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Työkirja itsensäjohtamiseen 

  

Sanna haastoi meitä katsomaan asioita eri näkökulmista. Kun nyt on vuosi loppusuoralla 

(ja muulloinkin), niin on hyvä miettiä jo seuraavaa vuotta. Isoja muutoksia ei kannata 

tavoitella kerralla, niille käy kuten uudenvuoden lupauksille yleensä, suurin osa kaatuu 

12.1. mennessä! Ensi vuonna sinun kohdalla voi olla toisin. Sinun tarvitsee tehdä vain 

kolme asiaa: 

1. Tulosta tämä postaus 

2. Kirjoita lyhyt vastaus jokaiseen kohtaan 

3. Pistä täyttämäsi paperi sellaiseen paikkaan, että näet sen joka aamu 

Tammikuu: ITSENSÄ JOHTAMINEN - Lipsuuko päätökset, vaikka tiedät että ei pitäisi? Niin käy 

useimmille, koska päätöksen taustalle ei ole muodostunut oman persoonan vahvuuksiin 

nojaavaa motivaatiota. Kysy itseltäsi, mikä oikeasti on tuottanut sinulle hyvän mielen, kun 

olet pysynyt päätöksessäsi (Hyvän tekeminen toisille, prosessin noudattaminen vai mikä)? 

Tunnista tuo ja sitten kirjoita se tähän 

________________________________________________ Tästä lähtien, aina kun teet 

päätöksen jostain asiasta, hae oma motivaatiosi tuon kautta. Jos et löydä syytä motivaatioon, 

kysymykseni sinulle on ”miksi tuo päätös yleensäkään tarvitaan?” 

 

Helmikuu: OPPIMINEN - Mikään ei ole niin kivaa kuin onnistuminen. Monen asian kohdalla 

vaan ensin pitää oppia. Sinä opit asioita (useimmiten tiedostamatta) joka päivä. Opettele 

oppimaan tavoitteellisesti, siispä kirjoita mitä haluat oppia tässä kuussa tähän 

_____________________________________. Käytä joka päivä 10 minuuttia (eikä yhtään 

enempää) tuon asian opiskeluun. Siis joka päivä 10 minuuttia! 

 

Maaliskuu: JOHTAMINEN. Johtaminen olisi helppoa, jos ei olisi ihmisiä, joita pitäisi johtaa, näin 

on joku sanonut. Sinä harjoittelit itsesi johtamista tammikuussa, vieläkö tuo rutiini on 

voimissaan? Jos, niin hienoa, olet ansainnut pienen juhlan tänään. Jos rutiini on jäänyt pois, 

kuten monille käy, niin palauta mieleen mitä hyvää tammikuussa oli. Tuo rutiini takaisin 

osaksi arkea ja liitä siihen muiden johtaminen (HUOM, yksinyrittäjän johtamistehtävä on 

kaikkein haastavin sillä verkostoa ja asiakkaita pitää johtaa, vaikka ei ole valta-asemaa kuten 

esimiehenä isommissa organisaatioissa). Johtaminen on tavoitteellista tekemistä, 

kohdennettua resurssien käyttöä. Kirjoita yksi asia, jossa johtamistasi haluat tehdä 
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paremmaksi tähän _____________________________________. Mieti joka aamu minuutin 

ajan, mitä teet tänään toisin, jotta tuossa onnistut. 

 

Huhtikuu: LUOVUUS - Sinä olet luova. Me kaikki nimittäin synnymme luovina. Ja sitten meidät 

pistetään kouluun… Koska luovuus on ihmisolennon sisäinen toimintamalli, kysymys on vain 

siitä, että päästät sen uudelleen esille. Pelottavaahan se on, mutta kyllä se onnistuu. Kaikki 

alkaa siitä, että tunnistat missä on sellainen paikka, tila, jossa voit turvallisesti olla luova. 

Aamulle peilin edessä, metsässä kävellessä, oman auton turvallisessa kammiossa? Kirjoita 

tuo paikka tähän;				 _________________________________ ajattelen kaikesta 5 minuuttia 

väärin päin. Tee se päivittäin. 

 

Toukokuu: MARKKINOINTI - Sitä pahempaa en enää vain myynti, eihän kukaan halua olla se 

”helppoheikki”. VÄÄRIN, koska kysymys ei markkinoinnissa ja myynnissä ole ollenkaan sinusta 

tai tuotteestasi! Kysymys on siitä, että ne ihmiset, joille sinun tuotteesi / palvelusi on aidosti 

hyödyksi, eivät tiedä sinusta, jollet olemassaoloasi heille tee näkyväksi. Sinun 

VELVOLLISUUTESI on tehdä näkyväksi se hyvä, jota sinä tuotat muille. Kirjoita siis seuraavaksi 

mitä hyvää asiakkaasi saa (esim. myyt villasukkia, asiakkaasi saa, lämpöä + hyvää oloa + 

terveyttä + hyvinvoivat jalat + parempi verenkierto jaloissa + ????). Jaa joku noista sanoista 

asiakkaittesi tietoisuuteen joka päivä, ne sanat tähän 

1.____________________________ 	2.____________________________ 

3.____________________________ 4.____________________________ 

5.____________________________ 6.____________________________ 

7.____________________________ 8.____________________________ 

9.____________________________ 10.____________________________ 

 

Kesäkuu: KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI. Voitko sinä hyvin, vai onko niin, että et voi kovin 

huonosti? Hyvinvointi on vapautta, mahdollisuutta ja halua valita. Noiden taustalla on yksi 

vielä tärkeämpi asia, rohkeus. Rohkeus ottaa omaa aikaa, rohkeus sanoa joillekin asioille ei, 

rohkeus olla terveesti itsekäs. Sinä harjoittelit oppimisen taitoja helmikuussa. Pistäpä nyt nuo 

taidot käyttöön. Kirjoita se hetki, jossa tärkein asiakkaasi olet sinä itse tähän 

_______________________________. Käytä oppimisen prosessia oppiaksesi pitämään 

kiinni tuosta hetkestä. Hetkestä, joka on sinun, jotta sinulle on enemmän annettavaa muina 

hetkinä. 
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Heinäkuu: LOMALLA uni, lepo ja palautuminen. Loma on usein väärin käsitetty, se on ”pakko 

tehdä muuta kuin työtä, koska ollaan lomalla”. Loma on oikeus tehdä erilaisia asioita, koska 

on vapaa työstä. Se toinen väärinkäsitys lomaan liittyen on kuvitelma, että kun ei tee mitään, 

niin on lomalla. Meidän aivomme eivät toimi niin. Jos emme anna niille muuta pohdittavaa, 

niin vaikka olemme lomalla, ne ovat edelleen kiinni siinä vanhassa tehtävässä. Loman tehtävä 

on tuulettaa aivoja, se tarkoittaa arjesta poikkeavaa tekemistä. Se tarkoittaa samalla sitä, 

että kun arki on kiireistä ja ohjelmoitua, niin lomalla pitää ensimmäiseksi vapautua tuosta 

työhön liittyvästä aikatauluun sitoutumisesta. Vaikka se tuntuukin turvalliselta (alitajuinen 

tunne), niin silti, ja siksi, siitä pitää päästää irti. Kolmas päivä on jo paljon helpompi. Kirjoita 

milloin sinä pidät aikatauluttamattoman ajan tähän ________________________. 

 

Elokuu: YRITYSKULTTUURI JA EMPATIA. Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Totta, paitsi että 

ei ole. Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi vain, jos se on pelon kulttuuri. Mitä sinä pelkäät? 

Mistä sinä ajattelet ”en voi tehdä koska rahat / ihmiset / asiakkaat / ???? jotain”. Peloista irti 

päästäminen vaatii, että uskaltaa miettiä vaihtoehtoja. Kirjoita mikä asia on eniten sinua 

rajoittava tähän _____________________________ Sitten kirjoita, mitä voisit saavuttaa, jos 

tuota ei olisi tähän _______________________________. Sinä valitset, kumpaa ajattelet, et 

voi tehdä tai voit saavuttaa, kun teet. Valitsemalla ”et voi tehdä” annat aivoillesi käskyn etsiä 

syitä ja asioita, jotka tukevat tuota ajatusta. Valitsemalla ”voit saavuttaa” annat aivoillesi 

tehtäväksi huomata mahdollisuuksia. Sinä valitse. 

 

Syyskuu: VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN. Viestintään pätee 100% yksi, ja vain yksi, fakta. Et voi 

olla viestimättä. Se tarkoittaa, että viestinnän tekemättä jättäminenkin on viesti. Se on viesti, 

että sinä et usko, että kukaan hyötyy sinun palvelustasi / tuotteestasi! Aina välillä kuulen, 

että en voi jatkuvasti pistää ulos viestiä, se kuormittaa ihmisiä. Minun kysymykseni sinulle on, 

mistä tiedät minä päivänä joku tarvitsee juuri sinua? Joka päivä tulee ihan vaan Suomessa 

noin 120 uutta ihmistä, jotka eivät koskaan ole kuulleet sinusta. Se on 10 päivässä 1200 

ihmistä. Kerro missä sinä voit olla avuksi. Älä myy, vaan kerro hyödyistä, joita sinun avullasi 

voi saada. Kirjoita siis ylös, minä viikon päivinä sinä jaat tietoa siitä itsestäsi tähän 

______________________________ / ____________________________/ 

_________________________ 

 

Lokakuu: SPARRAILU JA MENTOROINTI, turhaa puuhaa ja ei siihen ole varaa. Sinulla on siis 

varaa siihen, että käytät 40 % ajastasi taistellen asioiden kanssa, jotka joku muu on 
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ratkaissut, tai johon sinulla on ratkaisu, mutta aivosi eivät (koska olet ”valinnut” jo toisen) 

osaa tuottaa sitä näkyville. Valitse se, ketä sparraat ja valitse se, kuka sparraa sinua. Kirjoita 

minä kuukauden päivän käyt sparrauslounaalla noiden henkilöiden kanssa tähän; 

sparrattava____________________________ sparraaja____________________________ 

 

Marraskuu: ASENNE JA ROHKEUS - Ilmaveivi oli upea juttu, vaikka se ei ollut mitenkään 

erikoinen. Jokainen lätkää enemmän pelannut osaa nostaa kiekon mailan lavan päälle. Se ero 

tuli siitä, että oli halu tehdä maali, rohkeus kokeilla jotain mitä ei ole ennen tehty. Asenne on 

armollisuutta itseä kohtaan. Teen ja olen iloinen, onnistuinko vai opinko jotain uutta. Kun sinä 

valitset tuon asenteen, sitten saat myös rohkeuden toteuttaa asioita. Rohkeus ei ole muuta 

kuin pelkojen yli kävelemistä tai niiden kokonaan puuttumista. Kirjoita mitä tässä kuussa teet 

pelotta tai pelosta huolimatta tähän ________________________. 

 

Joulukuu: ENNAKOINTI JA STRATEGIA, kaksi asiaa, jotka ovat sitä tärkeämpiä, mitä pienempi 

organisaatio on! Yhden hengen yrityksessä on kaikkein tärkeintä olla hyvä ennakoimaan ja 

että on selkeä strategia. Strategiassa on tärkeintä tunnistaa mitkä ovat asioita, joita tehdään 

JA mitä asioita ei tehdä vaikka ne hiipisivätkin houkuttelemaan. Mikään nimittäin ei tuhoa 

taloutta ja hyvinvointia nopeammin, kuin syrjähypyt. Olet oppinut, kehittänyt kykyäsi johtaa 

itseäsi ja muita. Nyt on aika pistää ”all in”, ottaa askel kohti paremmin menestyvää huomista. 

Kirjoita siis vastaukset seuraaviin kysymyksiin tähän; Innostuksen lähteeni 

_______________________ Osaamiseni ydin _____________________ Persoonani 

vahvuudet ______________________		à	ainutlaatuinen lisäarvoni asiakkaalle 

______________________	à	tähän keskityn (enkä tee syrjähyppyjä) 

___________________ 
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