausta?  
 Tarvitsetko uusia välineitä tai varusteita? Keneltä saat tukea?  
 Miten voit muuttaa ajattelutapaasi? 

  istumisen tauottaminen

  seisomatyöpöytä

  “mutkan kautta” työpisteelle/ 
  kohteeseen

  portaat hissin sijaan

  puhelinkeskustelut kävellen

  “työmatka” kävellen, vaikka tekisit  
  töitä kotona/etänä

  lounas sopivan matkan tai  
  “mutkan” päässä

  lisää itse omia

  kotiaskareet

  taukojumppa, venyttely työn lomassa

  siivous

  kauppareissu

  koiran ulkoilutus

  pihatyöt

  lumityöt

  kävelypalaveri

  perheliikunta

 

5
 

Tee tavoitetyöskentely-tehtävä Oman elämän ohjaksiin -luvusta. Mieti joku  
 hyvinvointiasi parantava, liikuntaan liittyvä tavoite ja täytä taulukkoa kohta kohdalta.
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40

Siirtymät asiakkaiden  
välillä pyöräillen/kävellen, 
kun asiakastapaamiset  
ovat lähellä yrityksen  
toimipistettä.

AKTIVOI ARKEA!
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Arvot muodostavat perustan valinnoillemme 
ja niiden kautta määritämme toiminnallem-
me tärkeitä tavoitteita. Arvojen kirkastaminen 
auttaa sisäisen motivaation syntymisessä, 
mikä helpottaa kulkua kohti tavoitteita. Ta-
voitteiden pilkkominen pieniin, helpommin 
saavutettaviin ja hallittaviin osatavoitteisiin 
lisää tavoitteiden saavuttamisen todennä-
köisyyttä ja näin myös toiveikkuutta. Itselle 
merkityksellisten päämäärien asettaminen, 
niiden tavoitteleminen ja saavuttaminen li-
säävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koke-
mus siitä, että omalla elämällään, toiminnal-
laan ja työllään on jokin laajempi merkitys, 
edistää myös voimakkaasti hyvinvointia.

Jokainen meistä kohtaa elämänsä aikana eri-
laisia muutoksia ja haasteita. Hyvinvoinnin 
kannalta keskeistä on se, miten pystymme toi-
mimaan tilanteissa, joissa elämä heittelee ki-
viä polkumme varrelle. Muutosten keskellä on 
hyötyä siitä, että löydämme itsestämme sit-
keyttä ja voimavaroja kestää tilannetta. Kes-
keistä on, että pystymme vastaanottamaan 
oman elämämme eri tapahtumia ja niiden 
nostattamia ajatuksia, tunteita, kokemuksia 

ja muistoja hyväksyvästi. Miten voimme elää 
ja olla niiden kanssa ja pyrkiä kohti arvojem-
me mukaista toimintaa ikävistä tuntemuksis-
tamme huolimatta? 

Hyväksyntä on taito, jota voimme opetella. Se 
on ajattelukäyttäytymistä, aktiivista ajatusten 
ja tunteiden vastaanottamista juuri sellaisina 
kuin ne ovat, ilman tarvetta muuttaa mitään, 
hallita tai kontrolloida. Hyväksynnän kautta ei 
ole tarkoitus, että tunnemme olomme parem-
maksi tai yritämme muuttaa oloamme pa-
remmaksi, vaan että olemme täysin käsil-
lä olevassa hetkessä ja tunnetilassa ja 
silti voimme kulkea kohti arvojemme 
osoittamaa suuntaa. Mikäli yritämme 
kontrolloida omia ajatuksiamme ja 
tunteitamme, voi seurauksena olla 
käyttäytymistä, joka johtaa elämäm-
me rajoittumiseen tai kapeutumiseen. 
Hyväksyntä on samalla lähtökohta 
muutokselle. Ennen kuin voimme muut-
taa asioita, tulee meidän ottaa todellisuus 
vastaan sellaisena kuin se on. Keskeistä on 
erottaa toisistaan asiat, joihin voimme vaikut-
taa, ja ne, joihin emme voi vaikuttaa.

OMAN ELÄMÄN OHJAKSIIN

Oman hyvinvoinnin ja käyttäytymisen säätelyn taustalla vaikuttaa 
vahvasti psykologisen joustavuuden käsite. Psykologinen joustavuus 
on kykyä tunnistaa omia arvojaan ja toimia niiden mukaisesti myös 
haastavissa elämäntilanteissa.   

KEIDAS   |   OMAN ELÄMÄN OHJAKSI IN

AKTIVOI ARKEA!
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Meidän on tärkeä luopua ja päästää irti sellai-
sista asioista, toimintamalleista ja käsityksistä 
itsestämme, jotka eivät toimi nykyisessä tilan-
teessa. Omaa sinnikkyyttämme ja muutos-
joustavuuttamme voimme lisätä myös hyö-
dyntämällä kannustavia esimerkkejä toisten 
ihmisten selviytymisestä tai omista aiemmista 
kokemuksistamme. Vastoinkäymisiä kohda- 
tessamme meidän on tärkeä osata tulkita nii-
tä rakentavalla tavalla. Myös toisten ihmisten 
tuki ja luottamus siihen, että apua on saatavil-
la, auttavat meitä palautumaan vastoinkäymi-
sistä, suuntaamaan toimintamme uudelleen 
 ja oppimaan haasteista.

Aloita pohtimalla, mikä on sinulle tärkeää. 
Mitä haluat elämältäsi ja yrittäjyydeltäsi ja 
minkä eteen haluat ponnistella? Kun toimit 
omasta arvomaailmastasi käsin, saat merki-
tyksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia 
sekä onnellisuutta, mikä kasvattaa voimava-
rojasi. Mieti, onko sinulla jokin muutostarve 
tai haluatko kirkastaa omia arvojasi ja ajatus-
tasi siitä, miksi haluat toimia tietyllä tavalla 
yrittäjänä tai vapaa-ajallasi? 

Aloita määrittämällä itsellesi tärkeimmät ar-
vot. Näiden pohjalta voit johtaa konkreettiset 
tavoitteet ja pilkkoa ne osatavoitteiksi. Mieti 
myös etukäteen, millaisia haasteita saatat 
kohdata matkasi varrella ja mistä tai keneltä 
saat tukea. Mieti, miten voit toimia eri tavalla 
ja tehdä erilaisia käyttäytymisesi valintoja 
näissä tilanteissa. Näin toiminnastasi tulee 
ennakoivaa eikä reaktiivista. Saathan palau-
tetta toimintasi muutoksista ja saavuttamista-
si osatavoitteista? Ensisijaista on se, että itse 
huomaat onnistumisesi ja juhlistat jokaista 
niistä, mutta pyydä palautetta myös muilta 
ihmisiltä lähipiirissäsi.

SINULLE TÄRKEÄT ASIAT:
1. parisuhde ja  
 elämänkumppanuus 

2. vanhemmuus ja  
 huolenpito 

3. perhe- ja sukulaissuhteet 

4. ystävät ja sosiaaliset  
 suhteet 

5. työ ja ura 

6. opiskelu, koulutus,  
 itsensä kehittämien ja  
 henkilökohtainen kasvu 

7. vapaa-aika, harrastukset  
 ja toiminnallisuus 

8. henkisyys ja hengellisyys,  
 maailmankatsomus,  
 vakaumus ja kulttuuri 

9. yhteiskunnallinen  
 toiminta ja vaikuttaminen

10. terveys  
 (fyysinen, psyykkinen,  
 henkinen ja sosiaalinen)  
 ja hyvinvointi (myös:  
 ravitsemus ja ruokailu- 
 tottumukset, lepo ja  
 rentoutuminen, liikku- 
 minen, liikunta ja  
 fyysinen aktiivisuus)

SINULLE TÄRKEÄT ARVOT:
suvaitsevaisuus, rehellisyys, 
lempeys, toivo, auttaminen, 
kauneus, hyvyys, yhdenver- 
taisuus, ekologisuus, rohkeus, 
rakkaus, vapaus, yhteistyö, 
huumori, kiitollisuus, viisaus, 
tehokkuus, turvallisuus… 

Lisää itse omia: 
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   Tehtävä:  

1
 

Mitkä ovat sinulle tärkeimmät arvot elämässäsi?

Piirrä omien arvojesi puu, jossa sinulle tärkeät arvot ovat puun lehtiä. Voit hyödyntää  
työskentelyssä oheista listausta itselle tärkeistä asioista ja arvoista sekä lisätä omiasi. 

KEIDAS   |   OMAN ELÄMÄN OHJAKSI IN

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   43YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   43 12.5.2022   16.5112.5.2022   16.51



44

   Tehtäviä:  

2
 

Mitä arvostat? Millainen haluat olla? Mikä on sinulle tärkeää? Mitä tarvitset?  
 Mistä olet kiitollinen? Millaista elämää haluat elää?

• Valitse näistä 3-5 tärkeintä tarkempaan tarkasteluun. Ympyröi ne puustasi.

• Miten toteutat valitsemiasi arvoja tällä hetkellä? Millaisia konkreettisia tekoja teet?

 

• Pohdi, ovatko teot sellaisia, joita on mahdollista toteuttaa päivittäin?

• Miten muilla tavoin voit toteuttaa valitsemiasi arvoja elämässäsi? Millaista tekemistä, 
millaisia elämyksiä, kokemuksia? Millaisia hyötyjä tekemisestä seuraa?

 

• Millaisia haasteita joudut kohtaamaan toteuttaessasi näitä arvojesi mukaisia tekoja?

 

• Millaisia voimavaroja tarvitset arvojesi mukaisten tekojen toteuttamiseen?

 

• Miten juhlit onnistumisiasi? Kuinka palkitset itsesi?
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3
 

Mieti itsellesi tärkeä tavoite ja pohdi tavoitteen toteutumista alla olevan  
 taulukon esimerkin mukaisesti. 

(Mukaillen Arto Pietikäinen 2009)

ESIMERKKITAVOITE OMA TAVOITTEENI 

Elämänalue, jota haluan 
alkaa kehittää

Terveys ja hyvinvointi:  
Haluan pysyä terveenä ja 
olla jaksava ja hyvinvoiva. 

Tämän arvon suuntainen, 
pitkän aikavälin tavoite 
(konkreettinen, arvojen 
suuntaan vievä)

Lisään liikunnallista  
aktiivisuutta ja vietän 
enemmän aikaa ulkona.

Lyhyen aikavälin  
konkreettiset tavoitteet

Pyöräilen töihin useimpina 
päivinä ja käyn viikoittain 
kuntosalilla.

Ensimmäiset pienet  
askeleeni tavoitettani kohti

Käytän pyörän huollossa.  
Otan selvää, missä työpaikan 
suihku on. Otan selville 
sopivan kuntosalin, jonne 
on helppo kulkea ja hankin 
salikortin.

Esteitä, joita voin kohdata Ajanpuute, huonot ilmat, 
talvi, omat ja lasten  
sairastamiset.

Miten pääsen yli esteistä? 
Millaisella vaihtoehtoisella 
tavalla voin päästä  
tavoitteeseeni? Keneltä 
voin saada tukea?

Mitä muuta voin jättää 
tekemättä? Mitä pyöräilyn 
tilalle talvella? Millaisia 
varusteita voin hankkia?  
Voiko lihaskuntoa  
harjoittaa myös kotona?  
Millaisia välineitä voin 
hankkia kotiin?
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4
 

Rantapallo-metafora. Lue alla oleva metafora ja kokeile hyödyntää toimintamallia  
 seuraavalla kerralla, kun epämiellyttävät ajatukset valtaavat mielesi.  
 Anna aikaa uuden toimintatavan omaksumiselle ja tarkastele tuntemuksiasi.

Päästä irti: onko  
pakko pitää kiinni  
niistä asiakkaista,  
jotka aiheuttavat  

hankaluuksia?
Vaatii  
uskallusta  
ja rohkeutta  
sanoa ei.

Mun on pakko, 
jotta saan laskut 
maksettua.”

Minä jätän  
asiakkaan pulaan.”

Kuvittele mielessäsi, että epämiellyttävät aja-
tukset, tunteet tai muistot ovat kuin rantapal-
lo, jonka kanssa kamppailet vedessä. Sinä et 
pidä näistä epämiellyttävistä asioista ja ha-
luat ne pois elämästäsi. Näin ollen yrität pai-
naa rantapalloa veden alle, jotta et näkisi sitä 
ja jotta se pysyisi poissa tietoisuudestasi. Kui-
tenkin rantapallo pyrkii aina pompahtamaan 
takaisin veden pinnalle, jonka vuoksi joudut 
käyttämään molempia käsiäsi siinä, että saat 
pallon pysymään pois näkyvistä. Pallon pitä- 

minen veden alla pitää samalla sen sisältä-
mät asiat, ajatukset, muistot ja tunteet lä-
hellä sinua. Jos antaisit pallon tulla pintaan, 
pallo saattaisi ajelehtia lähellä sinua, mistä 
et ehkä pitäisi. On kuitenkin myös mahdollis-
ta, että rantapallo ajautuisi vähitellen sinus-
ta kauemmaksi. Jos päästäisit rantapallosta 
irti, sinulla olisi ainakin mahdollisuus käyttää 
käsiäsi paremmin vedessä ja uida eikä aikasi 
tai energiasi kuluisi pallon pitämiseen pinnan 
alla pois näkyvistä.
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47Toteutatko ”pessimisti ei pety” -asennetta elä-
mässäsi vai näetkö edessäsi mahdollisuuksia 
kuin kypsiä omenoita valmiina poimittavaksi? 
Kannattaa pysähtyä miettimään, onko lasisi 
puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Ajattelutapasi 
vaikuttaa nimittäin vahvasti hyvinvointiisi.

Optimismilla tarkoitetaan myönteistä elämän-
asennetta, tulevaisuuden mahdollisuuksien 
näkemistä sekä positiivisten kokemuksien 
odottamista ja etsimistä. Myönteinen ja opti-
mistinen tulevaisuudenkuva lisää psyykkistä 
hyvinvointiamme, kielteinen tulevaisuuden-
kuva vastaavasti heikentää sitä. Optimismi ja 
pessimismi liittyvät myös kykyyn sietää vastoin-
käymisiä. Mitä valoisampana näemme tulevai-
suutemme, sitä vähemmän arkiset vastoinkäy-
miset kuormittavat. Jos tulevaisuus näyttää 
synkältä, pienetkin vastoinkäymiset kuormit-
tavat. Optimistit näyttävät myös noudattavan 
terveellisiä elämäntapoja, heillä on parempi 
fyysinen terveys ja pidempi elinajan odote. 

Se, miten suhtaudumme tulevaisuuteen ohjaa 
toimintaamme. Optimisteina näemme ympä- 
rillämme realistisia mahdollisuuksia, uskom-
me omiin kykyihimme ja selviytymiseemme 
niistä sekä tunnistamme vaikutusmahdolli-
suuksia ja käytämme niitä. 

Toiveikkuuttamme ylläpitää se, että pystym-
me luomaan itsellemme merkityksellisiä ta-
voitteita ja löytämään keinoja ja voimavaroja 
niiden saavuttamiseen. Kun olemme toiveik-
kaita ja optimistisia, uskallamme unelmoida 
ja maalata itsellemme merkityksellisen tule-
vaisuudenkuvan. Kohtaamme ongelmatilan-
teet rakentavasti, sillä olemme jo ennakolta 
laatineet toimintasuunnitelmia niiden varalle, 
uskomme selviävämme ja suoriudumme siksi 
tilanteista paremmin. Mahdollisen epäonnis-
tumisen kohdatessaan osaamme tarkastella 
epäonnistumisen syitä monelta kantilta. Huo-
maamme myös onnistumiset, juhlistamme 
niitä ja olemme kiitollisia saavutuksistamme.

TOIVEIKKUUDELLA  
JA OPTIMISMILLA  
ELÄMÄNHALLINTAA 

Miten sinä suhtaudut elämääsi ja tulevaisuudenkuvaasi?  
Millaisena näet oman roolisi tulevaisuuden toteuttamisessa?

KEIDAS   |   TO IVEIKKUUDELLA JA  OPTIMISMILLA EL ÄMÄNHALLINTA A
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Myönteinen ajattelu ei kuitenkaan tarkoita 
vaikeuksien tai pulmien kieltämistä ja hautaa-
mista vaan sitä, että suuntaamme huomion 
omiin voimavaroihimme, onnistumisiimme ja 
mahdollisuuksiimme. Tällöin olemme myös 
avoimia onnekkaille sattumille, jotka voivat 
johtaa jonkin uuden ja arvokkaan oivalluk-
sen syntymiseen. Yrittäjälle tämä voi tarkoit-
taa esimerkiksi uuden palvelu- tai tuoteidean 
keksimistä tai yhteistyökumppanin tai asiak-
kuuden löytymistä. Avoimen utelias suhtau-
tuminen ympäristöön, asioiden tekeminen 

totutusta poikkeavalla tavalla sekä sosiaali-
siin tilanteisiin hakeutuminen lisäävät mah-
dollisuutta yllättäviin kohtaamisiin. Poikkea 
siis välillä rutiineista ja pidä silmät auki on-
nekkaiden sattumien varalta!

Optimismi on luonteenpiirre, joka määräy-
tyy paljolti kasvatuksen ja oppimisen kautta. 
Perimän vaikutus näyttäisi olevan noin 25 %. 
Onneksi voimme kuitenkin halutessamme 
muuttaa omaa asennettamme optimistisem-
paan suuntaan. 

   Tehtäviä:  

1
 

Ota iltaisin tavaksi miettiä kolme asiaa, jotka onnistuivat tänään hyvin.  
 Pohdi myös miksi ne onnistuivat. Aloita nyt!

 

2
 

Kuvittele itsesi tulevaisuudessa, esimerkiksi viiden vuoden päästä, tilanteeseen, jossa  
 kaikki on elämässäsi sujunut niin hyvin kuin mahdollista. Olet tehnyt paljon töitä ja  
 saavuttanut kaikki tavoitteesi elämässä. Kirjoita tästä aiheesta 15-20 minuuttia  
 päivittäin (1-2 viikon ajan). Aloita nyt!

 

 

3
 

Kiitollisuuspäiväkirja. Elämässämme on monia asioita, pieniä ja suuria, joista voimme  
 olla kiitollisia. Mieti kuluneen viikon tapahtumia ja kirjoita päiväkirjaasi viisi asiaa, joista 
 olet kiitollinen. Huomaa myös positiivinen palaute ympärilläsi (sanallinen ja sanaton). 

• Mitä voimavaroja ne antavat sinulle ja miksi ne ovat sinulle niin arvokkaita?
• Mieti myös, mitä olet läheisiltä ihmisiltäsi saanut ja mistä olet heille kiitollinen.

 

”PUHETAPA MUUTTAA AJATTELUTAVAN. AJATTELU MUUTTAA TOIMINNAN.” 
– Perttu Pölönen
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PEILITEHTÄVÄ

49
Kun aamulla katsot vessan 

peiliin, hymyile itsellesi.  
Palauta mieleesi,  

mitä mukavaa on tänä  
päivänä odotettavissa. 

Kun illalla katsot vessan  
peiliin, hymyile itsellesi.  
Palauta mieleesi joku  
päivän onnistumisista  
ja onnittele itseäsi. 
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50 Kun uskomme ja luotamme omiin mahdol-
lisuuksiimme onnistua, olemme motivoitu-
neita, asetamme itsellemme haastavia ta-
voitteita ja uskallamme yrittää. Pettymykset 
ja epäonnistumiset eivät lamauta. Terveesti 
itseensä luottavana arvostamme itseämme 
ja elämäämme. Silloin myös kohtelemme 
itseämme ja muita hyvin. Se, että muutkin 
luottavat meidän suoriutuvan hyvin, tukee it-
seluottamustamme. 

Yrittäjä tarvitsee itseluottamusta oman yrityk-
sensä eteenpäinviemiseksi ja kehittämiseksi. 
Yrittäjän on helppo myydä osaamistaan, kun 
hän tietää osaavansa asiansa ja on harjoitel-
lut työssään tarvittavia taitoja. Omat vahvuu-
det on tärkeä tunnistaa, jotta yritystä ja omaa 

osaamistaan voi kehittää niiden mukaisesti. 
Työstä ja onnistumisista saatu myönteinen 
palaute, sekä itseltä että toisilta, tukee itse-
luottamuksen kehittymistä.

Kuinka voimme tukea itseluottamustamme 
silloin, kun kohtaamme vaikeuksia ja vas-
toinkäymisiä? Meidän on tärkeää kohdella 
itseämme myötätuntoisesti, ymmärtäväisesti 
ja ystävällisesti sekä ottaa vaikeudet vastaan 
hyväksyvästi. Itsemyötätunto suojaa meitä 
vastoinkäymisten kielteisiltä vaikutuksilta, 
kuten ahdistukselta, masennukselta ja stres-
siltä. Vastoinkäymiset herättävät meissä usein 
ikäviä tunteita, mutta niitä ei tarvitse vältellä; 
ne kuuluvat olennaisena osana elämään. On 
hyvä osata katsoa tilannetta erilaisista näkö-

ITSEMYÖTÄTUNTO JA SISÄINEN 
VAHVUUS ITSELUOTTAMUKSEN 
RAKENNUSAINEINA 

Itseluottamus on useiden tutkimusten perusteella kenties eniten suo-
riutumiseemme ja toimintakykyymme vaikuttava yksilön voimavara. 

”ITSEMYÖTÄTUNTO ON ITSENSÄ KOHTELEMISTA KUIN PARASTA YSTÄVÄÄ.” 
– Kristin Neff
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KEIDAS   |   ITSEMYÖTÄTUNTO JA S ISÄ INEN VAHVUUS ITSELUOTTAMUKSEN R AKENNUSA INEINA

kulmista ja avartaa omaa ajatteluaan. Mie-
ti, millaisia uusia keinoja sinä voisit kokeilla 
haasteiden selättämiseksi. Voit myös kokeilla 
asettautua ulkopuolisen asemaan suhteessa 
omiin asioihisi. Miten esimerkiksi paras ystä-
väsi näkisi tilanteen? 

Erilaisten kielteisten tai ahdistavien ajatusten 
painaminen pois mielestä on usein mahdo-
tonta. Siksi meidän on tärkeää yrittää opetel-
la suhtautumaan mielen sisältöihin uudella 
tavalla. Näin voidaan vähentää ajatusten vai-
kutusvaltaa. Kielteisten tunteiden vaikutusta 

voi myös kokeilla nollata myönteisillä tun-
teilla. Huomaa, että myönteisiä tunteita tar-
vitaan päivittäin ja enemmän kuin kielteisiä; 
yhden kritiikin laimennus vaatii keskimäärin 
viisi kehua. Oma uusi ajattelu- ja toimintatapa 
vaatii myös paljon harjoitusta, mutta onneksi 
aivot ovat muovautuvat. Ne radat vahvistu-
vat, joita toistetaan. Vahvista siis positiivista! 

Lue lisää hyväksymisestä Oman elämän oh- 
jaksiin -luvusta ja tee siihen liittyvä Ranta- 
pallo-tehtävä. 

   Tehtäviä:  

1
 

Millainen olet? Mitkä ovat vahvuutesi?

Reilu  |  Arvostava  |  Huolellinen  |  Järjestelmällinen  |  Rehellinen  |  Tarkka  |  Tunnollinen  |   

Oikeudenmukainen  |  Parhaaseen pyrkivä  |  Kohtelias  |  Kiltti  |  Avulias  |  Rakastava  |  Ystävällinen   

|  Lämminhenkinen  |  Empaattinen  |  Hyväntahtoinen  |  Antelias  |  Sosiaalisesti kyvykäs  |   

Kannustava  |  Tehokas  |  Käytännöllinen  |  Sinnikäs  |  Päämäärätietoinen  |  Tavoitteellinen  |   

Luova  |  Syvällinen  |   Ratkaisukeskeinen  |  Herkkä  |  Tunneälykäs  |  Taiteellinen  |  Aito  |   

Ajatteleva  |  Avarakatseinen  |  Henkinen  |  Oivaltava  |  Älykäs  |  Viisas  |  Oppimiskykyinen  |   

Itsenäinen  |  Vaatimaton  |  Järkevä  |  Mukava, Luotettava  |  Sitoutunut  |  Huolehtivainen  |   

Maltillinen  |  Itsesäätelytaitoinen  |  Uskollinen  |  Sisukas  |   Luottavainen  |  Ahkera  |  Kunnioittava   

|  Utelias  |  Iloinen  |  Idearikas  |  Itsevarma  |  Optimistinen  |  Energinen  |   Myönteinen  |  Kiitollinen   

|  Huumorintajuinen  |  Monipuolinen  |  Innostuva  |  Leikkisä  |  Hauska  |  Toiveikas  |  Vahva  |   

Rohkea  |  Päättäväinen  |  Periksiantamaton  |  Sydämellinen  |  Turvallinen  |  Vakuuttava  |    

Vastuullinen  |  Rento  |  Hyväksyvä  |  Joustava  |  Rauhallinen  |  Ymmärtäväinen  |  Sovitteleva  |  

Lempeä  |   Läsnäoleva  |  Huomaavainen  |  Harkitsevainen  |  Kärsivällinen  |  Hyvä kuuntelija  |   

Anteeksiantavainen  |  Myötätuntoinen  |  Suvaitsevainen

Lisää itse omia:
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2
 

Tunnista, mitkä näistä vahvuuksista sopivat sinuun. Mitä valitset itse ja mitä joku muu valitsisi?
Minä:

Joku muu:

3
 

Mitä haluat kehittää itsessäsi?

 

 

4
 

Mitkä vahvuuksistasi auttavat sinua yrityksesi toiminnassa?

 

5
 

Valitse itsellesi viisi ydinvahvuutta, jotka kuvaavat sinua kaikkein eniten.  
 Kirjoita ne erilliselle paperille ja kiinnitä näkyvälle paikalle. Tee siitä vahvuuksien  
 huoneentaulusi ja tankkaa vahvuuksiasi päivittäin.

 Pohdi erilaisia elämäsi tilanteita. Milloin koet olevasi vahvimmillasi? Milloin olet epävarma?  
 Miten voit harjoitella vahvuuden tunteita epävarmoiksi kokemissasi tilanteissa?

 

6
 

Pohdi myös tilanteita, joissa olet onnistunut? Mitä silloin tapahtui ja mitä teit?  
 Millaisia vahvuuksia käytit? Ketä oli paikalla? Millaisia tunteita heräsi? Mitä siitä seurasi?

 

7
 

Palkitse itseäsi ja anna itsellesi tunnustusta: Mitä myönteistä sait tänään aikaan?  
 Millaisia edistysaskeleita huomaat toiminnassasi?

 

Laita jääkaapin oveen tai seinälle ”tarravihko” ja anna itsellesi tarra jokaisesta positiivisesta  
edistysaskeleestasi. Kun olet kerännyt 10 tarraa, palkitse itsesi vaikkapa ostamalla itsellesi  
kukkia tai vie itsesi kahville. Mieti, mikä olisi hyvä palkinto.
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VOIMAA SISÄISELLÄ PUHEELLA.

53

Harjoita sisäistä puhetta  
haasteiden keskellä. 

 
Kokeile toistaa  
esimerkiksi lausetta: 
“Minä olen voimakas  
ja vahva. Selviän.” 

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   53YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   53 12.5.2022   16.5512.5.2022   16.55



54

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   54YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   54 12.5.2022   16.5612.5.2022   16.56



55KARTTA

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   55YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   55 12.5.2022   16.5612.5.2022   16.56



56

Selkeät tavoitteet helpottavat 
etenemistä
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma kiteyttää 
yrityksen olemassaolon tarkoituksen, tavoit-
teet ja keinot niiden saavuttamiseen. Liike-
toimintasuunnitelmaa ja sen osia kannattaa 
päivittää yrityksen toiminnan edetessä ja 
kehittyessä. Onko sinun yrityksesi olemassa-
olon tarkoitus kirkastunut matkan varrella? 
Oletko pohtinut, miksi yrityksesi on olemassa 
ja millaista lisäarvoa se tuottaa asiakkaillesi? 
Miksi asiakkaan kannattaisi ostaa juuri sinun 
yritykseltäsi? Myös esimerkiksi tuote- tai pal-
velutarjontaa kannattaa miettiä säännöllises-
ti aina uudelleen; mitä tuotteita tai palveluita 
tarjoat ja kenelle? 

Mitä tarkemmin pystyt kertomaan, kenelle 
tuotteita tarjoat, sitä paremmin pystyt koh-
dentamaan viestintää, mainontaa ja myyn-
tiä. Kun olet määritellyt mielenkiintoiset asi-
akkaat tai asiakasryhmät, on seuraava askel 
mennä mahdollisimman syvälle asiakkaan 
maailmaan. Miksi asiakas tarvitsee tuotetta-
si tai palveluasi? Mitä asiakkaan ongelmia se 
ratkaisee tai mitä uusia mahdollisuuksia se 
asiakkaalle avaa? Mitä asiakas haluaa välttää 
tai mitä saavuttaa? Voit kuvitella asiakkaan 
toimintaympäristön kaikilla aisteilla; mitä asi-
akas näkee, kuulee, tuntee, haistaa, maistaa, 
ja miten tuotteesi näihin voi liittyä.

Brändi
Brändi voi kuulostaa hankalalta sanalta, mut-
ta se on itse asiassa joukko yksinkertaisia yrit-
täjän kotitehtäviä, jotka kannattaa tehdä heti 
yritystoiminnan alkuvaiheissa, sillä ne hel-
pottavat ja selkeyttävät kaikkea viestintää ja 
toimintaa. Brändi tarkoittaa mielikuvaa, joka 
asiakkailla (ja suurella yleisöllä) yrityksestä 
on. Mieti esimerkiksi Marimekkoa. Sen brändi 
on sekä logo, tuotteet, elämäntapa, tyyli jne., 
iso ja merkittävä asia, joka rakennetaan ajan 
kanssa. Brändin kirkastaminen lähtee kuiten-
kin liikkeelle yksinkertaisista asioista:

MISSIO: Mitä varten yritys on olemassa? Mitä 
muutosta se haluaa tehdä tähän maailmaan?
 
ARVOT: Millaisia arvoja yritys, sen tuotteet, toi-
minta ja kaikki tekeminen edustaa? Miten arvot 
näkyvät asiakkaille ja muulle yhteiskunnalle?

TEOT: Mitä konkreettisia tekoja yrityksen toi-
mintaan liittyy? Mitä yritys tekee, mitä asiakas 
tekee ja miten toiminta kohtaa käytännössä?

TUNNE: Millaisia tunteita yrityksen toimintaan 
halutaan liitettävän? Millaisia tunteita edellä 
mainitut teot herättävät? Millainen on yrityk-
sen tuotteisiin liittyvä tunneilmasto tai millai-
sia tunteita haluaisit niiden herättävän?

KIRKASTA YRITYKSESI  
PERUSAJATUS

YR
IT

TÄJÄN TESTAAM
A

YR ITTÄ J Ä N  T E STAAM
A
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Myynti voimavaraksi

KARTTA   |   K IRK ASTA YR IT YKSESI  PERUSAJATUS

Kun nämä yksinkertaiset pohdinnat on käyty 
yrityksen sisällä, on helpompi ohjata kaik-
kea toimintaa näiden periaatteiden pohjalta. 
Jopa niin, että on helppoa valita aina sopivat 
ja samat tai samantyyliset sanat viestintään 
ja markkinointiin.

Mikäli olet mikroyrittäjä, sinun on myös mie-
tittävä, haluatko brändissä korostaa yrityk-
sesi tuotetta tai tuotteita, sinua henkilönä eli 
yrittäjää vai yritystä. Eli esimerkiksi kauneus-
hoitolan tapauksessa vaihtoehtoina voisivat 

olla 1) ainutlaatuiset luomutuotteet, joita ei 
saa muualta ja joiden hyöty asiakkaalle on 
kilpailijoiden nähden ylivoimainen (TUOTE), 
2) yrittäjä itse, joka henkilökohtaisilla ver-
kostoillaan ja osaamisellaan on toiminnan 
ydin ja valovoima (YRITTÄJÄPERSOONA), tai 
3) kansallisesti toimiva kauneushoitolaketju, 
jonka toiminta on tunnettua kaikissa isoissa 
kaupungeissa (YRITYS). Kannattaa siis miet-
tiä, minkä korostaminen tuo eniten etua yri-
tykselle.

+ 3
0 %

10
0 %

HUIPPUTULOSROMAHDUS NORMAALI TULOS

Epävarmuutta, stressiä, syyttelyä, 
riitoja, toivottomuutta.  
Kuka ottaa vastuun tilanteesta?
Kysytään johtajuutta.
Ollaan olosuhteiden ja  
markkinoiden armoilla.

Hyvä olo, perusasiat kunnossa.

Mennään markkinoiden  
mukana, jolloin vaarana  
tuloksen väheneminen.

Yhteinen visio,  
tavoitteet ja Me-henki.  
Intoa ja uskallusta. 
Varmuus tulevaisuudesta. 
Muutetaan markkinoita.

*MYYNTI 70

*MUUTTUVAT 
  KULUT -42

*KIINTEÄT 
  KULUT -30

*TULOS (HUONO) -2

*MYYNTI 100

*MUUTTUVAT 
  KULUT -60

*KIINTEÄT 
  KULUT -30

*TULOS (OK) 10

*MYYNTI 130

*MUUTTUVAT 
  KULUT -78

*KIINTEÄT 
  KULUT -30

*TULOS (HYVÄ) 22

- 3
0 %
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Kun yrityksellä menee hyvin ja tulos on nor-
maali, voi tasaisen tilanteen aistia myös yrit-
täjän ja mahdollisten työntekijöiden oloti-
lasta; kun perusasiat ovat kunnossa, on hyvä 
olla. Tässä tilanteessa on kuitenkin uhkansa. 
Jos yritys jää liikaa tuudittautumaan hyvän-
olontunteeseen, eikä uutta myyntiä ja kas-
vua haeta aktiivisesti, on vaarana, että yritys 
ajautuu markkinoiden armoille ja kilpailijat 
kiihdyttävät edelle. Mikäli yrityksen taloudel-
linen tilanne notkahtaa, tarkoittaa se huonon 
liiketuloksen lisäksi myös stressaavaa työs-
kentelyilmapiiriä, olipa kyseessä yksinyrittäjä 
tai työllistävä yritys. Parempi vaihtoehto on, 

että yritys lähtee aktiivisesti ja jatkuvasti 
hakemaan uutta myyntiä ja kas-

vua. Yrityksen on tärkeää 
panostaa innostavan vision 

luomiseen, yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseen sekä 

intoon ja uskallukseen. Yritys ei 
jää tällöin markkinoiden armoil-

le, vaan lähtee aktiivisesti rakenta-
maan niitä.

Suomalaisia on tyypillisesti totuttu pitämään 
kansana, jolle myynti on jotenkin hankalaa. 
Tämä ei tietenkään pidä täysin paikkaansa, 
mutta ymmärtääksemme millaisia asenteita 
olemme omaksuneet, meidän on hyvä poh-
tia millaista myyntikulttuuria kansallinen 
kulttuurimme ilmentää. Rajoittava asenne ja 
negatiiviset uskomukset itsestä, tuotteesta, 
yritystoiminnasta ja myynnistä rajaavat myös 
tekemisen mahdollisuuksia ja siten myös lii-

ketoimintamahdollisuuksia. Sen sijaan mah-
dollistava asenne antaa tilaa toimia oman 
potentiaalin täydeltä ja löytää positiivisia vaih-
toehtoja erilaisiin eteen tuleviin tilanteisiin.
Myynti on teema, johon liittyy helposti rajoit-
tavia asenteita ja sisäistä puhetta. Kuinka mo-
nesti olet esimerkiksi jättänyt soittamatta asi-
akkaalle, koska sitä tätä tai tuota…? Ajatuksesi 
voi olla ”En juuri nyt viitsi soittaa, kun heillä 
on varmaan vielä ihan sama tilanne päällä”, 
ja tosiasiassa asiakas voi olla tilanteessa, että 
hän odottaa soittoasi muuttuneiden tilantei-
den johdosta. Kun toimimme, osin huomaa-
mattammekin, rajoittavien asenteiden joh-
dattelemana, jää moni tilaisuus käyttämättä. 
Rajoittava asenne siis rajoittaa myös toiminta-
mahdollisuuksia ja lopputulemia.

Sen sijaan mahdollistava asenne avaa meille 
uusia toimintamahdollisuuksia ja lopputule-
mia. Esimerkiksi myynti ei ole tyrkyttämistä 
vaan huolellista työtä, jossa voit auttaa asia-
kasta valitsemaan itsellensä hyvän ratkaisun 
ja onnistumaan. Mahdollistava asenne antaa 
sinulle mahdollisuuden toimia koko potenti-
aaliasi hyödyntäen. 

Kaikissa tilanteissa sinun on mahdollista tar-
kastella omaa ajatusmaailmaasi, ja miettiä mi-
ten voisit kääntää tämän tilanteen ja asenteen 
positiiviseksi ja sinulle edulliseksi. Tärkein askel 
on oman sisäisen äänesi kuuleminen ja mah-
dollisen rajoittavan asenteen huomaaminen. 

YRIT
TÄ

JÄ
N 

TESTAAMA

Y R I T TÄJÄN
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   Tehtävä:  

1
 

Pohdi: Mitä kansallisia uskomuksia olet itse uskonut. Millaisia asenteita  
 lähipiirissäsi, asiakkaillasi tai yrityksesi henkilöstöllä on myyntiin liittyen? 
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   Tehtävä:  

2
 

Pohdi: Kun olet saanut käsityksen omasta asenteestasi, niin ryhdy tarkastelemaan,  
 onko se todella sen mukainen, miten haluat toimia. Kysy silloin itseltäsi, millaisia  
 ajatuksia asenteesi takana on? Ovatko ne totta ja haluatko niiden olevan osa  
 tulevaisuuttasi? Miten voisit kääntää ajatuksen positiiviseksi ja mahdollistavaksi?

 Pohdi jotain sinulle hankalaa (asiakas)tilannetta ja mieti voiko siihen liittyä jotain  
 rajoittavia asenteita. Miten voisit kääntää positiiviseksi?

KARTTA   |   K IRK ASTA YR IT YKSESI  PERUSAJATUS

RAJOITTAVA ASENNE ESTÄÄ ONNISTUMISEN MAHDOLLISTAVA ASENNE AVAA OVIA

En haluaisi tyrkyttää.

Kovat myyntitavoitteet  
ahdistavat ja ärsyttävät minua.

Asiakas kyllä tietää ilman  
minuakin mitä haluaa.

Myyntityössä on ikävä  
tuputtamisen sävy.

Asiakkaat eivät tykkää, jos  
vaikutan liian tungettelevalta.

Olen varovainen, jotta en  
häiritse asiakasta.

” Myyntityö on tärkeää työtä  
ja pyrin tekemään sitä  
mahdollisimman hyvin.

On ilo kohdata uusia asiakkaita.

Voin auttaa asiakasta  
valitsemaan hyvän ratkaisun.

Sitoudun tavoitteisiin  
haasteina, ja haasteet saavat  
minut liikkeelle.

Myyntityö on palkitsevaa,  
luovaa työtä, jossa voin  
toteuttaa itseäni.

”

Miten voisin kääntää rajoittavat 
asenteet mahdollistaviksi?

Millaisia rajoittavia 
asenteita minulla on?

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   59YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   59 12.5.2022   16.5912.5.2022   16.59



60

KEIDAS   |   F Y YS ISELLÄ AKTI I V ISUUDELLA MYÖS MIELEN HY V INVOINTIA

60

Palauta mieleesi, miksi  
aikoinaan päädyit yrittäjäksi. 

Löydä uutta energiaa,  
kirkasta yrittäjäkipinäsi,  
ja tarraudu työn imuun.

LÖYDÄ KIPINÄ UUDELLEEN.
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Eturintamassa ovat ne yritykset, jotka pys-
tyvät ennakoimaan tulevaa toimintaympä-
ristöä paremmin kuin muut. Tulevaisuustyö 
auttaa hahmottamaan myös yritystoiminnan 
riskitekijöitä. 
 
Tarkastelemme näitä muutoksia laajemmin, 
koska yrityksen toimintaympäristö ei koostu 

pelkästään omasta toimialasta ja siihen liit-
tyvistä tekijöistä. Suuntaamalla katseemme 
myös muille toimialoille ja globaaleihin muu-
tosajureihin kuten megatrendeihin, pystym-
me hahmottamaan edessä olevan muutoksen 
kokonaiskuvan ja sen vaikutukset nykyistä 
paremmin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN  
MUUTOKSIA ENNAKOIMALLA 
KILPAILUKYKYÄ

Yrityksen kilpailukyky perustuu yhä enemmän kykyyn oivaltaa  
asiakkaiden muuttuvat tarpeet ennen kilpailijoita ja tunnistaa  
yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

KARTTA   |   TO IMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA  ENNAKOIMALLA K ILPA ILUKYK YÄ

ENNAKOINTI on yksi tärkeimmistä keinoista huolehtia yrityksen pysyvyydestä 
ja jatkuvuudesta. Teemme jokainen ennakointityötä omassa elämässämme 
erilaisten suunnitelmien muodossa. Tämä toimintamalli kannattaa ulottaa 
myös yritystoimintaan. 

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   61YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   61 12.5.2022   17.0012.5.2022   17.00



62

Pienin askelin eteenpäin
Yrityksen muutoskyvykkyyden kehittämiseksi 
kannattaa ennakointia tehdä suunnitelmal-
lisesti. Tulevaan katsominen kannattaa aloit-
taa lähipiiristä. Ensin on hyvä arvioida yritystä 
sisältäpäin ja kirkastaa ajatusta siitä, mikä on 
itselle tärkeää ja vasta sen jälkeen arvioida 
ulkopuolelta tulevia vaikutuksia.  Ennakointi 
kannattaa aloittaa pienin askelin ja ottaa kes-
kusteluun mukaan niitä työntekijöitä ja asiak-
kaita, joita asia kiinnostaa.   

ERITYISESTI ASIAKKAAT OVAT TÄRKEÄ SIDOSRYHMÄ tulevaa ennakoitaessa. 
Heidän toiveensa ennustavat usein kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ja ajan 
ilmiöitä. Asiakkaiden kanssa on tärkeää käydä jatkuvaa keskustelua heidän 
muuttuvista tarpeistaan ja niistä ilmiöistä, joita he itse ovat havainneet. 

Seuraavassa on hyvä malli siitä, miten enna-
kointityön voi aloittaa. Liiketoimintaan liit-
tyvien muuttujien tunnistamisen listaus on 
avainasemassa, jotta vaihtoehtoisia tulevai-
suuksia voi alkaa miettiä.

   Tehtäviä:  

1
 

Minne maailma menee? Luettele yrityksellesi tärkeät muuttujat, joiden vaihtelut  
 vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaasi.

Esimerkkejä: taloustilanne (vahva-heikko), kilpailutilanne (paljon pieniä kilpailijoita-isot  
yritykset vastassa, kansainvälisyysaste (sulkeutunut Suomi-avoin Suomi), yrityksen rahoitus 
(tukilähtöinen-markkinalähtöinen)

 

 

YRITTÄJÄN TESTAAM
A

YR
IT

TÄ
JÄN  T E STA A M A

YR
ITTÄJÄN TESTAAM

A
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A
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KARTTA   |   TO IMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA  ENNAKOIMALLA K ILPA ILUKYK YÄ

Millainen vaikutus esimerkiksi työpäivien ly-
henemisellä voi olla yritystoiminnallesi? Ih-
misten vapaa-aika lisääntyy ja he haluavat uu-
sia palveluita täydentämään vapaa-aikaansa. 
Kannattaa olla avoimin mielin, kysyä ja kes-
kustella toisten kanssa sekä rohkaistua nopei-

siin kokeiluihin. Myös tutustuminen omasta 
toimialasta poikkeavaan materiaaliin (lehdet, 
webbisivut) antavat uusia ajatuksia. Myös ver-
kottumalla toisten yrittäjien kanssa voi saada 
aikaan aivan uudenlaisia palvelupaketteja.

2
 

Pysähdy pohtimaan tämän hetken tilannetta. Ennakointityö on paikallaan,  
 jos Kyllä-vastauksia on runsaasti.

 KYLLÄ EI

Aiotko työskennellä yrityksessäsi vielä  
viiden vuoden päästä?

Onko yrityksesi kohdannut yllätyksiä, joihin  
et ollut varautunut?

Uskotko, että tulevaisuudessa yrityksesi voi kohdata  
yllätyksiä, joita ei olisi tullut mieleenkään?

Tarvitsetko yrityksellesi uudenlaisia tuote- tai  
palveluideoita?

Tarvitsetko ideoita asiakashankintaan?

Oletko kiinnostunut kilpailutilanteesta?  
Kuka voi viedä markkinaosuutta?

Etsitkö uutta? Haluatko tuulettaa ajatuksia? 

Kiinnostaako sinua, mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua?

Muuttuvatko maailma ja markkinat ympärilläsi?

Muuttuuko maailma asiakkaidesi ympärillä?

YRITTÄJÄN TESTAAM
A

YR
IT

TÄ
JÄN  T E STA A M A
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 3
 

Pysähdy pohtimaan alla olevia kysymyksiä säännöllisesti, näin saat se osaksi  
 liiketoimintarutiinejasi. 

Luettele kolme liiketoimintasi kannalta elintärkeää tekijää:

1.  

2.

3.

Mitä seurauksia liiketoiminnallesi on, jos niitä ei ole saatavilla?

1.  

2.

3.

Miten seurauksiin voi varautua etukäteen?

1.  

2.

3.

YRITTÄJÄN TESTAAMA

YRITTÄ
JÄ

N
 TESTA A M A
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Muilta saamme ideoita, kuinka huolehtia 
omasta jaksamisestamme, innostaa henki-
löstöä tai kehittää omaa toimintaa. Usein 
vain toinen yrittäjä voi ymmärtää niitä haas-
teita, joita yrittäjän arjessa kohtaa. Vertais-
tuen lisäksi verkostoilla on merkitys yrityksen 
menestymisen kannalta: erilaiset verkostot 
voivat auttaa myös liiketoiminnan kehittämi-
sessä ja laajentamisessa. 

Yhden selkeän verkoston muodostavat ne 
yrittäjät ja toimijat, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä. Pidemmän aikaa yrittäjänä toi-
mineiden verkostot ovat usein laajoja ja vah-
voja ja yhteydenpito säännöllistä. Erityisen 
tarpeellisia verkostot ovat yrittäjän alkutaipa-
leella ja yritystoiminnan muutoskohdissa.

Verkostoituminen vaatii aikaa ja panostusta, 
joten se saattaa tuntua haastavalta. Joskus 
voi olla parempi ylläpitää muutamaa hyvää 
yhteistyösuhdetta sen sijaan, että pyrkisi kas-
vattamaan laajan mutta löyhän verkoston.

Verkostojen toiminta perustuu yhteisiin ta-
voitteisiin, luottamukseen, sitoutumiseen ja 
vastavuoroisuuteen. Verkostoitumisen alkuun 
pääset määrittelemällä ensin itsellesi oman 
yrityksesi toimintaa ja toimintaympäristöä 
sekä omia tavoitteitasi verkostoitumisessa.

Verkostoja on kaikkialla. Muiden yrittäjien li-
säksi verkostoja voi löytää esimerkiksi erilai-
sista järjestöistä, saman alan toimijoista, asi-
akkaiden kautta, sosiaalisesta mediasta, jopa 
vapaa-ajan harrastusten kautta.  Erilaisissa 
yrittäjien koulutuksissa on helppo verkostoi-
tua. Kannattaa kertoa myös ystäville ja tutta-
ville verkostoitumistarpeista. 

Ole aktiivinen ja hyödynnä myös mahdolliset 
aiemman urasi verkostot. Ole kiinnostunut 
muista ja opettele hyväksi kuuntelijaksi. Tämä 
pätee myös sosiaalisen median verkostoissa, 
sillä jatkuva omien asioiden korostaminen es-
tää vastavuoroista verkostoitumista.

VERKOSTOISTA VAHVUUTTA 
YRITYKSELLE JA YRITTÄJÄLLE

Moni yrittäjä kokee kamppailevansa asioiden kanssa yksin.  
Vertaistuki ja mahdollisuus keskustella toisten kanssa ovat  
kuitenkin tärkeitä voimavaroja. 

KARTTA   |   VERKOSTOISTA VAHVUUTTA YR IT YKSELLE JA  YR ITTÄJÄLLE

YRITTÄJÄN TESTAAMA
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NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA ORGANISAATIO:

   Tehtäviä:  

1
 

Tee kartta omista verkostoistasi. 

A) Nimeä karttaan olemassa olevat yhteistyökumppanisi: liiketoiminnan verkostot,  
hyvinvointia tukevat verkostot, muut yhteistyökumppanit.

B) Kirjoita uusia mahdollisia kumppaneita nykyisen verkostosi ympärille.

C) Mikä on ensimmäinen askel verkoston laajentamiseen?  
Kirjoita ylös, mitä ja milloin teet ensimmäiseksi.

YRITTÄJÄN TESTAAMA

YRITTÄJÄN TESTA
A

M
A

(Muokaten: Airila, Aho & Nykänen: Verkostot haltuun. Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä. 
Työterveyslaitos, Helsinki, 2016)

NIMI JA ORGANISAATIO: KEINOJA VERKOSTON  
LAAJENTAMISEEN:

Yhteistyö-
verkostoni

KEINOJA VERKOSTON  
LAAJENTAMISEEN:

NIMI JA ORGANISAATIO: NIMI JA ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

NIMI JA  
ORGANISAATIO:

MINÄ
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2
 

Verkostoitumisen aloittamista helpottaa se, että tiedät, mitä haluat itsestäsi kertoa.  
 Käytä siis hetki hissipuheen muotoiluun. Hissipuhe on napakka, alle minuutin  
 mittainen puheenvuoro, jossa kerrot itsestäsi ja yrityksestäsi. Hissipuhe kannattaa  
 muotoilla oman näköiseksi ja omaan suuhun sopivaksi. Apuna voi käyttää erimerkiksi  
 tämän tyyppisiä kysymyksiä:  

Millaista palvelua sinä tarjoat tai mitä tuotetta myyt?

 

 

Mihin asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan tarjoat ratkaisua?

 

 

Mikä ratkaisusi on? Mitä hyötyä siitä on?

 

 

Miksi juuri sinun puoleesi kannattaa kääntyä tässä asiassa?

 

 

YRITTÄJÄN 
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ST
AA
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TANKKAA SÄÄNNÖLLISESTI  
TAUKOA.

HAISTELE  
MUUTOKSEN  

TUULIA! 
Oivalla asiakkaiden muuttuvat  

tarpeet ja tunnista ympäristössä  
tapahtuvat muutokset.

Palauta mieleesi se, 

mikä on tärkeää. 
Yrityksessäsi ja  

elämässäsi.

Yrittäjän  
hyvän elämän  
huoneentaulu

peilikuvallesi  
aamuin illoin.

YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   68YrittajanTyokirja_taitto-03.indd   68 12.5.2022   17.0212.5.2022   17.02



Töiden kasaantuessa  
ja kiireen painaessa 

sulje silmäsi hetkeksi. 
Keskity hengittämään  
rauhassa viisi kertaa  

sisään ja ulos.

Ota rennosti! 
On ihan sallittua  

olla joskus tekemättä  
yhtään mitään.

Onnistumisia ja pulmia  
kannattaa jakaa muiden kanssa.  

Kenelle soittaisit  
tänään? 

Muista vanha  
viidakon sanonta: 

MITEN ELEFANTTI  
SYÖDÄÄN?  

– PALA KERRALLAAN! 

Harrasta  
oravannahkakauppaa  

– osaamisten ja  
palvelujen vaihtoa  

toisten yrittäjien kanssa.

HAISTELE  
MUUTOKSEN  

TUULIA! 
Oivalla asiakkaiden muuttuvat  

tarpeet ja tunnista ympäristössä  
tapahtuvat muutokset.

Pidä mielessä, että  
sinulla on lupa sanoa 

EI.

Palauta mieleesi se, 

mikä on tärkeää. 
Yrityksessäsi ja  

elämässäsi.

Et voi aina vaikuttaa  
siihen mitä tapahtuu,  

mutta voit vaikuttaa siihen,  
miten suhtaudut asioihin. 

SIEDÄ J OS ET

 VOI  RAT KAISTA.
Yrittäjän  

hyvän elämän  
huoneentaulu

peilikuvallesi  
aamuin illoin.
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   Tilaa muistiinpanoille 
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HYVÄ YRITTÄJÄ,

toivomme, että olet viihtynyt työkirjamme 
parissa ja saanut uusia aineksia hyvän  

elämän rakentamiseksi itsellesi. 

Yrittäjyys on usein intohimo ja kutsumus, 
mutta se voi myös uuvuttaa sinut,  

mikäli et pysähdy tarkastelemaan omaa 
hyvinvointiasi säännöllisesti. Kun vauhti 
kiihtyy, voit palata kirjan sivujen pariin  

tankkaamaan vahvistusta. 

Pysähdy, hengitä, lue, harjoittele  
ja vahvistu!
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