
Itsensä johtaminen: 
Kiireestä kaaoksen 
kesyttämiseen

Ke 12.5. klo 

Leader-työn ajankohtaispäivä
Satu Pihlaja, valmentaja, kouluttaja, 
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TÄNÄÄN

• Orientaatio

• Tavoitteellisuus haltuun

• Työn rajaaminen - hyvät valinnat 

suunnitellaan etukäteen

• Oman työn johtaminen ja priorisointi

• Tekemisen lajit: rutiinityöt, sälätehtävät 

ja keskittymistä vaativa tekeminen

• Päivän tehtävien valinta

• Kiireestä flow-tilaan

• Mieli mukaan - ajatusten ja tunteiden 

johtaminen

• Vuorovaikutus ja kohtaamiset

• Hyvinvointi tavoitteeksi



Mikä kuva heijastaa tunnelmiasi itsensä 
johtamiseen liittyen tällä hetkellä? Kirjoita 
numero chattiin!
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POIKKEUSAJAN HAASTEET ITSENSÄ JOHTAMISELLE
• Turvallisuudentunteen muutokset 

vievät energiaa

• Sosiaalisuuden vähentyminen/ 
muutokset – etäisyys, työrauha jne

• Työn aloittaminen –
aloitusrituaalit siirtymän tilalle?

• Fokusointi – miten fokusoit työsi 
oikein virtuaalisessa paineessa?

• Tauot ja palautuminen – miten 
päästä aidosti irti työstä?

• Työn päättäminen – rituaalit 
irtautumiseen, jos työ on kotona

• Riittämättömyyden tunne – miten 
saavuttaa tunne valmiista työstä
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Itsensä johtaminen

• Itsesäätely

• Toimintaa, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa 
itseohjautuva ja tavoitteellinen toiminta.

• Tarkoituksena on oppia motivoimaan itseään, 
suoritettavan tehtävän vaatimalla tavalla (Manz, 1986; 
Godwin, Neck & Houghton, 1999; Neck, Neck, Manz
& Godwin, 1999)

• Itsesäätelyprosessien hallitsemisesta prosessissa, 
jossa yksilö vaikuttaa tietoisesti omiin ajatuksiinsa 
ja toimintaansa pyrkiessään itseohjautuvaan ja 
motivoituneeseen suoriutumiseen (mm. Manz, 1986; 
Manz & Sims, 2000; Manz & Neck, 2004)

• Itsensä johtaminen määritellään self-leadershipin
konseptissa tavoitteellisena ja suunnitelmallisena 
itseensä vaikuttamisena, jonka avulla yksilö voi 
asettaa itselleen tavoitteita ja kohottaa 
työtehokkuuttaan niiden saavuttamiseksi 
(Houghton, 2000; Manz, 1983, 1986)



Tavoitteet
• Vain 20% ihmisistä asettaa tavoitteita

• Tavoitteiden asettaminen on yhteydessä onnellisuuteen, 
hyvinvointiin ja eri suorituskyvyn mittareihin, kuten motivaatioon 
ja päättäväisyyteen

• Hyvin määritellyt tavoitteet ovat yhteydessä 
ongelmanratkaisukykymme ja luovuuden lisääntymiseen

• Tavoitteet tuovat kestävää mielihyvää

• Tavoitteet ”vision” perusteella – mikä veisi kohti toivottua 
tilannetta

• Tavoitteissa eteneminen luo aikaansaamisen tunnetta  



-- Suuntaavat huomion tavoitteeseen 
liittyviin ajatuksiin ja toimintaan – ja 
toisaalta ohjaavat huomion pois 
siihen liittymättömistä

-- Energisoivat ja saavat meidät 
ponnistelemaan niiden eteen 

-- Lisäävät sinnikkyyttä

-- Saavat etsimään ja luomaan 
strategioita tavoitteen 
saavuttamiseksi

Locke & Latham, 2002

Tavoitteet



Tavoitteen tärkein tehtävä:
Tavoite ohjaa toimintaamme

• Aikataulu luo sopivan paineen

• Tavoitteessa eteneminen luo 
päivittäin tyytyväisyyttä – palkitsee

• Vähentää riittämättömyyden 
tunnetta



+
Millainen on hyvä tavoite? Kirjoita chattiin



SMART-malli
• S – SELKEÄ - selkeästi määritelty, mahdollisimman konkreettisesti 

(kuka, mitä, missä ja miksi)
• M – MITATTAVISSA 
• A – AIKAAN SIDOTTU – päivämäärän tarkkuudella
• R – REALISTINEN - koskee erityisesti LYHYEN AIKAVÄLIN 

tavoitteita
• T – TAVOITTELEMISEN ARVOINEN– linjassa muiden 

tavoitteiden kanssa, arvojen mukainen
• Lisäksi: myönteisessä muodossa (kohti-tavoite)
• Itselle asetettu



TAVOITE-
HARJOITUS
Valitse jokin tavoite. 
Kirjoita se 
mahdollisimman 
konkreettisesti (paperille 
tai sähköiseen 
dokumenttiin) ja lisää 
tavoitepäivämäärä.

Pohdi ja määritä ainakin 
yksi syy, miksi haluat 
saavuttaa tavoitteen?



Tekeminen on helpompaa, kun olet 
päättänyt mitä aiot tehdä

1.

2.

3.

4.

Mikä on ensimmäinen askel? 

Mittari: Mitä askel tarkoittaa 
konkreettisesti?

Mikä on toinen askel?

Mikä on kolmas askel?

Milloin deadline?

VÄLITAVOITTEET



Esimerkki tavoitteesta: 3 kk ajan
blogi ilmestyyperjantainaklo14
-teksti kirjoitettu, kuva, laitettu nettisivulle, ajastettu uutiskirjeeseen 

1. Aihepiirien selailu listasta (ma-ti)

2. Mietin esimerkkejä arjestani (ma-ti)

3. Kirjoitan tekstin ja vinkit (viimeistään ke)

4. Etsin sopivan kuvan kuvapankeista (to)

5. Asettelen tekstin nettisivulle (to)

6. Ajastan blogin uutiskirjeeseen perjantaille
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Itsensä 
johtaminen -
Tavoitteen 
edistäminen
Kuka tai mitkä resurssit 
voivat auttaa sinua?

Motivaatio 0-10

Mikä lisäisi?

Sitoutuminen 0-10

Todennäköisyys 0-10



Pysähdy hetkeksi miettimään, 
missä olet onnistunut tänään? 

Mikä sujui aamulla hyvin?

Mihin olet tyytyväinen?

Joskus 50% onnistuminen on 
todella hyvin!

TYYTYVÄISYYSPÄIVÄKIRJA

Mihin kolmeen asiaan voit olla 
tänään tyytyväinen?

TYYTYVÄISYYS: Mikä onnistui?



Valitsijanasenne
Tietoisuus siitä, että joka päivä teet valintoja
työssäsi ja voit vaikuttaa siihen, millainen
päivästäsi tulee. 

HYVÄT VALINNAT SUUNNITELLAAN 
ETUKÄTEEN!



Unelma-
työpäiväni

Mielikuva ohjaa toimintaa

Onnistuneen työpäivän tunnusmerkit
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Tunnista työn lajit
-Rutiinitehtävät, sälätehtävät 
ja keskittymistä vaativat 
tehtävät

-Haastavimpia ovat…

-Rutiinien luominen

-Keskittymistä vaativille 
tehtäville tarvitaan 
vähintään puolen tunnin, 
mieluusti 1-3 tunnin jaksoja

-Missä kohdissa 
päivää/viikkoa voit tehdä 
keskittymistä vaativaa työtä?



Priorisointi
• TÄRKEÄÄ, KIIREELLISTÄ 

• -> TEE HETI, TÄNÄÄN, TÄLLÄ 
VIIKOLLA

• TÄRKEÄÄ, EI KIIREELLISTÄ 

• -> AIKATAULUTA, LISTAA

• EI TÄRKEÄÄ, KIIREELLISTÄ 

• -> DELEGOI (?)

• EI TÄRKEÄÄ, EI 
KIIREELLISTÄ 

• -> ÄLÄ TEE (?)

• HARJOITUS



Ajanhallinta = tekemisen hallinta
• Tekemisten valikointi – omasta mielestä tärkeiden tekemisten 

priorisointi

• Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

• Palkitsevuus – riittävän pienet päivittäiset/viikoittaiset askeleet

• Ajan löytäminen: luovuus ja itsensä johtajan rohkeus

• Sosiaaliset taidot ja avun pyytäminen

• Elämän kokonaisuus kuntoon: On helpompi tehdä työtä kun vapaa-
aika on mielekästä

• Sinun ajanhallintavinkkisi?



Päivän 3 
tehtävää
Valitse päivän kolme tehtävää, jotka haluat
saada valmiiksi niiden “pakollisten”, jo 
varattujen tehtävien, kokousten ja tapaamisten
lisäksi.



Sosiaalinen 
deadline
Sovi jonkun kanssa puhelu, lupaa lähettää 
dokumentti tiettyyn päivään mennessä jne



Luonnostele -
1. versio
Tee luonnos, esim. 10-30 min

Jätä hautumaan vaikka yön yli



+
Ajatusten ja tunteiden johtaminen 
• = Ajatuksiin ja tunteisiin vaikuttamista eri tavoin
• Mielentila vaikuttaa omaan tekemiseen monilla tavoilla
• Ei tarkoita kontrollointia, ajatusten tai tunteiden estämistä
• Harkinta, tilan luominen mieleen: Se mitä tapahtuu ensireaktion jälkeen 

on olennaista
• Kehittyy omaa mieltä seuraamalla ja tarkastelemalla, sekä erilaisilla 

teoilla ja harjoituksilla
• Kasvun asenne vs. muuttumattomuuden asenne (Carol Dweck)
• Epäonnistumiset ja niihin suhtautuminen – mikä on epäonnistuminen?
• Itsemyötätunto ja myönteinen sisäinen puhe
• Itsen kuunteleminen



Kiire vs Flow
Kärsitkö kiireestä?

• Kiire on usein mielentila, jossa mielessä 
on liian monta asiaa yhtä aikaa

• Tekemättömien tehtävien kertailu luo 
kiireen tunnetta

• HARJOITUS: Mitä on tekemättä vs. 
mitä olet saanut jo aikaan?



+
Kiireestä flow-tilaan

• Kiire ja stressi alkavat helposti 
haitata keskittymistä

• Luo itsellesi mielentila, jossa 
ajattelet, että kaikkeen on sopivasti 
aikaa – rauhallinen hengitys auttaa

• Valitse yksi tehtävä, anna itsellesi 
lupa keskittyä siihen

• Flow on intensiivisen 
keskittymisen tila, johon pääset, 
kun tehtävässä on sopivasti 
haastetta



+
Flow-tilan edellytykset ja ominaisuudet
• Selkeät tavoitteet (jos et tiedä niitä, päätä ne itse) 

• Yksinkertainen palaute (tehdessäsi arvioit tehtävän etenemistä) 

• Hallinnan tunne (mutta anna itsellesi lupa tehdä myös virheitä) 

• Liiasta (negatiivisesta) itsetarkkailusta luopuminen (ei kritiikkiä 
itselle)

• Flow:ssa ajan kulku voi unohtua

• Flow-tila palkitsee, tuntuu miellyttävältä, vaikka et pääsisikään 
tavoitteisiin 

• Miten voisit haastaa/helpottaa tehtävää?



Kiireen katkaiseminen
• Mieli luo paineen tunnetta, 

esim. ”Tämän pitäisi olla jo 
hoidettuna”, ”Minun pitäisi 
olla jo perillä”

• Suhtaudumme aikaan niin, 
kuin voisimme jotenkin 
hallita sitä

• HARJOITTELE: Kun 
kiireen tunne valtaa mielesi, 
pysähdy ja keskity tähän 
hetkeen

• Voit listata mielessä pyörivät 
asiat paperille, mutta valitse 
vain yksi johon keskityt

• Tietoisen läsnäolon 
harjoitukset auttavat



+
Tietoisen läsnäolon harjoitus
• Kiinnitä huomiosi siihen, millaisia ääniä kuulet ympärilläsi. Huomioi 3–5 

ääntä, jotka voit kuulla, mutta älä arvostele niitä, vaan huomioi ne 
sellaisina kuin ne kuulet. 

• Kiinnitä sitten huomiota kehoosi. Keskity vaikka jalkoihisi ja pane 
merkille, tuntuvatko ne lämpimiltä tai kylmiltä. Tunnetko kihelmöintiä tai 
muita tuntemuksia? Miltä jalat tuntuvat lattiaa tai kenkiä vasten? Kiinnitä 
sitten huomiosi hengitykseen. Voit huomata, miten vatsan ja rintakehän 
alue laajenee sisäänhengityksellä ja palautuu sisäänpäin 
uloshengityksellä. 

• Kuuntele ajatuksiasi. Tuleeko ajatuksia vauhdilla, vai kulkevatko ne 
rauhallisesti mielessäsi? 

• Katso sitten hetki ympärillesi ja pyri huomaamaan viisi eri esinettä ja viisi 
eri väriä ympärilläsi. Kiitä lopuksi itseäsi harjoituksen tekemisestä.



Tunteiden reflektointi -> toiminnan valinta
• Huomaa tunnetilasi

• Nimeä tunnetila

•  Ota käyttöön HARKINTA

• Haluanko toimia tunteen 
mukaisesti?

• Esimerkiksi pakottava tunne, 
huono omatunto

• Harkitun valinnan tekeminen 
lisää hallinnan ja 
pystyvyyden tunnetta



Haastetilanteet
Optimistinen suhtautuminen lisää luovuutta

• Luovu perfektionismista – huomio 
edistykseen

• Joskus tavoitteeseen pääsy 50% on 
todella hyvä tulos – tee uusi 
suunnitelma

• Kasvun asenne käyttöön – elämä on 
oppimisen matka



Ajatukset ja tunteet vuorovaikutuksessa
• Toisen ihmisen kohtaaminen nostaa 

vireystilaa
• Mitä tunnelmaa haluat tuoda 

vuorovaikutukseen? 
• Rakentava palaute – sandwich-malli
• Huomaa, mitä toinen on saanut aikaan
• Vahvuuksiin keskittyminen
• Jämäkkyys sosiaalisena taitona
• Muiden auttamista on pidetty yhtenä 

ihmisen perustarpeista
• Tunteet avuksi vuorovaikutukseen –

reaktiivisuus vs. reflektiivisyys ja 
tunnesäätely



Kohtaamiset virtuaalisesti
• Osa vuorovaikutuksen nonverbaaleista

vihjeistä puuttuu – tunteiden tulkitseminen 
voi haastaa (katsekontaktia ei synny, 
tekniset haasteet, kuten viive yhteydessä, 
epävarmuus tekniikasta, vaikeus hahmottaa 
puheenvuoroja, kirjoitettu viestintä)

• Positiivinen vuorovaikutus luo hyvää 
mielentilaa sekä itselle, että muille 

• HARJOITTELE: Kuuntele, kehu ja 
kannusta muita aina kun mahdollista. 
Huomaa muiden vahvuudet ja kommentoi 
niitä ääneen ja kirjoittamalla. 

• Hankalissa tehtävissä neuvon tai avun 
kysyminen – muiden auttaminen on meille 
keskeinen mielihyvän lähde

• Haastavissa ihmissuhteissa rajaaminen, 
jämäkkyys – kaikkien kanssa tarvitse olla 
ystävä, toimeen tuleminen riittää



HARJOITUS
Valitse hyvinvointiteko 

– millä keinolla voit viikoittain/ 
kuukausittain parantaa 
hyvinvointiasi?

Aseta selkeä ja konkreettinen 
tavoite, mitä aiot tehdä tavoitteesi 
edistämiseksi?



ITSENSÄ JOHTAMINEN 
POIKKEUSAIKANA
• Tavoitteellisuus – tee töitä 

tehtäväkeskeisesti, paloittele 
tehtäviä ja tee osa kerrallaan

• Työpäivien ja tekemisen 
suunnittelu etukäteen – rutiinit 
auttavat

• Ajan hallinnasta tekemisen 
hallintaan + tyytyväisyys

• Keskittymisen ja flow’n
vaaliminen

• Ajatusten ja tunteiden johtaminen 
– reflektiivisen tilan löytäminen

• Hyvinvointi tavoitteeksi
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KIITOS!

• Kysymyksiä

• Keskustelua

• Kommentteja


