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Yksinyrittäjän työhyvinvointi

Yksinyrittäjä  on usein yksin,  myös  työhyvinvoinnin kanssa.  Ei  ole  työkaveria 

kenelle purkaa mieltänsä oli kyse iloisesta tai surullisemmasta asiasta.

Työssä pohditaan naisyrittäjän näkökulmasta katsottuna millaisia voimavaroja ja 

ihmistuntemusta  tarvitaan,  jotta  itsetuntemus  vahvistuu.  Naisyrittäjällä  työ, 

perhe ja  oma aika  "taistelevat"  ajankäytöstä.  On opittava jakamaan aikansa 

niin, että oma mieliala pysyy positiivisena ja hyvänä. Positiivinen asenne auttaa 

jaksamaan hektisessä työelämässä.

Työssä  käsitellään  erilaisia  menetelmiä,  joilla  voi  omaa  persoonallisuuttaan 

testata  ja  kehittää  haluttuun  suuntaan.  Ajatuskartta,  persoonallisuustestit, 

työssä ja - oppimistestit ja menetelmät käydään läpi. Tavoitteena saada itselle 

parempi minäkuva ja hyväksyä itsensä. Tavoitteena on myös oppia tuntemaan 

läheisiään  ja  oppia  luottamaan  tärkeisiin  ihmisiin  silloin  kun  oma  olo  on 

pahimmillaan.
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SOLO ENTREPRENEUR´S WELL-BEING

Solo entrepreneur is often alone, also with well-being. There is no one to share 

all the joys and sorrows what comes to work and home.

I reflect on my thesis female entrepreneur point of view. What kind of resources 

and knowledge of human is needed to strengthen your  own self-confidence. 

Female entrepreuner has work, family and leisure time fighting over the use of 

time. Must learn to share the schedule so your mood can remain positive and 

good.

In my thesis I introduced various methods of how to test your own personality 

and  then  develop  it  in  the  desired  direction,  Going  through  idea-maps, 

personality tests, the joblearning tests and methods. The aim is to gain better 

self-image and to accept themselves. Also the aim is to get to know their loved 



ones and learn to trust on the people who matter the most when your feeling is 

worst.
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1 Johdanto

Opinnäytetyö lähti tarpeesta tehdä omalle hyvinvoinnille radikaali muutos. On 

aika keskittyä siihen ihmiseen, joka peilistä katsoo. Mietin, kuka minä olen, mitä 

teen  ja  mihin  olen  menossa.  Pohdin  yrittäjän,  nimenomaan  yksinyrittäjän, 

jaksamista arjessa sekä siihen liittyviä  keinoja,  joilla voin helpottaa omaa tai  

yrittäjän arkea. Kenelle olen tärkeä, kuka minulle on tärkeä, kuinka voin lähteä 

kehittämään omaa persoonaa parempaan, itselleni tyytyväisempään suuntaan. 

Pohdin opinnäytetyössäni erilaisia menetelmiä, joilla saavutan tyytyväisemmän 

minän.  Mietin  myös,  kuinka  pienyrittäjät  voisivat  löytää  omaan  jaksamiseen 

apua, vinkkejä ja linkkejä internetistä, jokainen omaan yksilölliseen tarpeeseen. 

Menetelminä  tässä  opinnäytetyössä  käytän  internetistä  löytyviä  useampia 

erilaisia persoonallisuustestejä sekä ajatuskarttoja, joihin pystyn hahmottamaan 

omia ajatuksia, tavoitteita ja keinoja, joilla pääsee parhaimpaan lopputulokseen. 

Kerron myös kirjoista, joista olen löytänyt ajattelemisen aiheita sekä mihin ne 

ovat johtaneet.

Mihin olen menossa -osiossa, kokoan ajatuksiani ajatuskartan tavoin, käyttäen 

kasvun puuta. Puusta löytyy omat merkityksensä paljaalle, täydessä lehdessä, 

oksattomalle  ja  paljon  oksia  ja  juuria  omaavalle  puulle.  Oma merkityksensä 

lopullisissa  pohdinnoissa  on  myös  puun  kasvuun  vaikuttavilla  tekijöillä, 

maaperällä, sateella, auringolla ja pilvillä, kun mietin mihin minä olen matkalla.



2 Kuka minä olen?
Opinnäytetyön  aihe sai  alkunsa oman jaksamisen ja  minäkuvan tutkimisesta 

Mind map:n avulla. Alussa olin vain minä. Mietin kuka ja mikä on elämässäni 

tärkeää, millä tavoin voin kehittää ja kasvattaa itseäni siihen suuntaan, jossa on 

hyvä levollinen ja tasapainoinen olo kaikkien asioiden suhteen.

Kuva 1: Mind map minusta

Mitä koen tärkeäksi elämässäni? Ensimmäisenä kaiken yläpuolelle tulee omat 
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lapset ja muut läheiset, joihin kuuluvat äitini, sisko perheineen sekä muutama 

sydänystävä. Työelämä vei suuren osan ihmisten ajasta. Tämän ajan pitäisi olla 

laadukasta ja nautittavaa, sillä jos työ alkaa olemaan taakka on syytä katsoa 

peiliin  ja  tehdä  asialle  jotakin.  Ajatuskartan  avulla  hahmottelen  omat 

tärkeysasteeni, jolloin pystyn helpommin näkemään missä olisi kasvun paikka.

Olen aina halunnut katsoa tulevaisuuteen. Olen pitänyt  tärkeänä opiskella ja 

kehittää  itseäni,  sillä  se  on  tuonut  intoa  ja  iloa  omaan  jaksamiseen  ja 

työpanokseen.  Sitä  kautta  olen  pyrkinyt  olemaan  myös  asiakkaille  aina 

innostuva ja positiivinen asiakaspalvelija. Oppiminen, kasvu, kuten ajattelukaan, 

ei  lopu  koskaan  niin  kauan  kuin  henki  pihisee  ja  assosiaatioita  itsestäni  

kumpuaa. Kun aivot saavat mahdollisuuden työstää haasteita eri tasolla, niin 

tunteella  kuin  järjelläkin,  luovasti  ja  analyyttisesti,  tietomäärä  kasvaa  ja 

kokonaisnäkemys erilaisia asioita kohtaan vahvistuu. Monien vastoinkäymisten 

vuoksi, on oma jaksaminen heikentynyt ja kiinnostus työtä ja asiakkaita kohtaan 

hiipunut.  Yhteiskuntamme  lama-aika  vaikuttaa  omalta  osaltaan  myös 

asiakaskäyttäytymiseen  ja  sitä  kautta  omaan  jaksamiseen  ja  jatkuvaan 

yliyrittämiseen.  Yliyrittämisen  vaarana  on  oma  loppuunpalaminen  sekä 

muuttuminen haluttomaksi työtä ja asiakkaiden tarpeiden täyttämistä kohtaan. 

Yksinyrittäjän haasteet ja jaksaminen

Pohdin tässä työssä yksin työskentelevän naisyrittäjän näkökulmasta katsottuna 

yrittäjyyden haasteita ja jaksamista. Tuon esille erilaisia menetelmiä, jotka ovat 

auttaneet minua hahmottamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia, joita pystyn 

vahvistamaan  itsetuntemuksen  avulla.  Itsetuntemus  on  perusta  itsensä 

johtamiselle. Naisyrittäjillä on omat haasteet luoda tasapaino työn, perheen ja 

vapaa-ajan kesken.  Naiset  tuntevat  syyllisyyttä  tehdessään pitkää työpäivää. 

Samaan  aikaan  pitäisi  ehtiä  hoitamaan  lapset,  puoliso  ja  kotityöt,  olla 



”supernainen”.  Kukaan  ei  jaksa  olla  täydellinen  joka  sektorilla.  On  opittava 

kuuntelemaan omaa kehonkieltä ja käyttää tervettä maalaisjärkeä. On oltava 

selvä  kuva  siitä,  miltä  tavoitteen  tulisi  näyttää.  Se  ei  kuitenkaan ole  kaikille 

selvää, sillä monilla on se harhaluulo, että heidän on oltava joustavia ja otettava  

vastaan kaikki, mitä sattuvat saamaan. Yksinyrittäjyyden koetinkiviä ovat yksin 

puurtaminen, ei pysty jakamaan omia tuntemuksia heti tuoreeltaan esimerkiksi 

työkaverille  tai  esimiehelle.  Usein  myös  kiperät  kysymykset  jäävät  vaille 

vastausta. Kauneudenhoitoalalla vallitsee kateus toista yrittäjää kohtaan, vaikka 

kaikki olemme samanlaisessa asemassa. Myös kauneudenhoitoalalla tulisi olla 

enemmän verkostoja, joita voisi hyödyntää silloin, kun on hankala tilanne. 

Pienyrittäjät  tekevät usein pidempiä päiviä kuin palkansaajat.  Pitkät työpäivät 

vaikuttavat  kaikkein  negatiivisimmin  pienyrittäjien  psyykkiseen  terveyteen. 

(Gunnarsson, Vingård ja Josephson 2007.)  Positiiviset asiat ovat myös hyvä 

jakaa. Kun tuntee onnistumisen hetkiä, eikä ole ketään kenelle ilonsa jakaa, ei  

myöskään  saa  positiivista  kannatusta  onnistumisilleen.   Onnistumiset 

vahvistavat heikkoa itsetuntoa, sillä kaikki haluavat kokea onnistumisen hetkiä 

elämässään, työssä ja vapaa-ajalla.

Melko tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet yrittäjistä voi hyvin.  Yrittäjät 

eivät  tunnista  omaa  tilaansa,  vaikka  jaksamista  uhkaavat  riskitekijät  ovat 

näkyvissä.  Työkykyä  ylläpidetään  illuusiolla  jaksamisesta,  jota  kutsutaan 

Supermies-efektiksi.  Menesty  mielekkäästi  -  tutkimus  toteutettiin  elokuussa 

2012  sähköisenä  kyselynä  Eläke-Fennian  yritysasiakkaille  ja  siihen  vastasi 

1507  yrittäjää.  “Tutkimuksessa  havaittu  niin  sanottu  supermies-efekti  estää  

yrittäjää  näkemästä  oman  jaksamisensa  heikentymistä.  Tällaista  

työkykyilluusiota todettiin lähes joka viidennellä yrittäjällä, ja viidellä prosentilla  

se  on  ainoa  jäljellä  oleva  työkykyä  ylläpitävä  tekijä.  Työkykyilluusion  kasvu  

ennakoi  tutkimuksessa  työkyvyn  romahtamista”,  kertoo  työhyvinvoinnin 

asiantuntija Annarita Koli Eläke-Fenniasta. Tutkimukseen osallistuneista 62 % 



oli miehiä ja 38 % naisia. Vastaajista 39 % oli yksinyrittäjiä. Vastaajien keski-ikä 

oli 47,6 vuotta. (Eläke - Fennia, Menesty mielekkäästi 2012.)

 

 Loppuun palaminen

Mistä sitten tietää olevansa vaarassa palaa loppuun? 

Yksilön suhtautuminen työhön ja työn kuormittaviin tekijöihin vaikuttaa koettuun 

henkiseen  hyvinvointiin.  Työntekijä  voi  henkisesti  paremmin,  jos  hän  pystyy 

irrottautumaan työstä  työpäivän  loputtua  ja  osaa jollakin  tavalla  purkaa työn 

kuormittavat  tekijät.  (Kivistö,  Kallio,  Turunen  2008,  25.)  Työuupumuksen 

ensioireet  ovat  takakireys  ja  paha  olo.  Nämä  ilmenevät  muun  muassa 

epämääräisenä  huonona  olona,  ahdistuksena,  jatkuvana  jännitteisyytenä, 

sairasteluna  ja  unihäiriöinä.  Ihmissuhteet  lukkiutuvat,  jolloin  usein  läheisiään 

työntää  poispäin  eikä  halua  näyttää  omaa  pahaa  oloaan.  Työstressi  saa 

laiminlyömään  läheisiä  ja  läheisten  ahdistus  ja  huoli  saavat  tekemään  lisää 

töitä, pakenemaan tilannetta.  Väsynyt  ihminen pitää vaikka väkisin tehokasta 

työkulissia yllä, vaikka hänen työtehonsa on uupumuksen vuoksi heikentynyt. 

Seuraavia  työuupumuksen  merkkejä  ovat  ulkopuolisten  syntipukkien  etsintä, 

väsymys  joka  ei  mene  ohi  nukkumalla  sekä  viimeisenä  tunne  omasta 

huonoudesta ja avuttomuudesta.

Meitä  ei  ole  opetettu  hellittämään,  jättämään  asioita  ja  päästämään  irti.  

Irtipäästäminen  tulkitaan  kulttuurissamme  useimmiten  luovuttamiseksi. 

Halutaan ratkaisuja, tuloksia, tarpeiden täyttymistä. Ajatellaan, että on tarkoitus 

saavuttaa jotain, ei luovuttaa. (Dunderfelt 2006.)

Olen  lukenut  erilaisia  kirjoja  tutkiessani  omaa  persoonaa  ja  mielialaa.  Tony 

Dunderfeltin (2006) Voimavarana itsetuntemus on vaikuttanut minuun eniten ja 

se on antanut paljon ajattelemisen aihetta. Kirjan takakannessa oleva alkuteksti 



kertoo paljon “Olet mitä haluat – itsetuntemus hyötykäyttöön. Arjen kiireen ja  

huolten  melskeessä  oma  todellinen  tahtomme  menettää  usein  voimansa  ja  

sisäinen  höpöttäjämme  ottaa  vallan.  Se  taivuttelee  meidät  kohtaamaan  

maailman kuin aina ennenkin,  oppimiemme tuttujen toimintamallien mukaan.  

Samalla  sisäinen  höpöttäjä  saattaa  huomaamattamme  estää  meitä  

saavuttamasta tavoitteitamme.” 

• Hyvä  itsetuntemus  tuo  arkeen  tyytyväisyyttä  ja  valinnanvapautta. 

Terapeutti  Tommi Hellsten (2000) on kirjoittanut kirjan: Saat sen mistä 

luovut, elämän paradoksit. Kirja kertoo Hellstenin oivalluksista, joita on 

syntynyt,  kun hän on työskennellyt  omien ja toisten muutosprosessien 

kanssa. Älä odota muutosta muilta – uskalla muuttua itse. 

• Myöhemmin opinnäytetyössäni  esittelen paremmin psykografian ja sen 

ajatuksen.  Dietmar  Friedmann  kehittämä  voimavarasuuntautunut, 

prosessiluonteinen persoonallisuusoppi. Ritva Abao (2007) on kirjoittanut 

suomeksi  kirjan:  Kuka  minä  oikeastaan  olen.  Kirjan  avulla  pystyy 

määrittelemään oman tyyppinsä ja saada tietoon kuinka tulla toimeen ja 

parantaa toimintatapojansa muiden kanssa.

• Hieman korkealentoisempaa luettavaa oli Esa Saarisen ja Kirsi Luoman 

(2000) kirjoittama: Muodonmuutos. Itse en kirjasta saanut tukea omaan 

kasvuun, mutta joku toinen siitä voi hyötyä. Kirja hahmottelee oppimista, 

jonka avainsanoja ovat rajat ja rakkaus, kurinalainen ajattelu ja henkinen 

kasvu, toisen kunnioitus ja omaehtoinen kukoistus.

• Tavoitteiden asettaminen on kehittymisen  edellytys.  Itse  päättää,  mitä 

haluaa  oppia,  ja  kuinka  tehokkaasti  sen  tekee.  Juha  Wiskarin  (2005) 

kirja: Kartta arjen huippusuorituksiin, auttaa arvioimaan lahjakkuuksiaan, 

oppimistyyliään ja -tapaansa, ja oppia kuinka näitä tietoja voi hyödyntää 

eri  tilanteissa.  Kirjassa  esitellään  erilaisia  oppimis-,  muistamis-  ja 

luovuustekniikoita,  joita  voi  myös  itsenäisesti  harjoitella.  Moni  asia 



ratkeaa usein helpommin, kuin ensi ajattelemalla olisi kuvitellut. Kirjassa 

on myös paljon tehtäviä, joilla voi testata itseään.

Itsetuntemukseen liittyvää kirjallisuutta löytää kirjastosta todella hyvin, internetin 

hakukoneeseen  kirjoittaessa  “itsetuntemuksen  kehittäminen”,  tulee  monta 

hyvää linkkiä, joista voi hakea vinkkejä omaan hyvinvointiin.



3 Missä minä olen?
Ronkainen  ja  Ronkainen  (2011)  ovat  tarkastelleet  itsensä  johtamista 

naisyrittäjän näkökulmasta ja toteavat seuraavaa: ”Itsensä johtamisessa oman 

hyvinvoinnin parantaminen voidaan ajatella tutustumismatkana omaan itseen.  

Aktiivinen  aloitteellisuus  ja  vastuu  omasta  elämästä  ovat  olennaisia  

hyvinvoinnille ja niiden tarkastelu on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta.

Omatoimisuus  ja  aloitteellisuus  ovat  avaimia  ongelmiin.  Kiireessä  on  hyvin  

tyypillistä,  että oma terveys ja hyvinvointi  eivät  kiinnosta ennen kuin terveys  

reistailee.  Siksi  itsensä  johtamisessa  ymmärrys  omasta  rajallisuudesta  on  

tärkeää. Itsensä johtaminen on itsestä ja omista tarpeistaan huolehtimista.”

 Tunnetko itsesi?

Onko oman itsensä pohdiskelu  turhaa?  Luulisi,  että  jokainen tuntee  itsensä 

todella hyvin. Itseensä tutustuminen on kuin tie, jonka varrella avautuu uusia 

näkymiä,  jos  tietä  lähtee kulkemaan.  Tutustumisessa ratkaisevaa onkin uusi 

näkökulma  ja  tapa,  jolla  katsoo  itseään.  Pelkästään  tieto  siitä,  että  tuntee 

peilistä  katsovan  ihmisen,  ei  riitä  hyvään  itsetuntemukseen.  Pohtiessaan 

itseään voivat ajatukset johtaa oivallukseen siitä, minkä olettaa olevan tuttu tai  

itsestään  selvä.  Uudet  näkökulmat  vanhaan  tyyppiin  voivat  tuoda  uusia 

havaintoja ja nostaa esille asioita, joita mahdollisesti on suljettu pois ajatuksista 

ja avata laajempia näkökulmia minästä.  

 Itsetuntemus



Itsetuntemus tekee elämästä helpommin ymmärrettävää ja ennakoitavaa, koska 

se  auttaa  havaitsemaan  käyttäytymisen  syitä  ja  seurauksia.  Oman 

elämänhistorian ymmärtäminen lisää tietoisuutta siitä, miten itse on rakentunut, 

mistä omat tunteet  ja  reaktiot  nousevat  tai  mistä asenteet  ja  käyttäytyminen 

koostuu. Se auttaa myös huomaamaan oman käyttäytymisen vaikutuksia toisiin.

”Tunteiden  ymmärtäminen  on  itsetuntemuksessa  avainasemassa,  Jokainen  

meistä ikään kuin ui tunteiden ja tuntemusten meressä joka päivä, joka hetki.  

Meri  kuvaa  perinteisesti  ihmisen  lähes  mittaamattoman  laajaa  ja  syvää  

tunnemaailmaa.  Tunteet  voivat  olla  pieniä,  tuskin  muusta  mielenmaisemasta  

erottuvia  mielialojen  liplatuksia.  Tai  edestakaisin  aaltoilevia  emootioita,  jotka  

heittävät  meidät  tunteesta  toiseen.  Tai  jättisuuria  tunnevyöryjä,  esimerkiksi  

syvältä  sisimmästämme  nousevaa  tunnevyöryjä,  joka  virtaa  valtoimenaan  

maailmaan.” (Dunderfelt 2006, 60.)

Itsetuntemus tuo esiin uusia puolia, puolueettoman tarkkailijan ja kykyä ottaa 

etäisyyttä  erilaisiin  tunnetiloihin.  Itsetuntemus  auttaa  hahmottamaan  omien 

lisäksi myös toisten ihmisten tunteita, ajatuksia, mielentiloja ja käytöstä. Siksi se 

helpottaa  arjessa  elämistä.  Peilistä  katsova  tyyppi  on  sittenkin  tutustumisen 

arvoinen.  Muutokset  tai  vaikeudet  elämässä  voivat  yllättää  kenet  tahansa. 

Itsetuntemus on avuksi, kun 

• itsensä kanssa on vaikeaa

• elämä tuntuu raskaalta

• kohtaa ongelmia tai vaikeuksia

• ihmissuhteet askarruttavat

• elämän kriisit ja muutokset haastavat. 

Itsetuntemus auttaa vaikeissa elämäntilanteissa 

• löytämään sopivia selviytymiskeinoja 

• tulemaan toimeen ikävien tunteiden ja tunnetilojen kanssa 



• erottamaan sitä, mihin itse voi vaikuttaa ja mihin ei

• katsomaan realistisesti omia heikkouksia ja vahvuuksia

• pitämään itsestä ja läheisistä hyvää huolta vaikeuksienkin keskellä.

Onko  vahvalta  näyttävä  ihminen  aina  vahva  vai  peitetäänkö  heikkouttaan 

näyttämällä vahvalta? Olenko huono ihminen jos näytän heikkouteni? Kuinka 

paljon meidän elämänhistoria ja ihmissuhteet ovat vaikuttaneet ja muokanneet 

omaa itseä? Itsestä huolehtimisesta ja vaikuttamisesta toisiin ihmisiin voi olla 

uutta  opittavaa.  “Vahvaa  ja  itsetietoista  ihmistä  voi  pelätä,  mutta  häntä  on 

vaikea  rakastaa.  Sen  sijaan  heikkoa  ihmistä  on  helppo  rakastaa,  hänen 

heikkoutensa  herättää  meidän  myötätuntoamme”.  (Hellsten  2000,  29–30.) 

Itsetuntemuksen  taso  on  erilainen  eri  ihmisillä;  toisella  parempi,  toisella 

huonompi. Jokaisella on jotain uutta opittavaa itsestään vähintään siksi, että eri 

elämäntilanteissa  ihminen  muuttuu.  Se,  mikä  piti  paikkansa  eilen,  ei  ole 

välttämättä enää ajankohtaista tänään. 

 Menetelmät ja työvälineet

Opinnäytetyön ajatuksena on löytää uusi minä sekä oppia tuntemaan itsensä ja 

ympärillä olevat läheiset, työkaverit,  ystävät ja tuttavat hiukan paremmin kuin 

eilen.  Erilaisien  persoonallisuustestien  kautta  löytää  paljon  mielenkiintoisia 

asioita itsestään. On hyvä tarkkailla testejä miettien kuinka paljon ne kertovat 

itsestä. Nyt on hyvä aika katsoa peiliin ja hyväksyä myös negatiiviset kommentit 

kääntäen  ne  omiksi  vahvuuksiksi  ajan  myötä.  Pystyäkseen  kehittämään 

vahvuuksiaan,  on  ensin  tiedettävä  heikkoutensa,  silloin  myös  vahvuudet 

kehittyvät.



Persoonallisuustestit

Erilaisilla  persoonallisuustesteillä  pystyy  hahmottamaan  millainen  minä  olen. 

Internetistä  löytyy  lukematon määrä  erilaisia  testejä,  jotka  ovat  enemmän ja 

vähemmän  vakavasti  otettavia.  Testeihin  kannattaa  aina  suhtautua  hiukan 

varauksella.

Enneagrammi

Sana  enneagrammi  tulee  kreikan  kielestä  ja  suomennettuna  se  tarkoittaa 

yhdeksänkohtainen  kuvio.  Enneagrammi  -symbolissa  onkin  ympyrässä 

yhdeksän  kohtaa  numeroituna.  Ne  kuvaavat  selkeästi  erilaisia 

persoonallisuustyyppejä.

1. Perfektionisti

2. Auttaja

3. Suorittaja

4. Romantikko

5. Tarkkailija

6. Kyselijä

7. Seikkailija

8. Itsevarma

9. Sovittelija
     

Kuva 2: Enneagrammi -symboli 

Enneagrammi -systeemissä  me  ihmiset  jakaannumme  yhdeksään 

mielenkiintoiseen ja arvokkaaseen tyyppiin. Olemme erilaisia ja silti kaikki yhtä 

hyviä  omalla  tavallamme.  Kohtaamme  maailman,  muut  ihmiset  ja  tietenkin 



itsemme,  yhdeksällä  erilaisella  tavalla.  Teemme  asioita  tietyllä  tavalla, 

useimmiten alitajuisesti,  tiedostamatta syytä  käytökseemme. Kun tutustumme 

omaan tapaamme kohdata maailmaa, löydämme myös uuden tavan tutustua 

läheisiimme. Parhaimmillaan enneagrammi lisää ymmärrystä niin kotona kuin 

työelämässä.  Se  on  aidosti  toimiva  menetelmä  oppia  tuntemaan  itsensä  ja 

toisia. Kaikki yhdeksän tyyppiä ovat yhtä hyviä. 

Järkevintä on tyypitellä vain itsensä. Kaikista löytyy hyvät ja huonot puolensa. 

Synnymme tietyn tyyppisinä, mutta kasvuympäristömme vahvistaa tai heikentää 

ominaisuuksiamme.  Enneagrammi  ei  rajoita,  leimaa  eikä  laita  laatikkoon. 

Päinvastoin, sillä se vapauttaa meidät olemaan paras itsemme. Enneagrammi 

on ikivanha, mutta samalla moderni ja pätevä erilaisten ihmisluonteiden kuvaus.

Enneagrammi  on  monitasoinen  tieto-taito-järjestelmä,  jonka  perusasiat  oppii 

nopeasti.  Parhaimmillaan  enneagrammi  on  syvällinen ihmisyyden  opas.  Sen 

käyttö on levinnyt liike-elämään, terveydenhoitoalalle, psykologien ja opettajien 

keskuuteen.  Ihmiset,  jotka  haluavat  tutustua  itseensä  paremmin  ovat  myös 

löytäneet enneagrammin.

Mitä enneagrammi sitten kertoi minulle?

Olen avoin, minulla on mielikuvitusta, olen huolehtiva ja ulospäin suuntautunut. 

Pohdin mielelläni  ihmisten motiiveja ja tarkoituksia.  En jaksa keskittyä  pitkää 

aikaa samaan asiaan ja monet mielenkiinnon kohteet saatavatkin vahingoittaa 

menestymistäni  pitkäjänteisyyttä  vaativassa  työssä.  Tässä  on  minulle  selvä 

kasvun paikka, kasvattaa pitkäjänteisyyttäni.

Psykografia 

Psykografia  on  saksalaisen  filosofian  tohtori  Dietmar  Friedmannin  kehittämä 

voimavarasuuntautunut,  prosessiluonteinen  persoonallisuusoppi.  Tämän 

typologian  eli  luokittelujärjestelmän  tarkoituksena  on  lisätä  ihmistuntemusta. 



Tutkiessaan Eric Bernen transaktioanalyysin kolmen minätilan (lapsi, aikuinen, 

vanhempi)  ja kolmen elämänalueen (tunne,  ajattelu,  toiminta) vastaavuuksia. 

Psykografian  lähtökohtana  on,  että  ihmiset  voidaan  jakaa  eri 

persoonallisuustyyppeihin  sen  perusteella,  miten  he  suosivat  ja  laiminlyövät 

ajattelua, toimintaa tai tunteita. Tämän suosimis- tai laiminlyöntitavan mukaan 

psykografian  perustyypit  on  nimetty  suhdetyypeiksi,  asiatyypeiksi  ja 

toimintatyypeiksi. Lisäksi kullakin perustyypillä on kolme alatyyppiä. Friedmann 

löysi myös yhtäläisyydet psykografian ja enneagrammin välillä. Usein kuitenkin 

riittää pelkästään perustyyppien tunteminen.

Friedmann  käytti  ensimmäistä  kertaa  nimitystä  psykografia  vuonna  1990. 

Psykografian ja enneagrammin tyypit ovat toisiinsa verrattavissa. Psykografiaa 

harrastavien  mielestä  psykografia  on  kuitenkin  perustyyppiensä  johdosta 

helpommin  ymmärrettävissä  ja  käytettävissä.  Usein  riittääkin  pelkästään 

perustyyppien tunteminen. Psykografia tyyppikuvausten ja tuntomerkkien lisäksi 

käsittelee  myös  kunkin  persoonallisuustyypin  luonnollista  kehityssuuntaa  ja 

kullekin  tyypille  ominaisia  ratkaisumahdollisuuksia.  Tässä onkin  psykografian 

voima  muihin  typologioihin  verrattuna.  Saksassa  psykografia  lasketaan 

kuuluvaksi ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Saksassa psykografiaa on kehitetty 

edelleen vuodesta 1999 lähtien, muun muassa Werner Winkler on ollut suurena 

jatkokehittäjänä.  Suomessa  on  kuitenkin  keskitytty  alkuperäiseen  filosofian 

tohtorin Dietmar Friedmannin kehittämään oppiin.

Psykografian  avulla  näkee,  mitä  elämänalueista  ajattelu,  toiminta  tai  tunteet 

suositaan ja mitä laiminlyödään. Tämä avaa mahdollisuuden tietoiselle itsensä 

kehittämiselle,  koska  laiminlyödyt  alueet  sisältävät  kätkettyjen  taitojen  lisäksi 

tasapainottavia  tekijöitä  ja  ratkaisumahdollisuuksia.  Tavoitteena  on  saada 

omaan  itsenäiseen  ja  tasavertaiseen  käyttöönsä  niin  tunne,  ajattelu  kuin 

toimintakin. Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.

Psykografian  tyyppien  tunteminen  auttaa  oman  itsensä  tuntemisessa  ja 



sosiaalisissa  vuorovaikutussuhteissa.  Psykografia  lisää  huomattavasti 

yhteistyötaitoja toisten ihmisten kanssa, erilaistenkin. Psykografian tärkeimmistä 

päämääristä on oppia kohtelemaan itseään ja muita oikeudenmukaisemmin ja 

oppia ymmärtämään eri tyyppien käyttäytymismalleja ja -motiiveja. Psykografia 

luo hyvän pohjan voimavarakeskeisten menetelmien yksilölliselle toteuttamiselle 

sekä itsehoidolle.  Psykografia  ottaa  huomioon sen,  että  me ihmiset  olemme 

erilaisia, ja käyttää sitä tietoa hyväkseen. 

Psykografian tyypit:

• Suhdetyypit = suhteiden ja tunteiden tyypit

• Asiatyypit = järjen ja ajattelun tyypit

• Toimintatyypit = tahdonvoiman tyypit 

Itsestäni löysin eniten suhdetyyppiä sekä toimintatyyppiä, vuorotellen riippuen 

siitä, mistä asiasta on kyse. Asiatyyppiäkin, onneksi, aina välillä löytyi. Luulen, 

että kaikista ihmisistä löytyy kaikkia kolmea ihmistyyppiä, mutta joku niistä on 

hallitsevin.

Persoonallisuustesti Netello

Netello-testissä voi itse valita kysymysten määrän 5-15 kappaleen väliltä. Mitä 

suuremman  määrän  kysymyksiä  valitsee,  sitä  tarkemman  kuvauksen  saa 

lopputulokseen. Lopputulos on suuntaa-antava, eikä tämän testin tulokseen ole 

syytä uskoa 100 %:sesti.

Testiin tulee kaksi vaihtoehtoista kysymystä, joista toinen valitaan. Kysymyksiä 

tulee  viidestä eri  osa-alueesta,  kustakin  aina  valittu  määrä kysymyksiä.  Kun 

kaikkiin kysymyksiin on vastattu antaa teksti tuloksen siitä, oletko esimerkiksi 

ekstrovertti vai introvertti. Vastaus tulee janalle, josta näkyy kumpaan suuntaan 

vastaustesi  perusteella  parhaiten  asetut.  Testiä  tehdessä  tulee  vastata 



mahdollisimman rehellisesti,  jotta  saa  enemmän totuuden suuntaan  antavan 

lopputuloksen.

Introvertti on  henkilö,  joka  on  sisäänpäin  kääntyneempi  ja  miettii  tekojaan 

enemmän kuin ekstrovertti.  Introvertiksi  kuvaillaan joskus henkilöä, joka pitää 

itsenäisestä toiminnasta enemmän kuin sosiaalisesta. Ennen kaikkea introvertti 

saa energiansa omasta itsestään, ja jatkuva muiden kanssa vuorovaikuttaminen 

reaalielämässä  pikemminkin  vie  sitä  häneltä  kuin  ylläpitää  sitä.  Introvertit 

tarvitsevat omaa rauhaa ”ladatakseen akkujaan”. 

Ekstrovertti suuntautuu  ihmisiin  ja  asioihin  ympäristössä,  päinvastoin  kuin 

introvertti.  Ekstrovertti  saa  energiaansa  vuorovaikutuksessa  muiden  ihmisten 

kanssa  kasvotusten.  Ekstrovertit  hakeutuvat  tilanteisiin,  joihin  liittyvät  muut 

ihmiset  ja  heidän  kanssaan  vuorovaikuttaminen.  Ekstroverteillä  saattaa  olla 

vaikeuksia  keskittyä  esimerkiksi  opintoihin,  ellei  opiskelu  tapahdu  pienessä 

vuorovaikuttavassa piirissä. Koska ekstrovertit ovat ulkoisesti referensoituneita, 

he  eivät  kiinnitä  yhtä  paljoa  huomiota  tunteisiinsa  ja  puhuvat  ennen 

ajattelemista.  Muun  muassa  tämän  takia  ekstroverttejä  pidetään 

impulsiivisempina,  koska he eivät  ota  aikaa reflektoidakseen tilanteita,  toisin 

kuin introvertit.

Kuva 3: Psykografiatestin tyyppimääritelmä

Testin  mukaan  olin  73  %  impulsiivinen  ekstrovertti  intuitiivinen  tuntija. 

Määritelmä vastasi aika lähelle omaa käsitystäni itsestäni.

IntroverttiEkstrovertti

IntuitiivinenKäytännöllinen

Ajattelija Tuntija

Impulsiivinen Harkitsija



Nalle Puh persoonallisuustesti

Testaa ketä Puolenhehtaarinmetsän henkilöä sinä muistutat! 

Nalle  Puh  on  leikkimielinen  testi,  jossa  on  10  kysymystä.  Vastauksena 

annetaan joku Puolen hehtaarin metsän asukkaan vertaus. Esimerkiksi: sinä ja 

Tiikeri voisitte olla kaksosia ja kerrotaan millainen tyyppi  olet tiikerin mukaan 

katsottuna.

Suomen Yrittäjien sivulta löytyy yrittäjille ja varsinkin yksinyrittäjälle Duunitalkoot 

osio. Sieltä löytyy tietoa ja erilaisia linkkejä yrittäjän hyvinvoinnista, työkyky- ja  

jaksamistestejä  sekä  tietoa  yhteistyömahdollisuuksista  työterveyshuollon 

järjestämisestä työterveyshuollon kanssa. Sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa, 

joihin voi palata aina uudestaan ja uudestaan.

Suomen mielenterveys seura on tuottanut oppaan hyvinvoinnin lähteillä, jonka 

voi myös tulostaa. Oppaassa on paljon vinkkejä, joissa on otettu huomioon koti, 

liikunta, työ, ravinto ja kulttuuri. Lopussa on myös tehtävä, jossa voi tehdä oman 

hyvinvointikartan.



Kuva 4: Hyvinvointikartta

Facebook -kysely 

Tein Facebook:ssa kyselyn kavereilleni, jossa kysyin kaksi helppoa kysymystä:

1. "Millaisena koet minut ystävänä/ kaverina”?

2. "Millaisena kuvittelisit minut esimiehenä”? 

Vastauksia  tuli  24  henkilöltä.  Osa  vastaajista  oli  erittäin  läheisiä  ja  tuntevat 

minut  hyvin.  Osa  vastaajista  taas  tuli  tuttavilta,  jotka  eivät  tunne  minua 

”läpikotaisin”. Facebook -kyselyä ei voi pitää täysin luotettavana, koska ihmiset 

eivät  yleensä  halua  sanoa  mitään  negatiivista  silloin,  kun  vastaavat  omalla 

nimellä. Siitä huolimatta oli mukava lukea millaisena kaverit minua pitävät.

1.  “Kuuntelija,  ystävällinen,  huumorintajuinen,  suorapuheinen,  luotettava, 

rehellinen,  räväkkä,  herkkä  kuuntelija,  hyvä  kuuntelija  ja  olkapää. 

Suorapuheinen, osaat kuunnella, et tuputa neuvoja, mutta ymmärrät, sisukas, 



iloinen,  aina voi  kysellä  neuvoja ja  jakaa työjuttuja,  ei  pelästy ihan pienistä.  

Ystävänä parasta A ryhmää. Ihana lohduttaja/ lohdutettava. Huumorimuija, rehti  

ja  reilu  sekä  valmis  ojentamaan  auttavan  kätensä.  Olet  sydämeltäsi  viisas. 

Sinulla on valtava tunneäly. Leijonasydän. Äiti Amman, varautunut.”

2.  “Määrätietoinen,  itsenäinen,  suorapuheinen,  tiukka,  vaativa,  rakastettava, 

oikeudenmukainen, rehellinen, ottaa ja myös antaa, luultavasti  vaativa, mutta 

oikeudenmukainen, jämpti, reilu, avoin, annat suoraan palautetta hyvästä, että 

myös  huonommista  asioista.  Positiivinen  organisoija,  palkitseva, 

ymmärtäväinen,  opettavainen,  suorasanainen.  Löytyy  varmasti  myös  sopiva 

määrä  auktoriteettia.  Esimiehenä  kuvittelisin  sinut  määrätietoiseksi,  kaikkien 

kanssa toimeen tulevaksi. Uskoisin, että esimiehenä olisit lempeästi ohjaava ja 

reilu. Sanoisit asiasta suoraan.”

”Koen sinut henkisenä nousuhumalana. Eli kun koko maailma ottaa pattiin, niin  

soitan sulle ja hetken juteltuamme tulee yhtä hyvä, kiva, mukava ja rento olo 

kuin nousuhumalassa. Esimiehenä saatat päästää orjan helpolla...”

Tämä kommentti oli niin osuva ja sopii molemmin puolin ystäväni kanssa. On 

mahtavaa huomata omaavansa loistavia ystäviä, vaikka välillä oma hyvinvointi 

ja ystävyyssuhteet ovat olleet koetuksella.

1. ”Olet rehellisesti edessä ja takana juuri sellainen aito ihminen: hymyilet, kun 

olet  iloinen  ja  onnellinen;  itket,  kun  olet  huolissasi  tai  surullinen.  Sinun 

kasvoiltasi  voi  lukea  tunteesi  ja  ajatuksesi,  olet  avoin,  luotettava  ja 

huolehtivainen 

2.  Esimiehenä  olisit  asiantuntija,  joka  vaatisi  työntekijältään  huolellista/ 

laadukasta  työtä.  Toisaalta  elämänkokemuksesi  tekisi  sinusta  viisaan  ja 

herkkyyttä  omaavan  esimiehen,  joka  tarpeen  tullen  osaisi  kulkea  pienen 

taipaleen työntekijänsä rinnalla silloin,  kun siihen olisi  tarvetta.  Positiivista  ja 

rakentavaa palautetta osaisit  varmasti  myös antaa, Uskoisin, että olisit  myös 



hyvä  opettamaan  ja  neuvomaan  Ja  tietenkin  toivoisin,  että  esimiehenä 

muistaisit, että annat aikaa myös itsellesi.”

Myös tämän ystävänkommentin allekirjoitan täysin ja mielestäni tämä kuvastaa 

hyvin  persoonallisuustesti  Netellon  testin  tulosta:  “Testin  mukaan  olin  73  % 

impulsiivinen ekstrovertti intuitiivinen tuntija”.

Erilaisilla  oppimistyyleillä  voi  oppia  kuuntelemaan,  näkemään  ja  kokemaan. 

Olemme kaikki erilaisia oppijoita, sillä yksi oppii kuuntelemalla toinen näkemällä 

ja  kokemalla,  kolmas  lukemalla  ja  kirjoittamalla  jne.  Hyvän  oppimisen 

edellytyksiä  ovat,  että  oppiminen  koetaan  mielekkääksi,  on  motivoitunut  ja 

oppiminen tarjoaa onnistumisen iloa. Hyvä työilmapiiri luo edellytykset hyvälle 

oppimiselle. 

Oppimistyylit: 

• aktiivinen osallistuja

• harkitseva tarkkailija

• looginen ajattelija

• kokeileva toteuttaja.

Erilaisia oppimistyylitestejä löytyy internetistä muun muassa hauilla

• oppimisstrategiatesti

• oppijana kehittyminen

• miellejärjestelmien perustesti

• Honey – Mumfordin oppimistyylien arviointi.



Mielenkiintoista,  kunhan  jaksaa  vastata  rauhassa  ja  miettiä  vastauksiaan 

hiukan.



4 Missä minä olen nyt?

Olen pohtinut  omaa hyvinvointia  ja  jaksamista  opinnäytetyön  teon aikana ja 

paljon  ennen  sitä.  Olen  saanut  paljon  ajateltavaa  edellä  mainituista 

menetelmistä,  ajatuskartta  on  loistava  tapa  tutkia  itseänsä,  tavoitteita  ja 

unelmia. Olen lähtenyt purkamaan ajatuksiani puun kasvun kautta.

Kuva 5: Näivettynyt elämän puu

Puu symboloi kasvua. Jos puu on kuvan kaltainen, ei kasvua enää tapahdu, 

vaan  puu kuihtuu  ja  näivettyy  pystyyn.  Kasvuun  tarvitaan  vettä,  aurinkoa ja 

ravinteita, aivan kuten ihminenkin tarvitsee omaan eheytymiseen työvälineitä ja 

vankan  kasvualustan.  Puun  juuret  ja  runko  kuvastavat  sitä  vahvaa  pysyvää 

perustaa kaikelle olemassaololle. Maaperän on oltava hyvä ja ravinteikas, jotta 

kasvu olisi hyvää ja tasaista. Aurinko antaa voimaa uudelle kasvulle ja sateen 



pieksämät oksat saavat kasvuvoimaa uudelle alulle. 

Itsetuntemuksessa  vahvat  oksat  ovat  elintärkeitä,  koska  niillä  kannatellaan 

tärkeimpiä  asioita,  esimerkeiksi  omien  tehtävien,  tavoitteiden  ja  unelmien 

päämääriä.  Pienet  ja  ohuet  oksat  ovat  tärkeitä  välitavoitteita,  joiden  kautta 

saavutetaan vahvat oksat. Sade on kasvulle tärkeä elementti, mikäli virkistävää 

ja  voimaannuttavaa  sadetta  ei  tule,  puu  näivettyy.  Rankkasateet  kuuluvat 

elämän  kulkuun,  ne  kuvastavat  kaikkea  olevan  liikaa  yhdellä  kertaa 

vastaanotettavaksi. Itsensä kehittämisessä kaikki liittyvät toisiinsa, ihminen itse 

voi vaikuttaa asenteisiinsa ja muuttaa niitä, jos vain haluaa. Kukaan ei tee sitä 

puolestasi. 

Asenne  muuttuu,  kun  haluaa  itse  muuttua  ja  olla  valmis  “suureen 

tuntemattomaan”.  Miksi  puun lehdet  aukeavat  kun saavat  vettä  ja  aurinkoa? 

Aurinko ja vesi antavat voimaa ja lehdillä on suunta mitä kohti kurkoittaa. Itselle 

on tehtävä selvä tavoite, mitä kohti haluaa mennä ja miksi kyseistä tavoitetta tai 

unelmaa tavoittelee. Jotta puu kasvaa ja runko vahvistuu, siihen tarvitaan aikaa 

ja  huolenpitoa.  Itselleen pitää antaa aikaa ja  olla  armollinen muistaen myös 

huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, tekemällä asioita, joista nauttii. Toisilla se 

on liikunta, ratsastus, käsityöt tai mikä tahansa, kunhan nauttii siitä mitä tekee. 

Kaikki kokemukset, hyvät ja huonot, vaikuttavat ihmisen itsensä kehittämiseen. 

On  osattava  tai  opeteltava  analysoimaan  tekemisensä,  omat  tunnetilat  ja 

opittava  uskaltaa  tehdä  asiat  toisin  kuin  ennen.  Oma  ajatusmaailma  pitää 

muuttaa positiivisemmaksi, esimerkiksi “Teen tämän asian heti!”, mutta ei näin: 

“Ei voisi vähempää kiinnostaa tehdä sitä tänään!”. 

Negatiivinen  ajattelu  tuottaa  negatiivista  toimintaa.  Kun  luo  hyvän  ilmapiirin 

ympärilleen,  on  hyvän  tuulen  tapana  tarttua.  Elämässä  myrskytuulia  synkin 

pilvin  ja  salamoin  ei  voi  estää,  silloin  runko  taipuu  ja  taipuu,  mutta  mitä 

enemmän on saanut hyviä ravinteita ja vahvuutta, runko taipuu, vaan ei katkea. 

Sisäinen  voimavara  auttaa  nostamaan  pään  pystyyn  ja  jatkamaan  taistelua 



myös myrskyjä vastaan, kovinkin myrsky laantuu aikanaan.

Selittelyt eivät auta, vaan toiminta. Ympärillä on hyvä pitää tukiverkosto. Mitä 

suurempi se on, sen parempi. Tuen pyytäminen ei ole heikkoutta, jos itse ei 

jaksa.  Sosiaalinen  pääoma  ja  hyvä  mielenterveys  liittyvät  toisiinsa,  mutta 

vaikutuksen  suunnasta  ollaan  epävarmoja  –  ei  tiedetä,  kumpi  on  ensin, 

yhteisöllisyys vai hyvä mielenterveys. (Hyyppä, 2009.)

 “Elämänpolun tärkeät askeleet ovat usko, toivo, rakkaus, joista uskomukset  

katoavat aina, kun kohtaamme niitä kumoavia totuuksia. Toiveet muuttuvat joka  

kerta tavoitteiden täyttyessä tai kun niiden saavuttaminen käy mahdottomaksi.  

Mutta rakkaus ei  lopu koskaan vaan ulottuu myös yli  rajallisen elinaikamme.  

Ilman uskoa asioihin ei lähde edes hakemaan totuutta, ilman toiveita ja unelmia  

täyttymyksien kokeminen on vaikeaa. Aika ja rakkaus ovat ajattomia.” (Oikotietä 

arjen  huippusuorituksiin,  Juha  Wiskari  2003.  Kartta  arjen  huippusuorituksiin, 

Juha Wiskari 2005.)



5 Pohdinta ja tulokset

Kuva 6: Elämän puu ja vahvistuneet juuret

Mitä vahvemmat juuret puulla on, sitä vankemmin se pysyy paikoillaan. Juuret 

antavat arvokasta ravinnetta runkoon ja sitä kautta oksiin sekä kauniin vihreinä 

loistaviin  lehtiin.  Luomme  ympärillemme  tukiverkoston,  joka  useimmiten 

rakentuu  läheisistämme,  ystävistä  sekä  muista  tärkeistä  ihmisistä.  Kun 

tukiverkostomme antaa  tukea  ja  arvostusta,  on  heiltä  silloin  myös  helpompi 

tarpeen tullen pyytää apua omaan jaksamiseen ja kasvamiseen. Tukiverkosto 

auttaa  meitä  pysymään pystyssä,  ja  vähitellen  omat  jalkamme kannattelevat 

paremmin ja paremmin. Pidetään huolta toisistamme. 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut raskas prosessi, joka on alkanut jo 

noin kaksi vuotta sitten. Opiskelujen ja opinnäytetyön tekemisen lomassa olen 

pohtinut paljon tekemisiäni sekä elämän ja työni tarkoitusta sekä mielekkyyttä. 

Tämän työn myötä olen myös oppinut olemaan armollisempi itselleni, sillä myös 



minulla  on  lupa  pitää  vapaata  ja  nauttia  olostani.  Minullakin  on  lupa  olla 

onnellinen. Vanhasta on uskallettava päästää irti, jotta uudella mahdollisuudella 

on tilaa tulla elämään. 

Olen pohtinut yksinyrittäjän jaksamista ja kuinka sitä pystyisi parantamaan sekä 

miten  voisi  antaa  vinkkejä  samassa  tilanteessa  olevalle  yrittäjälle.  Omalla 

kohdallani ei kuitenkaan käynyt niin kuin toivoin. 

Neuvoni  muille  yksinyrittäjille  on:  hakekaa ajoissa  apua ystäviltä,  kollegoilta, 

ammattiauttajilta  tai  ihan  keneltä  tahansa,  jonka  apuun  ja  tukeen  pystytte 

luottamaan.  Yksin  ei  missään  nimessä  kannata  jäädä,  sillä  yksin  asioita 

pohtiessa ja  ongelmia  ratkoessa ne yleensä  kasvavat  ylitse  pääsemättömiin 

mittasuhteisiin. 

Opiskelujen aikana olen päätynyt  ratkaisuun,  jossa olen päättänyt  jättää 24-

vuotisen yrittäjän uran taakseni. Sen oven suljen haikein mielin, mutta uuteen ja 

tulevaan katson uteliaana ja mieli avoimena. Mahdolliseen uuteen työpaikkaani 

lähden koulutuksesta ja opinnäytetyön tekemisestä saadut uudet opit mielessä. 

Opinnäytetyön tekeminen on avannut ajatuksia omasta persoonallisuudesta ja 

kasvun mahdollisuuksista  omassa ammatissani.  Koulutus on antanut  minulle 

myös eväitä tulevaisuutta ajatellen mahdolliseen esimiestyöhön.

”Jonakin päivänä olen puu ja tuuli laulaa oksissani

ja aurinko tanssii lehdilläni

ja olen vahva ja kaunis

kaikkina vuodenaikoina”

– Kahlil Gibran-
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