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Opinnäytetyön aiheena oli itsensä johtaminen. Tavoitteena oli tutkia esimiesten ajatuksia ja käy-
tänteitä itsensä johtamisessa. Sen lisäksi tutkittiin, minkälaisia haasteita esimiehet kohtaavat it-
sensä johtamisessa. Tavoitteena oli myös antaa kehitysideoita, jotka syntyivät teoreettisen viiteke-
hyksen ja kyselyn sekä haastattelun tulosten perusteella. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään itsensä johtamista, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
ajankäytön hallintaa. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimus tehtiin 
kahdessa osassa ja aineistoa kerättiin kyselylomakkeella sekä haastattelulla. Kysely lähetettiin kai-
kille kohdeyrityksen esimiehille. Haastattelu tehtiin kahdelle kohdeyrityksen esimiehelle. 
 
Tuloksista saatiin selville, että esimiehillä on hyviä käytänteitä itsensä johtamisessa. Esimiehet ym-
märtävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen oman jaksamisen kannalta. Esimiehillä on 
erilaisia ajankäytön hallinnan keinoja, joista oleellisin on työnsuunnittelu. Työtä suunnitellaan sään-
nöllisesti, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tutkimuksen perusteella esimiehillä on itsetunte-
musta ja tietoisuustaitoja. Esimiehet kohtaavat haasteita itsensä johtamisessa, joista suurimpia 
ovat kiire, epäselvät työnkuvat ja tavoitteet, työn ja vapaa-ajan erottamisen haasteet sekä ajankäy-
tön hallintaan liittyvät haasteet. 
 
Johtopäätöksissä esitetään kehitysideoita. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi ilmeni työnkuvien ja ta-
voitteiden selkeyttäminen. Kiireen taltuttaminen olisi hyvin tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kan-
nalta ja sen tulisi tapahtua niin yksilöllisesti kuin yhteisesti organisaatiossa. Ajankäytön hallintaan 
liittyvät haasteet ovat lähtökohtaisesti yksilöllisiä ja niiden selättäminen alkaa työntekijästä itsestä. 
Yritys voi tarvittaessa olla tukena ajankäyttöön liittyvissä haasteissa, sekä tehdä muutoksia toimin-
taan esimiesten ajankäytön tehostamiseksi. Esimiehet kokivat työn ja vapaa-ajan erottamisen toi-
sinaan haastavaksi. Työn ja vapaa-ajan erottaminen onnistuu hyvällä itsensä johtamisella, sillä 
esimies itse voi ohjata ajatuksiaan muualle. 
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The topic of the thesis was self-leadership. The aim of the thesis was to find out the thoughts and 
practices of supervisors in self-leadeship. The study also explored the challenges faced by super-
visors in self-leadership. The aim was also to provide concrete development ideas based on the 
theoretical framework and the results of the research. 
 
The theoretical framework of the thesis was consisted of self-leadership, comprehensive wellbeing 
and time management. Reseach method was qualitative research. The study was made in two 
parts and data collection methods were a questionnare and an interview. The questionnaire was 
sent to all supervisors of the target company. The interview was performed for the two supervisors 
of the target company. 
 
The results of the study showed that supervisors have good practices in self-leadership. Supervi-
sors understand the importance of comprehensive wellbeing in self-leadership. Supervisors have 
a various ways to manage their use of time, the most essential way is work planning, both in the 
short and long term. The research revealed that supervisors have self-knowledge and awareness 
skills. Supervisors face challenges in self-leadership. The biggest challenges are hurry, ambiquity 
of job descriptions and goals, challenge of separating work and free time and challenges of time 
management. 
 
The conclusions provide development ideas. Clarification of job descriptions and goals would be 
one of the most important targets for development. Tackling the hurry would be very important 
forthe well-being of employees and it should happen both individually and collectively within the 
organization.The challenges of time management are mainly individual and change begins with the 
employee. If necessary, the company can make changes in operations to improve time manage-
ment of supervisors. Supervisors found the separation of work and free time occasionally challen-
ging. Separating work and free time is successful with good self-leadership, as the supervisor her-
self can direct her thoughts elsewhere. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on itsensä johtaminen. Itsensä johtamisen merkitys työelämässä sekä yk-

sityiselämässä on kasvanut entisestään keväällä 2020 maailmalla ilmenneen koronaviruksen 

vuoksi. Työelämässä kohdattiin suuria ja äkillisiä muutoksia Suomen siirtyessä poikkeusoloihin ke-

väällä 2020. Työntekijät joutuivat poikkeusolojen aikana opettelemaan nopealla ajalla uudet työs-

kentelytavat sekä elämään epävarmuudessa vallitsevan koronaviruksen vuoksi. Uudet toimintata-

vat ja työskentelytapojen muutokset yrityksissä korostavat työntekijöiden itsensä johtamisen taitoja. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia esimiesten ajatuksia, käytänteitä ja kohtaamia haasteita it-

sensä johtamisessa. Itsensä johtamisen lisäksi tutkittiin esimiesten ajankäytön hallinnan taitoja. 

Tutkimusongelmana oli selvittää, minkälaisia käytänteitä ja haasteita esimiehillä on itsensä johta-

misessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat esimiesasemassa työskentelevät henkilöt. Kohde-

ryhmä työskentelee samassa yrityksessä, jonka työskentely koostuu tietotyöstä sekä asiakas-

työstä. Tutkimus rajattiin koskemaan vain esimiehiä, koska yrityksen muiden työntekijöiden työn-

kuvat vaihtelevat suuresti ja silloin tutkimuksen toteutuksesta olisi tullut haastavaa. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineistoa kerättiin sähköisellä 

kyselylomakkeella sekä haastattelulla. Kysely lähetettiin kaikille yrityksen esimiehille ja sen jälkeen 

haastateltiin kahta yrityksen esimiestä. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, mitkä ovat kes-

keisiä asioita ja mitkä ovat haasteet itsensä johtamisessa. Kysely on tärkeässä roolissa tutkimuk-

sessa, sillä aluksi haluttiin selvittää mitkä teemat nousevat esille kyseisessä yrityksessä. Haastat-

telun tarkoituksena on syventää ymmärrystä esimiesten käytänteistä ja kohtaamista haasteista it-

sensä johtamisessa. 

 

Tietoperustassa käsitellään itsensä johtamista, kokonaiskuntoisuuden johtamista ja ajankäytön 

hallintaa. Itsensä johtamisen määrittelyn jälkeen syvennytään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin joh-

tamiseen, joka on tärkeä osa-alue itsensä johtamisessa. Kokonaiskuntoisuuden jälkeen käsitellään 

ajankäytön hallintaa. Tietoperustan viimeisessä luvussa määritellään esimiestyön käsite. Kolman-

nessa luvussa esitellään tutkimuksen menetelmät ja toteutus. Sen jälkeen neljännessä ja viiden-

nessä luvussa analysoidaan kyselyn ja haastatteluiden tulokset. Kuudennessa luvussa tehdään 

johtopäätökset tutkimuksen tuloksista ja annetaan tulosten ja tietoperustan teemojen perusteella 

kehitysideoita. Opinnäytetyön viimeisessä luvussa on pohdintaa tutkimuksesta. 



  

 

2 ITSENSÄ JOHTAMINEN 

Itsensä johtaminen on vielä suhteellisen uusi ja tutkimaton länsimaisen tieteen alue. Englanninkie-

liset termit itsensä johtamiselle ovat self-management ja self-leadership. Itsensä johtamista on tut-

kittu eri tieteenalojen näkökulmista, mutta mikään tieteenala ei ole pystynyt tarjoamaan tarpeeksi 

kokonaisvaltaista näkemystä aihealueesta. Tämän vuoksi itsensä johtamiseen tarvitaan monitie-

teellistä lähestymistapaa. (Sydänmaanlakka 2017, 27–28.)  

 

Itsensä johtamista tulee lähestyä käytännöllisesti, kokonaisvaltaisesti ja monitieteellisesti. Koko-

naisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa 

kaikkeen ja ihmistä tulee tarkastella kokonaisuutena. Monitieteistä lähestymistapaa tarvitaan it-

sensä johtamisessa, koska mikään yksittäinen tiede ei kykene rakentamaan kokonaiskuvaa ihmi-

sestä. Käytännöllinen lähestymistapa tulee siitä, että ihminen johtaa itseään käytännössä eikä teo-

riassa. (Sydänmaanlakka 2017, 68–69.) 

 

Tunnetut itsensä johtamisen tutkijat Charles Manz ja Christopher Neck määrittelevät itsensä johta-

misen yleisesti itseensä vaikuttamisen prosessiksi. Heidän mukaansa kaikki johtavat itseään, mutta 

se miten tehokkaasti johtaa itseään, on hyvin vaihtelevaa. Kaikilla on omat heikkoutensa ja tapansa 

itsensä johtamisen prosessissa. Itsensä johtamisen taitoja voi oppia ja niitä pystyy myös kehittä-

mään. (2012, 4.) 

2.1 Itsensä johtamisen määritelmä 

Pentti Sydänmaanlakan mukaan kaikki johtaminen alkaa itsensä johtamisesta. Itsensä johtaminen 

on itseensä kohdistuva jatkuva oppimis- ja vaikuttamisprosessi, jossa kehitetään omaa tietoisuutta. 

Tietoisuuden avulla pyritään hallitsemaan itseään paremmin ja ohjaamaan omia ajatuksia, tunteita 

ja tekoja. Tämä prosessi on koko elämän mittainen. (2016, 24–29.) Uudistuminen eli kehittyminen 

ja kasvu ovat itsensä johtamisen ydinasioita ja se koostuu hyvästä itsetuntemuksesta, riittävästä 

itseluottamuksesta ja se edellyttää reflektointitaitoa. Itsetuntemus on itsensä johtamisen peruspe-

riaate ja sen avulla voidaan hyödyntää ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuudet ja minimoida 



  

 

heikkoudet. Uudistumisen lisäksi itsensä johtamiseen kuuluvat omasta hyvinvoinnista ja tehokkuu-

desta huolehtiminen. Itsensä johtamisessa tavoitteena on löytää tasapaino työn ja muun elämän 

välillä. (Sydänmaanlakka 2016, 28; Sydänmaanlakka 2017, 33, 44.) 

 

Raija Salmimiehen mukaan itsensä johtaminen on monenlaista itseen kohdistuvaa vaikuttamista ja 

omien tunteiden, ajatusten ja tahdon ohjaamista. Itsensä johtaminen on jatkuvaa muuttumista ja 

siihen kuuluu omien asenteiden ja uskomusten kyseenalaistaminen. Se on myös vanhasta pois-

oppimista ja uuden oppimista. Itsensä johtaminen on vastuunottamista itsestä, sillä uudistumisesta, 

kehittymisestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla. 

Itsensä johtamista tarvitaan hyvinvointiin vaikuttavilla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon 

osa-alueilla. Itsetuntemus on itsensä johtamisen perusta, sillä itsensä tunteva ihminen voi vaikuttaa 

omaan elämäänsä ja ohjata sitä tietoisesti. (2008, 21–24.) 

 

Leena Paasivaara määrittelee itsejohtajan itsensä hyväksyneeksi ihmiseksi, joka kykenee hallitse-

maan itseään, tunnistaa omat rajansa, analysoi omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Itsensä hyväk-

syneestä ihmisestä välittyy myönteinen kuva ulospäin, mikä on johtajan itsensä, organisaation ja 

muiden työntekijöiden etu. Itsejohtajuus on myös omasta jaksamisesta, työkyvystä ja motivaatiosta 

huolehtimista.  Itsejohtajan on tärkeää saada työn ja vapaa-ajan välille tasapaino, jotta molempiin 

riittää voimavaroja. (2010, 33–34.) 

 

Tietoisuus on olennainen osa itsensä johtamista. Ihminen on sitä, mitä ajattelee. Tietoisuus itsestä 

auttaa tekemään valintoja, jotka ovat hyväksi itselle ja muille. Tietoisen läsnäolon avulla ihminen 

voi havainnoida ja ymmärtää kuinka vastaanotettu informaatio vaikuttaa itseen. Tietoisuustaitojen 

avulla voi valita miten reagoi vastaanotettuun informaatioon. Ihmisen kohdatessa kriisin tai tuntei-

den kuohuessa, tietoisuus nykyhetkestä voi hämärtyä. Tällöin tietoisuustaidoista voi olla apua, sillä 

ihminen voi saada niiden avulla tilanteen hallintaan. (Salmimies 2008, 27, 29–30.) 

 

Itsetuntemus on lähtökohta itsensä johtamiselle. Itsetuntemus on omien luonteenpiirteiden, hyvien 

ja huonojen puolien ja käyttäytymistottumuksien tunnistamista. Itsetuntemus pitää sisällään omien 

tunteiden, mieltymysten ja voimavarojen tiedostamisen. Itsetuntemus ja itsehallinta ovat osa hen-

kilökohtaisia taitoja ja niitä voi halutessaan kehittää. Itsehallinnan avulla voi säädellä tunteita, voi-

mavaroja ja käyttäytymistä itselle sopivalla tavalla. Itsetuntemuksen kehittyminen alkaa lapsuu-

desta ja se rakentuu hiljalleen koko elämän ajan. Ihmisen tavoitteena on tulla niin aidoksi itseksi 



  

 

kuin mahdollista. Itsensä ilmaiseminen on helpompaa, kun käsitys itsestä on selkeä. Hyvä itsetun-

temus näkyykin selkeytenä sekä itselle että muille. (Salmimies 2008, 43.) 

 

Myönteinen elämänasenne on oleellista itsensä johtamisessa. Positiivisuutta voidaan pitää yhtenä 

tärkeänä ihmisen voimavarana. Ihminen suhtautuu luontaisesti joihinkin asioihin, tilanteisiin tai ih-

misiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tietty suhtautumistapa kertoo asenteesta, jonka ihminen 

on oppinut. Asenne tulee esille ihmisen käytöksessä ja tunteissa ja se myös määrittelee, miten 

ihminen näkee maailman. Asenteiden muuttaminen on mahdollista ja positiivista ajattelutapaa kan-

nattaa harjoittaa aktiivisesti, sen oppiminen jatkuukin läpi elämän. On hyvä muistaa, että positiivi-

suus ei tarkoita sitä, että jokaisessa tilanteessa tulisi ajatella positiivisesti. Jatkuva positiivisuus voi 

väsyttää ihmisen, joten on inhimillistä kokea myös negatiivisia ajatuksia. (Salmimies 2008, 221; 

Sydänmaanlakka 2008, 194.) 

 

Itsensä johtamisen termille ei ole yhtä vakiintunutta selitystä, vaikka aiheesta ovat kirjoittaneet 

useat eri henkilöt. Edellä mainituissa määritelmissä on kuitenkin yhtenäisiä teemoja, joita ovat it-

seensä vaikuttaminen, itsetuntemuksen merkitys, tietoisuus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, 

jatkuva uudistuminen sekä oman toiminnan analysointi ja kehittäminen. Määritelmien mukaan ih-

minen nähdään kokonaisuutena, joka voi tietoisesti vaikuttaa omaan toimintaan ja tavoittelee tasa-

painoista elämää. 

2.2 Kokonaiskuntoisuuden johtaminen 

Salmimies määrittelee itsensä johtamisen olevan itseen kohdistuvaa kokonaisvaltaista vaikutta-

mista kohti tasapainoista ja onnellista elämää. Kokonaisuutta tulisi johtaa niin, että se on riittävän 

hyvässä tasapainossa. Kokonaiskuntoisuuteen kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvin-

vointi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy näiden eri osa-alueiden tasapainosta ja myös hyvä työ-

kyky syntyy näiden avulla. Ihminen on itse vastuussa kokonaiskuntoisuuden riittävän hyvästä ta-

sapainosta. Kokonaisuuden hallitsemiseen liittyy yksilökohtaisia haasteita ja niiden selättämiseen 

tarvitaan itsekuria, pitkäjänteisyyttä ja psyykkistä energiaa. (2008, 60–61.) 

 

Fyysinen hyvinvointi koostuu ravinnosta, liikunnasta, unesta ja palautumisesta. Nämä tekijät vai-

kuttavat olennaisesti siihen, miten keho toimii. Fyysisellä kunnolla on myös suora yhteys työssä 

jaksamiseen, tehokkuuteen, hyvinvointiin ja luovuuteen. Ilman fyysistä aktiivisuutta keho rapistuu 



  

 

ja heikkenee, joten kehon terveiden rakenteiden ja toimintojen kunnossa pysymisen kannalta on 

välttämätöntä liikkua. Yksi mahdollinen syy fyysisen hyvinvoinnin laiminlyömiseen voi olla se, että 

ihminen on vieraantunut kehostaan ja kehotietoisuus on alhainen. Kehotietoisuus on oman kehon 

kuuntelua ja tiedostamista mitä siinä tapahtuu. Oppiessa kuuntelemaan kehoaan, voi käyttää hy-

väksi sen antamia viestejä. Näin voi löytää itselle sopivat tavat terveellisen ravinnon saamiseksi, 

fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja riittävän levon takaamiseksi. (Salminen 2008, 67–69; Sydän-

maanlakka 2008, 99–100.) 

 

Ihmisen tullessa tietoiseksi kehostaan kehotietoisuuden avulla, halu liikkua luultavasti nousee. Lii-

kunnan määrän tulisi olla riittävää ja oman kunnon mukaan mitoitettua. Liikunnasta saa nopeasti 

positiivista palautetta ja edistystä oman kehon toimintaan. Liikunnan harrastamisesta on paljon 

hyötyä, kuten jännittyneisyyden poistuminen, virkistyminen ja rentoutuminen. Liikuntaa on monen-

laista; työmatkaliikuntaa, hyötyliikuntaa, kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoa sekä liikkeenhallintaa ke-

hittävää liikuntaa. Oman kehon viestejä kuuntelemalla ihminen oppii tietämään, milloin tarvitsee 

vauhdikasta ja milloin rauhallista liikuntaa. (Salmimies 2008, 69; Sydänmaanlakka 2008, 100, 107.) 

 

Terveellisellä ruokavaliolla on hyvin suuri vaikutus hyvinvointiin. Oikeanlainen ruokavalio suojaa 

suolistoa, sydäntä ja aivoja sekä vahvistaa luustoa ja vastustuskykyä. Terveellinen ruokavalio 

koostuu monipuolisesta ja itselle sopivasta ravinnosta. Riittävä veden juominen on myös elimistölle 

tärkeää. Energiansaanti ja -kulutus on hyvä olla tasapainossa ja ruokailun tulee olla säännöllistä. 

(Sydänmaanlakka 2008, 110, 115.) 

 

Riittävä lepo voi unohtua kiireisessä elämässä. Rasituksen jälkeen, niin henkisen kuin fyysisenkin, 

ihminen tarvitsee aikaa palautumiseen tavalla tai toisella. Hyvällä unella on tärkeä merkitys hyvin-

voinnin kannalta. Laadukas ja riittävän pitkä yöuni palauttaa ja uudistaa, edistää terveyttä ja hyvin-

vointia sekä lisää vastustuskykyä. Unen tarve vaihtelee yksilöittäin, mutta lähtökohtaisesti ihminen 

tarvitsee vähintään 7–8 tuntia unta yössä. (Sydänmaanlakka 2008, 116.) 

 

Rentoutumisen taidosta on suuresti apua kiireisen elämän keskellä. Rentoutuminen tarkoittaa tie-

tynlaista olotilaa, ei aktiivista toimintaa tai toimettomuutta. Rentoutuneen tilan voi saavuttaa, kun 

keho ja mieli toimivat keskenään muodostaen kokonaisuuden. Kokonaisuudella tarkoitetaan sitä, 

että vaikka mielen saa rentoutumaan työpäivän jälkeen, ei kehosta vapaudu siihen päivän aikana 

kertynyttä jännitystä. Vaihtoehtoisesti ihminen voi pyrkiä aktiivisen liikunnan avulla pääsemään 

eroon kehoon kertyneestä jännityksestä, mutta ajatuksissa pyörii silti työasiat. Keho ja mieli tukevat 



  

 

toisiaan ja ne pyrkivät yhdessä löytämään tasapainon. Rentoutumista voi harjoitella ja se auttaa 

ymmärtämään, mistä stressi syntyy ja millä tavalla se vaikuttaa elimistöön. (Sydänmaanlakka 2008, 

123.) 

 

Luonnossa olemisella on myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Luonnossa oleminen elvyttää ja pa-

lauttaa. Myönteisiä vaikutuksia ovat verenpaineen alentuminen, lihasjännityksen väheneminen, sy-

dämen sykkeen hidastuminen ja stressihormoni kortisolin määrän väheneminen kehossa. Näiden 

lisäksi luonto vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan ja rentoutuminen on helpompaa. Luon-

nossa ei ole pakko liikkua, toisinaan on hyvä vain oleskella. (Sarkkinen 2020, viitattu 29.10.2020.) 

 

Psyykkinen hyvinvointi koostuu mielenhallinnasta, hyvästä itsetuntemuksesta ja itsetunnosta ja po-

sitiivisesta elämänasenteesta. Ihminen kykenee hallitsemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäyty-

mistään paremmin, kun psyykkinen toimintakyky on hyvä. Mieli on sisäinen kokemus- ja elämys-

maailma, joka muodostuu tunteista, ajatuksista ja mielikuvista. Mielen toimintoihin kuuluvat ajattelu, 

havaitseminen, muisti, oppiminen ja kieli. Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on hyvä pitää huolta 

aivojen kunnosta, muistista, havainnointikyvystä ja jatkuvasta oppimisesta. Mieli käsittelee jatku-

vasti sisäisiä ja ulkoisia ärsykkeitä. Mieli liikkuu menneisyyden ja tulevaisuuden välillä, vaikka sille 

olisi tärkeää pysähtyä nykyhetkeen. Mieltä ja ajatuksia ei voi pysäyttää, mutta niitä voi oppia hallit-

semaan. Ihmisen yksi tärkein tavoite on mielenrauhan löytäminen ja sen saavuttaminen ei ole aina 

helppoa. Sen voi kuitenkin saavuttaa systemaattisella harjoittelulla, meditaatioharjoitusten avulla ja 

tutustumalla itseensä. (Salmimies 2008, 61; Sydänmaanlakka 2008, 163, 131–132.) 

 

Psyykkistä energiaa tulee olla riittävä määrä vapaana, jotta itseään voi johtaa. Lähtökohtaisesti 

kaikilla on riittävä määrä psyykkistä energiaa ja se ilmenee siten, että ihminen selviytyy kohtuulli-

sesti elämässä sekä ammatillisesti että ihmissuhteissa. Elämässä tulee kuitenkin vastaan tilanteita, 

kun ongelmia tai kuormittavia tekijöitä on samanaikaisesti liikaa ja kaikki voimavarat ovat sidottuna 

niihin. Ongelmiin tai kuormittaviin tekijöihin sidotun psyykkisen energian saa uudelleen käyttöön, 

kun kuormittavat tekijät vähentyvät tai poistuvat kokonaan esimerkiksi kohtaamalla, läpityöskente-

lemällä tai poistamalla ne. (Salmimies 2008, 63.) 

 

Sosiaalisesti hyvinvoiva henkilö kykenee luomaan myönteisiä ihmissuhteita ja on myös kykenevä 

huolehtimaan niistä. Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu myös tunteiden hallinta, positiivinen asenne 

ja sosiaalinen aktiivisuus, kuten harrastustoiminta tai yhteisöllinen tekeminen. Sosiaalinen älykkyys 



  

 

on muiden ihmisten tunteiden ymmärtämistä ja suhteiden ylläpitämistä vastuullisesti ja vastavuo-

roisesti. Sosiaalisesti älykkäällä henkilöllä on positiivinen asenne ja hän selviää sosiaalisista kon-

flikteista menettämättä kontrollia. (Salmimies 2008, 69–70; Sydänmaanlakka 2008, 204.) 

2.3 Ajankäytön hallinta 

Jokaisella on käytettävissään saman verran aikaa, mutta usein aika ei tunnu riittävän, sillä nykyisin 

eletään kiireen kulttuurissa ja kiireestä on tullut normaalia. Aikaa ei voi hallita, mutta itseään voi. 

Stephen Coveyn mukaan neljäs sukupolvi tunnistaakin, että haasteena ei ole ajankäytön hallinta 

vaan se, miten hallita eli johtaa itseään. Itsensä johtaminen ja itsetuntemus ovat tärkeitä lähtökohtia 

ajankäytön hallinnassa. Tuntemalla itsensä voi ohjata toimintaansa paremmin. Ajankäytön hallin-

nassa tulee huomioida ihmisten erilaisuus työntekijöinä ja erilaiset elämäntilanteet. Siihen vaikut-

tavat myös ihmisen luontaiset ominaisuudet, vahvuudet ja haastealueet. (Rasila, Pitkonen 2008, 

4–6; Rytikangas 2008, 26; Covey 2012, 158.) Oman ajankäytön hallintaan kuuluu omien tavoittei-

den ja arvojen tunnistaminen, oman toiminnan analysointi ja lopuksi ajankäytön suunnittelu ja mah-

dollinen tehostaminen. 

 

Arvoilla ja tavoitteilla on tärkeä rooli ajankäytön suunnittelussa. Tunnistamalla ja tiedostamalla mikä 

on itselle tärkeää ja mitä tavoitteita kohti haluaa mennä, voi suunnitella omaa ajankäyttöään järke-

västi.  Arvojen tulee näkyä toiminnassa, koska toiminnan ollessa ristiriidassa arvojen kanssa, voi-

mavaroja ja psyykkistä energiaa kuluu. Omien arvojen ja tavoitteiden kirkastaminen helpottaa luo-

pumista asioista, joita ei koe merkityksellisiksi. (Salmimies 2008, 100.) 

 

Ajankäytön suunnittelun lähtökohtana on oman toiminnan analysointi. Aluksi tulee tietää mihin 

omaa aikaa kuluu juuri nyt. Omaa ajankäyttöään kannattaa seurata ja analysoida säännöllisesti, 

sillä harvoin elämä pysyy samanlaisena pitkiä aikoja. Tiedostamalla mihin aikaa kuluu, on mahdol-

lista muuttaa ja suunnitella omaa ajankäyttöään paremmin. Ajankäyttö perustuu suunnitteluun ja 

sen suunnitteleminen tuleekin olla säännöllistä. Elämää ei kuitenkaan kannata liikaa suunnitella, 

vaan on hyvä muistaa suunnitelmallisuuden ja spontaanisuuden yhdistelmä. (Lampikoski 2009, 70; 

Salminen & Heiskanen 2011, 45–46.) 

 



  

 

Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on menestyksellistä itsensä johtamista (Covey 2006, 

156). Minna Toivasen mukaan priorisoinnin tulisi olla organisaation yhteinen asia, sillä kun tiede-

tään yhteiset tavoitteet, on työntekijöiden helpompi priorisoida tehtäviään. Priorisoinnissa auttavia 

tekijöitä ovat esimiehen tuki sekä selkeät vastuut ja työnkuvat. Työntekijät priorisoivat tehtäviään 

niiden tärkeyden, kiireellisyyden, kiinnostavuuden ja henkilösuhteiden perusteella. Useissa yrityk-

sissä kuitenkin asiakkaat menevät aina kaiken edelle. (Toivanen 2020, viitattu 11.9.2020.) 

 

Neljännen sukupolven toimintaa ohjaavat kaksi tekijää: tärkeys ja kiireellisyys. Kiireellisyys tarkoit-

taa sitä, että asian suhteen on toimittava heti. Kiireellinen asia on sellainen, että sitä ei yleensä voi 

olla huomaamatta. Usein kuitenkin kiireelliset asiat eivät ole tärkeitä. Tärkeä asia on kytköksissä 

tuloksiin ja se liittyy perustehtäviin, arvoihin tai ensisijaisiin tavoitteisiin. (Covey 2012, 158–159.) 

 

Työtehtävien priorisointi onnistuu esimerkiksi perinteisen muistilistan avulla. Listaa tehdessä on 

hyvä arvottaa tehtävät kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan. Ensisijaisia tehtäviä ovat yleensä kii-

reettömät ja tärkeät. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi suunnittelu- ja valmistelutyöt ja nämä myös 

muuttuvat kiireellisiksi ja tärkeiksi tekemättöminä. Kiireellisiksi ja vähemmän tärkeiksi tehtäviksi voi-

daan mieltää osa sähköpostiviesteistä ja puheluista ja näihin käytettyä aikaa on hyvä minimoida. 

Kiireettömien ja vähemmän tärkeiden tehtävien kohdalla voi miettiä delegointia tai tekemättä jättä-

mistä. Toinen priorisoinnin tapa on määrittää kolme tärkeintä tehtävää päiväkohtaisesti. Tämä tapa 

on hyvin tehokas ja toimii paremmin, jos pitkät tehtävälistat aiheuttavat liiallista stressiä. (Alasentie 

2013, 95–96.) Nämä kaksi tapaa voi myös yhdistää, tärkeintä on löytää itselle toimivin tapa. Oman 

toiminnan ohjaaminen ja hallinta on helpompaa, kun tehtävät ovat kirjattuna ylös. 

 

Kaikkien elämässä on aikavarkaita. Kaikki sellainen tekeminen voidaan mieltää aikavarkaaksi, joka 

vie huomaamatta turhan paljon aikaa. (Rytikangas 2008, 104.) Aikavarkaat ryöväävät ihmisten ai-

kaa, energiaa ja hermoja. Aikavarkaita on sekä ulkoisia että sisäisiä. Ulkoiset aikavarkaat johtuvat 

ympäristöstä ja muista ihmisistä, niitä voivat olla esimerkiksi jatkuvat keskeytykset, epäjärjestys tai 

venyvät kokoukset. Sisäiset aikavarkaat johtuvat taas ihmisestä itsestä, tällaisia voivat olla esimer-

kiksi asioiden lykkääminen, infotulvan hallitsemattomuus tai täydellisyyden tavoittelu. (Rasila & Pit-

konen 2008, 6; Lampikoski 2009, 70–71.) Aikavarkaiden kuriin saaminen on lähtökohtaisesti kiinni 

oman toiminnan muutoksesta. Ensiksi täytyy tunnistaa aikavarkaat ja omat toimintatapansa ja sen 

jälkeen opetella toimimaan toisin. (Rytikangas 2008, 109.) 

 



  

 

Kiire voi syntyä useasta eri syystä. Maailma muuttuu jatkuvasti ja tiedon määrä on lisääntynyt suu-

resti, mikä voi synnyttää kiireen tunnetta. Se voi syntyä myös harhasta, että pitäisi olla jatkuvasti 

saatavilla tai siitä, että ei osaa sanoa ei. (Rytikangas 2008, 18–20.) Kiire voidaan mieltää tunteeksi 

ja faktaksi. Kiire on fakta, koska työelämässä ja yksityiselämässä syntyy todellisia ja tilapäisiä kii-

reen hetkiä. Tällaisia tilanteita työpaikalla voivat olla esimerkiksi ruuhka tai avainhenkilön sairastu-

minen, jolloin työtä on enemmän kuin tekijöitä. Yksityiselämässä voi myös syntyä tilapäistä kiirettä, 

kuten esimerkiksi asunnon remontti. Kiire on tunne, että täytyy toimia liian nopeasti. Tunnetilaan 

voi kuitenkin vaikuttaa oikeanlaisella suhtautumisella. Kiireestä puhuminen tai sen ajatteleminen 

lisää kiireen tunnetta, joten sitä ei kannata vahvistaa toistuvalla kiireen ajattelusta tai puhumisesta. 

Kiire ei aina kerro tehokkuudesta, vaan se voi heikentää tehokkuutta ja hämärtää tekemisen tar-

koituksen. Lyhytaikainen kiire kuuluu elämään, mutta kiireen jatkuessa liian pitkään, on kehitettävä 

toimintatapoja tilanteen muuttamiseksi. Kiireen taltuttaminen alkaakin siitä, että tiedostaa mihin 

oma aika kuluu. Ajankäytön muuttaminen on mahdollista, kun on tietoinen mihin päivät kuluvat ja 

miksi toimii tietyllä tavalla. Liiallisella ja jatkuvalla kiireellä voi olla merkittäviäkin henkisiä ja fyysisiä 

haittavaikutuksia. Kiire on myös yksi pahimmista aikavarkaista. (Salminen & Heiskanen 2011, 45, 

13–15; Vakkuri 2013, 27–28.) 

 

Priorisoinnin lisäksi on olemassa useita erilaisia ajanhallinnan keinoja ja jokaisen tulee löytää itsel-

leen tarpeellisimmat ja toimivimmat tavat. Kalenteri on käytetyin ajanhallinnan väline. Kalenteri on 

tehokas väline, kun sitä käyttää muuhunkin kuin kokousten ja tapaamisten merkitsemiseen. Kalen-

teriin on hyvä merkitä aika myös itsenäiselle työskentelylle ja rutiinitehtäville. Ajankäytön suunnit-

teluun tulisi käyttää päivittäin aikaa ainakin 15–20 minuuttia. Sähköposti on lisännyt kiireen tunnetta 

työssä. Sähköpostin käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota, varsinkin jos se aiheuttaa stressiä ja 

turhia keskeytyksiä. Sähköpostin ilmoitusäänet on hyvä olla pois päältä, koska ne aiheuttavat turhia 

keskeytyksiä. Mahdollisuuksien mukaan sähköposti kannattaa avata keskitetysti muutaman kerran 

päivässä. (Rytikangas 2008, 73–77, 88–90.) 

 

Tauoista työpäivän aikana on syytä pitää huolta. Rentoutuminen on entistä tärkeämpää, mitä kii-

reisempää on. Kiireisinä päivinä säännölliset pienet tauot ja hengityksen rauhoittaminen on tar-

peen. Nämä pienet tauot tehostavat töiden sujumista ja ongelmanratkaisua. Sisäiseen keskuste-

luun itsensä kanssa on myös hyvä kiinnittää huomiota, sillä kiireajatukset valtaavat mielen helposti. 

(Lampikoski 2009, 135.) 

 



  

 

On ajankäytön kannalta järkevää, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan. Useamman asian teke-

minen yhtä aikaa ei ole tehokasta. Kun tekee useampaa asiaa kerrallaan, joutuu mitä luultavammin 

palaamaan joihinkin asioihin uudelleen, koska keskittyminen ei ole missään asiassa kunnolla. Siksi 

on tärkeä keskittyä ja tehdä yksi asia kerrallaan. Keskittymällä yhteen asiaan, asiat tulee tehtyä 

heti oikein eikä niihin tarvitse enää palata. (Rytikangas 74–75.) 

 

Jokaisella ihmisellä on itselleen luontainen tehokas työaika. Se tarkoittaa sitä, että tiettyyn aikaan 

päivästä ihminen on tehokkaimmillaan. Useille ihmisistä se aika on aamupäivällä, mutta joillakin se 

aika voi olla iltapäivällä. Tärkeintä on tunnistaa oma luontainen tehokas työaika ja hyödyntää sitä 

ajankäytön suunnittelussa. Ajankäytön suunnittelussa on hyvä huomioida myös lounaan jälkeinen 

energianlasku, kun elimistö keskittyy sulattamaan ruokaa. Silloin on hyvä aika tehdä rutiininomaisia 

tehtäviä. (Rytikangas 2008, 80–82.) 

 

Omaa ajankäyttöään voi hallita opettelemalla sanomaan ei. Oppimalla sanomaan ei niin työelä-

mässä kuin yksityiselämässäkin, voi sillä olla paljon suotuisia vaikutuksia. Vaikutukset näkyvät 

ajankäytön hallinnan tunteen kasvamisena, tehokkuuden lisääntymisenä ja itsearvostuksen ja itse-

luottamuksen kasvuna. Delegointi on myös yksi tapa tehostaa työaikaa. Sen tavoitteena on auttaa 

työntekijää keskittymään ja saamaan aikaa hänelle olennaisille ja tuloksen ja tavoitteiden kannalta 

tärkeille tehtäville. (Rytikangas 2008, 100, 157–158.) 

 

Työn ja vapaa-ajan erottaminen voi nykyään olla haastavaa. Työasiat tulevat helposti mieleen va-

paa-ajalla. Ihminen voi kuitenkin opetella erottamaan nämä toisistaan. Kiirestopparit ovat sellaisia 

tapoja, tekoja tai ajatuksia, jotka erottavat työn vapaa-ajasta. Kiirestoppari voi olla mikä vain, joka 

katkaisee kiireen tunteen. Se voi olla ulkoilulenkki työpäivän jälkeen, muistutus kalenterissa, jokin 

kotona odottava asia, tai työmatka pyörällä tai julkisella liikenteellä kotiin, jonka aikana keskittyy 

rauhoittumaan. Tärkeintä on se, että kiirestoppari on sellainen, jonka avulla ajatukset siirtyvät va-

paa-ajalle ja keholle menee viesti työpäivän loppumisesta. (Salminen & Heiskanen 2011, 136–

137.) 

2.4 Esimiestyö 

Organisaatiossa esimies on nimetty henkilö, joka on työnantajan edustaja ja jonka vastuulla on 

huolehtia tiettyjen työntekijöiden työpanoksesta. Esimiehen velvollisuuksiin ja oikeuksiin kuuluu 



  

 

kertoa ja neuvotella mikä on työntekijöiden työn tavoite ja tarkoitus sekä mitä he tekevät työssään. 

(Ristikangas & Grünbaum 2016, 19.) Esimiehen tulee pystyä johtamaan rinnakkain sekä asioita 

että ihmisiä, jotta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Johtamiskirjallisuudessa 

asioiden johtamista sanotaan managementiksi ja ihmisten johtamista leadershipiksi. (Salminen 

2006, 27.) Asioiden johtaminen pitää sisällään organisaation toimintaprosessien hallintaa, organi-

sointia, suunnittelua, arviointia ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Johtamisen perustana on organi-

saation missio, visio, arvot ja strategia. Ihmisten johtamisessa pyritään saamaan tarvittavat asiat 

tapahtumaan sekä vaikuttamaan ihmisiin siten, että he toimivat halutulla tavalla tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Johtaminen on yhteistyössä toimimista, sillä tuloksia saadaan aikaan ihmisten avulla. 

Esimiehen tulee huolehtia työnteon puitteiden rakentamisesta sellaisiksi, että työn onnistumisista, 

sujumisesta ja kipukohdista voidaan keskustella työpaikalla. Tällä tavalla esimies varmistaa sen, 

että työntekijät voivat hyvin ja vaikuttavat työn ja työolojen kehittämiseen.  

 

Esimiehen päivittäisessä johtamisessa on neljä osa-aluetta, jotka ovat arjen toimintavastuu, muu-

tosten hallinta, ihmisistä huolehtiminen ja itsensä johtaminen. Arjen toimintavastuuseen kuuluu päi-

vittäisistä asioista huolehtiminen, kuten resurssit, työn sujuminen ja mahdollisiin häiriöihin puuttu-

minen. Muutosten hallintaan kuuluu kehittämistavoitteiden määrittely, ymmärrettävästä viestin-

nästä huolehtiminen ja muutosvastarinnan ymmärtäminen ja tunteiden kohtaaminen. Ihmisistä 

huolehtiminen sisältää muun muassa luottamuksen, innostamisen, vahvuuksien hyödyntämisen ja 

työkyvyn edistämisen. Itsensä johtaminen koostuu omasta hyvinvoinnista, ajankäytön hallinnasta, 

jatkuvasta oppimisesta sekä siitä, että osaa hakea tukea tarvittaessa. (Työturvallisuuskeskus 2020, 

viitattu 4.11.2020.) 

 

Esimies tarvitsee itsensä johtamisen taitoja onnistuakseen työssään. Esimiehillä tulee olla itsensä 

hallintaa, sillä taito hallita omaa ajattelua, käyttäytymistä ja tunteita on tärkeässä roolissa esimiehen 

työssä. Itsetuntemuksen avulla esimies kykenee toimimaan rakentavasti vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten kanssa. (Salminen 2006, 182.) 



  

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkitaan yksittäistä tapausta ja tavoitteena on sen syvällinen ymmärtäminen. Laadullisen 

tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvailla, ymmärtää ja tulkita tutkittavaa ilmiötä. Sen tarkoituksena on 

käsitellä ilmiötä syvyyssuunnassa eli pyritään saamaan ilmiöstä kaikki mahdollinen tieto irti. Tutki-

muksen tulosta ei ole mahdollista yleistää, sillä se pätee vain kyseisen tapauksen kohdalla. (Kana-

nen 2014, 18–19.) 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Aineistoa kerättiin kah-

dessa osassa, sähköisellä kyselylomakkeella ja haastattelulla. Kysely lähetettiin kaikille kohdeyri-

tyksen esimiehille. Kyselyn lisäksi haastateltiin kahta kohdeyrityksen esimiestä, jotta tutkimukseen 

saataisiin mahdollisimman syvällinen ymmärrys. Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan syksyllä 

2020. 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää minkälaisia käytänteitä ja haasteita esimiehillä on itsensä johta-

misessa. Kyselyssä keskityttiin saamaan yleiskuva tutkittaviin teemoihin ja tutkimuksen tulosten 

avulla luotiin haastattelurunko. Sähköinen kyselylomake koettiin tehokkaimmaksi tavaksi kerätä 

tietoa yrityksen esimiehiltä. Kyselystä pyrittiin tekemään lyhyt ja selkeä, jotta siihen vastaaminen 

olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa. 

 

Kyselyn jälkeen haastateltiin kahta yrityksessä toimivaa esimiestä. Esimiesten haastattelu koettiin 

tutkimuksen kannalta tärkeänä, koska haastattelun avulla oli tarkoitus saada mahdollisimman sy-

vällinen tietämys siitä, minkälaisia käytänteitä ja haasteita esimiehillä on itsensä johtamisessa. 

Haastattelurunko oli kyselylomaketta laajempi ja se koostui osittain teemoista, joita ei esiintynyt 

kyselyssä. Suunnitellut kysymykset ohjasivat haastattelun kulkua, mutta tarvittaessa esitettiin lisä-

kysymyksiä vastausten perusteella. Haastateltavat ovat tutkimuksessa anonyymeja. 



  

 

4 KYSELYN TULOKSET 

Tutkimuksessa ainestoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kysely luotiin 

Webropol -työkalulla. Kysely koostui avoimista kysymyksistä. Kyselyn linkki lähetettiin yrityksen 

kahdellekymmenelle esimiehille sähköpostitse. Vastausaikaa annettiin kolme viikkoa ja vastauksia 

kyselyyn tuli määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta, joten vastausprosentti oli 45 %. 

 

Ensimmäisenä kysyttiin miten vastaaja johtaa itseään työssään. Vastauksista tuli ilmi, että jokainen 

vastaaja suunnittelee työtään säännöllisesti. Vastaukset olivat hyvin yhtenäisiä, jokaisessa vas-

tauksessa mainittiin aikatauluttaminen ja priorisointi. Kaksi vastaajista kertoi aikatauluttavansa työ-

tään pienin ja isoin askelin. Myös aikataulutettujen tavoitteiden asettaminen oli yksi keino johtaa 

itseään työssä. Vastausten perusteella työnteon voidaan katsoa olevan suunnitelmallista, sillä tär-

keille tehtäville asetetaan määräaikoja ja niiden etenemistä suunnitellaan. 

 

Toinen kysymys käsitteli sitä, miten omasta jaksamisesta huolehditaan. Vastauksista löytyi useita 

jaksamiseen auttavia tekijöitä. Suurin osa vastaajista piti liikkumista tärkeänä jaksamisen kannalta. 

Yhden vastaajan mielestä liikunnalla on suuri merkitys stressinsietokykyyn ja henkiseen jaksami-

seen. Yksi vastaajista oli myös sitä mieltä, että työn tauottaminen ja omien rajojen ymmärtäminen 

on tärkeää oman jaksamisen kannalta. Vapaa-ajan vastapainon lisäksi myös mieleinen tekeminen 

vapaa-ajalla koettiin auttavan omaa jaksamista. Muita jaksamiseen auttavia tekijöitä olivat vastaa-

jien mielestä lepo, ravinto ja sosiaaliset suhteet. 

 

Kysyttäessä mitkä asiat tukisivat omaa hyvinvointia parhaiten, vastauksissa oli vaihtelevuutta. 

Usean vastaajan mielestä omaa hyvinvointia tukisivat parhaiten selkeämpi työnkuva ja selkeämmät 

tavoitteet. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että asioiden jakaminen ja ajatusten vaihtaminen muiden 

esimieskollegoiden kanssa tukisi omaa hyvinvointia. Yksittäisissä vastauksissa toivottiin enemmän 

palautetta, pitkäntähtäimen suunnittelua, toiminnan ennakoimista, työhyvinvoinnin kokonaisval-

taista ja jatkuvaa ylläpitoa ja asioiden läpikäymistä säännöllisesti oman esimiehen kanssa. Yksi 

vastaajista koki, että laadukkaampi uni ja liikunnan lisäys tukisivat hyvinvointia parhaiten. 

 

Kyselyn vastaajat kokivat erilaisia haasteita itsensä johtamisessa. Suurimmaksi haasteeksi kyselyn 

perusteella nousi työn ja vapaa-ajan erillään pitäminen. Suurin osa vastaajista koki, että työ kul-

keutuu helposti vapaa-ajalle. Työnsuunnittelun koettiin olevan toisinaan haastavaa yllättävien 



  

 

haasteiden tullessa eteen. Haastavaksi koettiin myös asetetussa suunnitelmassa pysyminen. Vas-

taajat kokivat itsensä johtamisen haasteiksi myös liiallisten negatiivisten tunteiden vastaanottami-

sen, epäselvät vastuualueet ja sen, että aikaa ei ole tarpeeksi itsensä kehittämiselle, kuten lukemi-

selle tai asioihin perehtymiselle. 

 

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin miten vastaaja motivoi itseään työssään. Kysymyksen tu-

loksia ei analysoida, koska tuloksien ei katsota olevan relevantteja tutkimuksen kannalta. Vastaajat 

eivät koe motivaatiota haastavaksi tekijäksi. Vastausten perusteella vastaajilla oli jo hyviä käytän-

teitä itsensä motivoinnissa. 

 

Viimeisenä kysyttiin ajanhallinnan keinoja ja suurin osa vastaajista mainitsi käyttävänsä kalenteria. 

Vastausten mukaan kalenteria käytetään säännöllisesti, sitä pidetään ajan tasalla ja sinne aikatau-

lutetaan työpäiviä sekä merkitään ennakkoon tehtäviä. Osa vastaajista kertoi varaavansa ajan ka-

lenterista myös itsenäistä työskentelyä varten. Vastauksista tuli ilmi, että työnsuunnittelu on olen-

nainen keino hallita omaa ajankäyttöä. Työtä suunnitellaan niin viikkotasolla kuin pitemmällä aika-

välillä. Näiden lisäksi vastaajat mainitsivat ajanhallinnan keinoiksi sähköposteihin keskitetysti vas-

taamisen, kyvyn sanoa ei ja työajasta kiinni pitämisen. 



  

 

5 HAASTATTELUIDEN TULOKSET 

Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kyselyn lisäksi haastattelulla. Haastattelurunko luotiin kyselyn 

tulosten ja opinnäytetyön teemojen avulla. Haastattelu pidettiin kahdelle yrityksessä toimivalle esi-

miehelle eri aikaan. Haastattelun kesto oli kokonaisuudessaan 45 minuuttia. Haastattelut toteutet-

tiin yrityksen rauhallisissa neuvottelutiloissa, jotta haastattelut sujuisivat ilman häiriötekijöitä. Haas-

tattelun alussa esimiehille kerrottiin, että heidän vastauksensa pysyvät anonyymeina. 

 

Haastattelussa kysyttiin ensimmäisenä mitkä asiat ovat haastateltavien mielestä tärkeitä itsensä 

johtamisessa. Haastateltavat pitivät tärkeänä ajankäytön hallintaa ja sitä, että tietää oman työnku-

van ja tehtävät, jotta osaa ajankäytöllisesti sijoittaa työtehtävät itselleen. Tällä tavalla oma työ on 

johdettua ja esimies kykenee hallitsemaan omaa työtään. Esimiesten mielestä itsensä johtami-

sessa on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä pyrkiä kehittämään 

omia heikkouksia. Työn ja vapaa-ajan erottaminen sekä itsestään huolehtiminen muutenkin kuin 

työelämässä koettiin myös tärkeäksi. (Esimies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 

16.9.2020.) 

 

Esimiehet kertoivat haastattelussa, miten suunnittelevat ajankäyttöään. Haastattelusta kävi ilmi, 

että ajankäytön suunnittelu koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi työssä. Haastateltavat kertoivat suun-

nittelevansa ajankäyttöään säännöllisesti päivittäin ja pyrkivänsä pitämään kiinni suunnitelmista. 

Haastateltavien mukaan suunniteltujen tehtävien siirtyminen toiseen päivään on tavanomaista, sillä 

eteen tulee usein muita asioita. Esimiehet kertoivat käyttävänsä sähköistä kalenteria ja tekevänsä 

tehtävälistoja ajankäytön hallinnan keinoina. Ajankäytön suunnittelua helpottavat säännöllisesti 

toistuvat työtehtävät sekä tehtäväkokonaisuuksille määritellyt määräajat. Ajankäyttöä seurataan 

laittamalla työtunnit ylös jälkeenpäin. Toinen esimies pohti haastattelussa, onko ajankäytön suun-

nittelu tehokasta. Kyseisen esimiehen mielestä olemassa olevat tehtävälistat eivät ole hyödyllisiä, 

vaikka ne kuitenkin auttavat esimiestä muistamaan tehtävät. Esimies tekee tehtäviään kiireellisyys 

järjestyksessä. Hän myös toivoi, että suunnittelisi ajankäyttöään ja tekisi pitkän ajan suunnitelmia 

enemmän. Vuosikellon tekeminen esimerkiksi syyskauden ajaksi olisi hyödyllistä, sillä silloin koko-

naisuuden hahmottaminen olisi helpompaa. (Esimies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastat-

telu 16.9.2020.) 

 



  

 

Haastattelussa selvitettiin, tunteeko esimies kiirettä työssään ja miten se vaikuttaa esimieheen. 

Esimiehet kertoivat työssä olevan kiireisiä jaksoja ja kokevansa silloin kiirettä. Haastattelussa tuli 

ilmi, että kiire vaikuttaa esimiehiin monella eri tavalla. Kiire vaikuttaa esimiehiin stressin kokemi-

sena, ylikierroksilla käymisenä, hengityksen muuttumisena pinnallisemmaksi, unen laadun heikke-

nemisenä ja taukojen väliin jättämisenä työpäivän aikana. Kiireisinä aikoina stressitasojen nous-

tessa korkealle, virheiden teko lisääntyy, asioita unohtuu, hajamielisyys lisääntyy ja tulee epävar-

muutta siitä, onko oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kiireisinä aikoina työstä irtaantuminen koet-

tiin haastavaksi ja työ kulkeutui mielessä vapaa-ajalle. Työpäivät voivat myös venyä pitkiksi. (Esi-

mies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 16.9.2020.) 

 

Esimiehet kertoivat tavoistaan hallita kiirettä. Ensimmäinen haastateltava piti tärkeänä sitä, että on 

tietoinen siitä, mitä itsessä tapahtuu ja mitä itselle kuuluu. Hän koki myös, että mielenlaatu pysyy 

hyvänä kiireisestä jaksosta huolimatta, koska työ on mielekästä. Esimiehellä oli tapana käydä kun-

tosalilla ennen työpäivää, missä hän pääsi irti kiireen tunteesta. Toinen haastateltavista kertoi lait-

tavansa muistiin paperille tai laittavansa itselleen sähköpostia mieleen tulevista tärkeistä tehtävistä, 

jotka täytyy muistaa tehdä. Kyseinen esimies hyödyntää myös rauhallisen työskentelyajan ja tuli 

toisinaan aikaisten aamulla työpaikalle työskennelläkseen ilman häiriötekijöitä. (Esimies 1, haas-

tattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 16.9.2020.) 

 

Haastateltavilta kysyttiin miten he huolehtivat vapaa-ajan ja työn ajankäytön tasapainosta. Esimie-

het kertoivat oppineensa ajan kanssa erottamaan työn ja vapaa-ajan. Työn ja vapaa-ajan erotta-

miseen auttaa perheen kanssa tehty sopimus, että vapaa-aikana ei tehdä töitä. Sopimus perheen 

kanssa auttaa suunnittelemaan omaa työtään niin, että työt tehdään niille määrättynä aikana. Esi-

miehet huolehtivat myös, että työpuhelin on työpäivän jälkeen äänettömällä ja viikonloppuisin ko-

konaan kiinni. Toinen haastateltava kertoi, että ei ole tekemisissä kollegoiden tai alaisten kanssa 

vapaa-ajalla vaan pitää työajan selkeästi työaikana ja vapaa-ajan vapaa-aikana. Haastattelussa 

nousi esille, että rajan vetäminen työn ja vapaa-ajan välille on toisinaan haastavaa. Kiireiset ajat 

supistavat vapaa-aikaa, sillä työpäivät saattavat venyä hyvinkin pitkiksi. (Esimies 1, haastattelu 

14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 16.9.2020.) 

 

Esimiehiltä kysyttiin kokonaiskuntoisuuden huolehtimisesta, joka jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin. Ensimmäiseksi kysyttiin kuinka haastateltavat huolehtivat fyysisestä hy-

vinvoinnistaan. Haastattelussa tuli ilmi, että liikunta on osa esimiesten elämää. Haastateltavat pyr-



  

 

kivät harrastamaan liikuntaa säännöllisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Kiireisinä jaksoina liikun-

nan määrä vähenee ja se on rauhallisempaa, koska arjen kuormittavuuden vuoksi energia on si-

dottuna muuhun. Työn ja vapaa-ajan ollessa tasapainoissa esimiehet jaksavat harrastaa liikuntaa 

paremmin. Esimiehet kertoivat kokevansa ulkoilun ja luonnossa olemisen merkittäväksi ja sen ole-

van tärkeää myös kiireisinä aikoina. Ulkoillessa ja luonnossa ollessa pääsee rentoutumaan ja saa 

raikasta ilmaa. Haastattelussa tuli ilmi, että ravinnosta huolehditaan syömällä terveellisesti ja sään-

nöllisesti sekä unen laadusta pidetään huolta. Toinen esimies kertoi tehneensä huomion, että töistä 

irtaantuminen on helpompaa työmatkapyöräilyn avulla kuin töihin kulkiessa autolla. (Esimies 1, 

haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 16.9.2020.) 

 

Seuraavaksi esimiehiltä kysyttiin, kuinka he huolehtivat psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Haastatte-

lussa tuli ilmi, että esimiehet huolehtivat psyykkisestä hyvinvoinnistaan monella eri tavalla. Esimie-

het käyvät työnohjauksessa, joka koettiin merkittäväksi keinoksi tukea omaa hyvinvointia. Esimie-

het kokivat, että työssä tarvitaan paljon mielenhallintaa. Vertaistuki kollegoilta koettiin tärkeäksi, 

mutta toisinaan kaivattiin esimieskollegaa, jonka kanssa asioista voitaisiin puhua luottamuksella. 

Haastateltavat huolehtivat jatkuvasta oppimisesta, niin koulutuksien, seminaarien kuin opiskelunkin 

kautta. On myös tärkeää pitää kiinni asioista, jotka tuottavat itselle mielihyvää.  Esimiehet kertoivat 

lukevansa ja kirjoittavansa säännöllisesti vapaa-ajallaan. Toinen esimies kertoi kirjoittamisesta ole-

van apua myös myönteisyyden harjoittamisessa. Kyseinen esimies pyrkii ohjaamaan ajatteluaan 

positiiviseksi ja pitää myönteisyyttä yllä työpaikalla. Hän kuitenkin tiedostaa oman pessimistisen 

puolensa, joka tulee toisinaan esille vapaa-ajalla ja kiireessä, kun oma jaksaminen on koetuksella. 

(Esimies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastattelu 16.9.2020.) 

 

Viimeisenä kokonaiskuntoisuuden osa-alueena kysyttiin, miten haastateltavat pitävät huolta sosi-

aalisesta hyvinvoinnistaan. Esimiesten mielestä perhe, ystävät ja sukulaiset ovat hyvinvoinnin kan-

nalta tärkeitä. Haastateltavien harrastukset koostuivat lähinnä kulttuurista. Työhyvinvointipäivillä 

koettiin olevan suotuisa merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Toinen esimies koki, että voisi 

huolehtia sosiaalisesta hyvinvoinnistaan enemmän. Esimies toivoi, että näkisi ystäviään enemmän, 

sillä ystävillä on suuri merkitys hyvinvointiin. (Esimies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, haastat-

telu 16.9.2020.) 

 

Kysyttäessä miten esimiehet voisivat kehittää itsensä johtamista, nousi esille tietoisuus. Esimiehet 

haluaisivat tulla tietoisemmaksi siitä, mitä on ja mitä haluaa tehdä. Olisi tärkeää tiedostaa, mikä 

itselle on tärkeää. Omien arvojen löytäminen ja kirkastaminen koettiin myös kehityksen kohteeksi. 



  

 

Haastateltava koki, että nämä asiat vaikuttavat kaikkeen tekemiseen, olemiseen ja kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin myönteisellä tavalla. Hengitykseen tulisi kiinnittää huomiota enemmän, jotta hen-

gitys ei muuttuisi pinnalliseksi. Sen lisäksi pitäisi muistuttaa itseään pysähtymään välillä, varsinkin 

kiireisinä aikoina. Esimiesten kokiessa kiirettä, tulisi pohtia onko kiire itse aiheutettua. Haasteeksi 

koettiinkin se, kun kiire haastaa omaa mieltä ja oma asenne voi olla vaikea pitää kepeänä. Haas-

tattelussa tuli ilmi vaikeus puuttua ristiriitatilanteisiin ajoissa. Haastateltava toivoi, että puuttuisi 

mahdollisiin ristiriitatilanteisiin ennaltaehkäisevästi. (Esimies 1, haastattelu 14.9.2020; Esimies 2, 

haastattelu 16.9.2020.) 



  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Esimiehille laaditun tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että esimiehillä on itsensä johtami-

sen taitoja. Esimiehet kertoivat itsensä johtamisessa olevan tärkeää ajankäytön hallinta ja se, että 

tietää mitkä ovat omat työtehtävät ja tavoitteet, jotta kykenee johtamaan ja hallitsemaan omaa työ-

tään. Sen lisäksi on tärkeää itsestään huolehtiminen kokonaisvaltaisesti ja omien vahvuuksien ja 

heikkouksien tiedostaminen sekä heikkouksien kehittäminen. Tästä voidaan päätellä, että esimie-

het tietävät suhteellisen hyvin mitä itsensä johtaminen pitää sisällään. Sydänmaanlakan (2006) 

mukaan itsensä johtamisen taitojen kehittäminen jatkuu koko elämän, joten koulutukset itsensä 

johtamisesta ja tietoisuuden harjoittamisesta voisivat olla hyödyllisiä. 

 

Tutkimuksen mukaan fyysisestä hyvinvoinnista huolehditaan suhteellisen hyvin. Koska useampi 

vastaaja kertoi harrastavansa liikuntaa, voidaan päätellä, että liikuntaa pidetään tärkeänä asiana 

hyvinvoinnin kannalta. Fyysisestä hyvinvoinnista huolehdittaessa myös unella ja rentoutumisella 

on merkityksensä. Luonnossa olemisella ja ulkoilulla koettiin olevan vaikutusta palautumiseen. Esi-

miehet ymmärsivät ravinnon merkityksen hyvinvoinnissa, mutta he myös tiedostivat siinä olevan 

toisinaan puutteita. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että psyykkisestä hyvinvoinnista huolehditaan monipuolisesti. Esimiehet tar-

vitsevat työssään paljon mielenhallintaa ja myös mahdollinen työnohjaus tukee psyykkistä hyvin-

vointia. Vastauksissa ilmeni, että jatkuva oppiminen on osa esimiesten elämää. Esimiehet kertoivat 

lukevansa ja kirjoittavansa säännöllisesti, jotka ovat hyviä tapoja huolehtia psyykkisestä hyvinvoin-

nista. Tutkimuksen tuloksien perusteella sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehditaan pitkälti olemalla 

perheen kanssa. Perheen lisäksi sosiaalisesta hyvinvoinnista pidetään huolta ystävien kanssa ole-

malla ja osallistumalla työhyvinvointipäiviin. Tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että 

esimiehet osaavat huolehtia itsestään kokonaisvaltaisesti. Salmimies (2008) kertoo, että vastuu 

kokonaiskuntoisuuden riittävän hyvästä tasapainosta on ihmisellä itsellä. Jotta kokonaisuutta voi 

hallita, tulee tunnistaa yksilökohtaiset haasteet ja selättää ne riittävällä itsekurin, pitkäjänteisyyden 

ja psyykkisen energian avulla. 

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että tärkein ajanhallinnan keino on työnsuunnittelu. Esi-

miehet suunnittelevat työtään säännöllisesti päivittäin, sekä lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. 



  

 

Työtä pyritään myös suunnittelemaan ennakkoon. Lampikosken (2009) mukaan ajankäyttö perus-

tuukin suunnitteluun ja se alkaa oman toiminnan analysoinnista. Omaa ajankäyttöään ei voi suun-

nitella, ellei tiedä mihin aika kuluu. Esimiehet voisivat seurata ja analysoida ajankäyttöään sään-

nöllisesti. Itsetuntemus auttaa ajankäytön suunnittelussa siten, että tunnistaa omat vahvuudet ja 

haasteet sekä omat luontaiset toimintatavat. 

 

Esimiehet kertoivat aikatauluttavansa ja priorisoivansa työtään säännöllisesti. Esimiehet kertoivat 

ajanhallinnan keinoiksi myös kalenterin käytön, tehtävälistojen tekemisen, sähköpostiin keskitetysti 

vastaamisen, aikataulutettujen tavoitteiden asettamisen ja kyvyn sanoa ei. Tästä voidaan tehdä 

johtopäätös, että esimiehillä on käytössä hyviä ajanhallinnan keinoja. Stephen Coveyn (2012) mu-

kaan priorisoinnissa tulee huomioida, onko asia kiireellinen vai tärkeä. Kiireellisiä asioita on vaikea 

olla huomaamatta, mutta tärkeä asia on kytköksissä tuloksiin ja on siten ensisijaisempi priorisoin-

nissa. Esimiehet voisivat priorisoidessaan asioita opetella tunnistamaan, onko asia kiireellinen vai 

tärkeä. Silloin voisi olla mahdollista, että liiallinen kiire vähenee. 

 

Tutkimuksen perusteella ajankäytön hallinnassa on haasteita. Suurimmat haasteet ovat kiire ja työ-

päivien aikana eteen tulevat yllättävät haasteet, jotka muuttavat suunnitelmia. Tutkimuksen tulok-

sista voidaan tehdä johtopäätös, että ajankäytön suunnittelua voisi tehostaa. Rytikankaan (2008) 

mukaan ajankäytön suunnittelua voi tehostaa usealla eri tavalla. Säännöllinen työn suunnittelu ja 

tavoitteiden asettaminen ovat lähtökohtia ajankäytön hallinnassa. Käytetyimpiä ajanhallinnan väli-

neitä ovat kalenteri ja tehtävälistat, mutta niiden käytön tulisi olla tehokasta. Työpäivien aikana tulisi 

pystyä työskentelemään edes toisinaan ilman keskeytyksiä tai häiriötekijöitä, jotta tehtäviin voisi 

keskittyä ja ne tulisivat kerrallaan tehtyä oikein. Sähköposti voi aiheuttaa turhia keskeytyksiä, joten 

ilmoitusäänet tulisi olla pois päältä ja se tulisi avata mahdollisuuksien mukaan keskitetysti vain 

muutaman kerran päivässä. Ajankäyttö tehostuu myös, kun osaa sanoa ei tarvittaessa. Tämän 

vuoksi omat arvot, työnkuva ja tavoitteet tulisi olla selvillä, jotta tietää milloin kieltäytyminen on 

tarpeen. Aikavarkaisiin olisi hyvä myös kiinnittää huomiota. Aikavarkaat ovat sellaisia, jotka vievät 

turhan paljon aikaa. Niiden tunnistaminen ja häätäminen auttavat tehostamaan omaa ajankäyttöä. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että esimiehet kokevat kiirettä jaksoittain. Vastausten perusteella voidaan 

tehdä johtopäätös, että kiire on yksi suurimmista haasteista kyseisessä yrityksessä. Toisinaan kiire 

on haitallista työntekijöille. Haittavaikutukset ovat niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin. Tut-

kimuksen tulosten mukaan esimiehet kokevat haasteita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueilla 

kiireisinä aikoina. Esimiehet kertoivat hallitsevansa kiirettä tietoisuuden avulla, siten että tietää mitä 



  

 

itsessä tapahtuu ja mitä itselle kuuluu. Muita tapoja hallita kiirettä olivat töistä irtaantuminen kunto-

salin avulla, häiriöttömän työskentelyajan hyödyntäminen aamuisin sekä tehtävien kirjaamisen 

muistiin. Salmisen ja Heiskasen (2011) mukaan tietoisuus on lähtökohta kiireen taltuttamiseen. 

Omaa ajankäyttöä tulisi tarkastella niin, että tietää mihin aika kuluu päivittäin ja miksi toimii tietyllä 

tavalla. Kiire on tunne sekä fakta. Kiireen ollessa tunne, on mahdollista vaikuttaa omiin ajatuksiin 

ja vältellä ajattelemasta ja puhumasta kiireestä liikaa. Kiireen johtuessa yrityksen tavoista tai toi-

menpiteistä, tulisi niitä muuttaa, jotta kiireestä päästään eroon. Kiireisinä jaksoina rentoutuminen 

työpäivän aikana on entistä tärkeämpää, olisi tärkeää pitää tauoista huolta ja tehdä säännöllisesti 

hengitysharjoituksia. 

 

Esimiehet kokevat haasteita itsensä johtamisessa. Tutkimuksessa ilmeni, että työn ja vapaa-ajan 

erillä pitäminen koettiin haastavaksi. Työn ja vapaa-ajan erottaminen olisi tärkeää, jotta työstä ei 

koidu liikaa stressiä. Salmisen ja Heiskasen (2011) mukaan työstä vapaa-ajalle siirtymiseen kan-

nattaakin sijoittaa itselle sopiva kiirestoppari, joka kertoo keholle ja mielelle, että nyt on aika palau-

tumiseen. Esimiehet olivat sitä mieltä, että työnkuvan ja tavoitteiden tulisi olla selkeämpiä. Tästä 

voidaan päätellä, että työnkuvat ja tavoitteet eivät ole selkeitä yrityksessä. Toivasen (2020) mukaan 

työntekijät voivat priorisoida tehtäviään paremmin, kun työnkuva ja tavoitteet ovat selvillä. Tämän 

vuoksi olisi tärkeää, että työnkuva ja tavoitteet selkiytettäisiin yrityksessä. Esimiehet kokevat myös, 

että olisi hyvä saada keskustella asioista esimieskollegan ja oman esimiehen kanssa. Säännöllisiä 

keskusteluita voisi sopia esimieskollegoiden tai oman esimiehen kanssa. 



  

 

7 POHDINTA 

Itsensä johtaminen on mielestäni aiheena hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen. Uskon, että itsensä 

johtamisella tulee olemaan suurempi merkitys tulevaisuudessa. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi 

myös ajankäytön hallinnan taidot tulevat korostumaan entisestään työelämässä. Lisääntyvän etä-

työn ja muuttuvan työelämän vuoksi työntekijän tulee osata johtaa itseään ja työtään. Jokaisessa 

yrityksessä tulisi puhua itsensä johtamisesta ja mahdollisuuksien mukaan järjestää aiheesta kou-

lutuksia. Työntekijän itse tulisi ottaa vastuu itsensä johtamisen taitojen kehittämisestä. Itsensä joh-

tamisessa on tärkeää muistaa ihmisten yksilöllisyys ja erilaisuus työntekijöinä. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, minkälaisia käytänteitä ja haasteita esimiehillä on it-

sensä johtamisessa. Mielestäni onnistuin löytämään tutkimuskysymyksiin vastaukset valikoitujen 

tutkimusmenetelmien avulla ja koen, että tutkimus on onnistunut. Tutkimuksen aikaan esimiehillä 

oli kiireinen aika käynnissä, mikä voi vaikuttaa osaltaan kyselyn vastausprosenttiin. Ihmisten erilai-

suus ja yksilökohtaiset ominaisuudet voivat vaikuttaa tutkimuksen vastauksien vaihtelevuuteen. 

 

Mielestäni tutkimusta voidaan pitää validina, sillä tutkimuksen tuloksista saatiin hyödyllisiä ja käyt-

tökelpoisia tuloksia. Tuloksia voidaan pitää luotettavina. Anonymiteetti tukee luotettavuutta, koska 

vastaajat ovat uskaltaneet olla omana itsenään ja vastata rehellisesti. Tutkimuksen otannan ollessa 

pieni ja rajattu sekä itsensä johtamiseen liittyvän yksilöllisyyden vuoksi, tuloksia ei voida täysin 

yleistää. Esille nousseet käytänteet ja haasteet itsensä johtamisessa voivat kuitenkin olla sellaisia, 

joita jokainen työntekijä voi pohtia omakohtaisesti. 

 

Tutkimuksen perusteella toimeksiantajan tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten kiire vaikuttaa työn-

tekijöihin. Kiireestä olisi hyvä päästä eroon edes jossain määrin, sillä kiire aiheuttaa haittavaikutuk-

sia työntekijöissä. Kiireen taltuttaminen tulisi tapahtua yksilökohtaisesti sekä yhteisesti kyseisessä 

yrityksessä. Toimeksiantaja voisi myös selkeyttää työnkuvat ja tavoitteet. Selkeä työnkuva ja ta-

voitteet tukevat työntekijöitä huomattavasti työn suunnittelussa ja hyvinvoinnissa. Mielestäni ajan-

käytön hallinnasta voisi puhua yrityksessä enemmän. Työntekijät voisivat tuoda esille omia käytän-

teitään ja haasteitaan ajankäytön hallinnassa. Koska työntekijöillä oli jo hyviä käytänteitä itsensä 

johtamisessa ja ajankäytön hallinnassa, voisi työntekijät oppia toisiltaan ja saada tällä tavalla käyt-

töön itselleen uusia käytänteitä. Tutkimukseen pohjautuen, työ kulkeutuu helposti vapaa-ajalle ja 

työntekijät kokivat sen haastavaksi. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on pitkälti kiinni työntekijästä 



  

 

itsestä, sillä se vaatii paljon itsensä johtamista. Tutkimuksen perusteella työ kulkeutuu vapaa-ajalle 

ajatuksien mukana, joten työntekijän tulisi itse oppia ohjaamaan ajatuksiaan tietoisesti muualle.  

Esimiesten tulisi kehittää itsensä johtamisen taitoja jatkossakin. Itsetuntemuksen lisääminen on 

tärkeää, sillä itsensä tunteva ihminen voi ohjata tietoisesti omaa elämäänsä. 

 

Jatkotutkimus voitaisiin tehdä itsensä johtamisesta etätyössä. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella, 

miten etätyö vaikuttaa työntekijöihin ja minkälaisia itsensä johtamisen taitoja etätyössä tarvitaan. 

Tutkimuksessa voitaisiin käsitellä myös stressiä ja sen vaikutuksia. Uskon, että tällainen aihe olisi 

tarpeellinen useille työntekijöille, jotka tekevät etätöitä. 

 

 

 

 



  

 

LÄHTEET 

Alasentie, E. 2013. Askel edelle kiirettä ja kaaosta. Morrisville: Elina Alasentie. 

 

Covey, S. 2012. Tie menestykseen: 7 toimintatapaa henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. 

Suom. R. Salminen. 8. painos. New York: Simon & Schuster. 

 

Esimies 1, 2020. Haastattelu 14.9.2020. 

 

Esimies 2, 2020. Haastattelu 16.9.2020. 

 

Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä – miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäyte-

työn vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

 

Lampikoski, T. 2009. Hidasta! Ajankäytön valinnat arjessa ja työssä. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Neck, C. & Manz, C. 2012. Mastering Self-Leadership – Empowering yourself for personal excel-

lence. 6. painos. Lontoo: Pearson. 

 

Paasivaara, L. 2010. Itsensä kokoinen johtaja – itsetuntemus työyhteisön voimavarana. Helsinki: 

Tammi. 

 

Rasila, M. & Pitkonen, M. 2008. Aikavarkaat kuriin. Helsinki: Yrityskirjat Oy. 

 

Ristikangas, M. & Grünbaum, L. 2016. Valmentava esimies – Onnistumista palvelevat positiot. Hel-

sinki: Talentum. 

 

Rytikangas, I. 2008. Tehokas ajankäyttö. Vähemmän stressiä, enemmän tuloksia. Helsinki: Helsin-

gin seudun kauppakamari. 

 

Salmimies, R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki: WSOYpro. 

 

Salminen, J. 2006. Uuden esimiehen kirja. Helsinki: Talentum 



  

 

 

Salminen, J. & Heiskanen, P. 2011. Taltuta kiire. Viisi askelta tehokkaaseen ajankäyttöön. Helsinki: 

Talentum. 

 

Sarkkinen, M. 2020. Luonto tekee hyvää – mikä on oma mielipaikkasi? Työterveyslaitos. Viitattu 

29.10.2020, https://www.ttl.fi/tyopiste/luonto-tekee-hyvaa-mika-on-oma-mielipaikkasi/. 

 

Sydänmaanlakka, P. 2016. Älykäs johtaminen 7.0. Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? Helsinki: Ta-

lentum Media Oy. 

 

Sydänmaanlakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. 

Helsinki: Talentum. 

 

Sydänmaanlakka, P. 2017. Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. 

Helsinki: Talentum. 

 

Toivanen, M. 2018. Työtehtävien priorisointi auttaa ajanhallinnassa – kiireellinen pyyntö ei aina ole 

tärkein. Työterveyslaitos. Viitattu 11.9.2020, https://www.ttl.fi/fokus-kateissa-aika-palasina-uusi-

opas-tarjoaa-apua-asiantuntijoiden-ajanhallintaan/. 

 

Työturvallisuuskeskus. 2020. Johtaminen ja esimiestyö. Viitattu 4.11.2020, https://ttk.fi/tyoturvalli-

suus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/johtaminen_ja_esimiestyo. 

 

Vakkuri, K. 2013. Aika. Ajan lyhyt muistikirja. Opas ajanhallintaan ja käyttöön. Helsinki: BSV Kirja. 

 

 

  



  

 

KYSELYRUNKO LIITE 1 

 

1. Miten johdat itseäsi työssäsi?  

2. Kuinka huolehdit omasta jaksamisesta työssäsi?  

3. Mitkä asiat tukisivat omaa hyvinvointiasi parhaiten?  

4. Millaisia haasteita koet itsesi johtamisessa?  

5. Miten motivoit itseäsi työssäsi?  

6. Millaisia ajanhallinnan keinoja sinulla on?  

7. Oletko kiinnostunut osallistumaan jatkohaastatteluun itsensä johtamisesta? Laita tähän 

sähköpostiosoitteesi, jos olet kiinnostunut. Sähköpostiosoite tulee vain opinnäytetyön teki-

jän käyttöön yhteydenottoa varten. 

 

  



  

 

HAASTATTELURUNKO  LIITE 2 

 

1. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä itsesi johtamisessa?  

2. Suunnitteletko ajankäyttöäsi? Miten?  

3. Tunnetko kiirettä työssäsi? Miten se vaikuttaa sinuun?  

4. Huolehditko vapaa-ajan ja työn ajankäytön tasapainosta? Miten?  

5. Millä tavalla huolehdit fyysisestä hyvinvoinnista? (liikunta, ravinto, lepo, palautusjaksot)  

6. Millä tavalla huolehdit psyykkisestä hyvinvoinnista? (mieli, muisti, aivot, ajatukset) 

7. Millä tavalla huolehdit sosiaalisesta hyvinvoinnista? (sosiaaliset suhteet, harrastukset)  

8. Miten voisit kehittää itsesi johtamista?  
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