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ESIPUHE 

Työelämä on suurimmassa murroksessa sitten teollisen aikakauden alkumetrien 100 vuotta sitten. 

Kuvaavaa on, että olemme siirtymässä parhaillaan aikakauteen, jolle ei edes ole yksiselitteistä 

nimitystä. Selailin hiljakkoin kirjahyllyssämme 2012 edesmenneen Suomen silloisen johtavan 

tulevaisuudentutkijan Mika Mannermaan kirjaa ”Jokuveli. Elämä ja vaikuttaminen 

ubiikkiyhteiskunnassa.” Kirja on kirjoitettu vuonna 2008. Tuntuu, että kirjassa esitetyt projektiot 

jopa aivan lähitulevaisuudesta vaikuttavat huvittavan irrallisilta siihen, mitä maailmaa me elämme 

nyt vuoden 2016 alussa.  

Mitä haluan tällä esimerkillä kertoa? Yksinkertaisesti sitä, että tulevaisuuden ennustaminen on tällä 

hetkellä ehkä kaikista haasteellisinta koko tunnetun ihmiskunnan historiassa. Ei käy 

tulevaisuudentutkijoita kateeksi. Ainoa asia, joka on ilmiselvää - muutoksen tahti vain kiihtyy! Ja se 

iskee todella kovaa työelämään. Spekulaatiot siitä, että yli puolet työpaikoista vain yksinkertaisesti 

lakkaa olemasta lähivuosikymmeninä, alkaa tuntua todellisuudelta. Uskon henkilökohtaisesti, että 

luku on alakanttiin. 

Olen seurannut aktiivisesti työmarkkinoiden muutosta viitisen vuotta. Aktiivisesti siksi, että yksi 

keskeinen osa omaa elämääni liittyy siihen niin suoraan - valmennan tätä nykyä ihmisiä löytämään 

itselleen uudelleen työn tässä muuttuvassa maailmassa. Sitä ennen kävin läpi oman, useita vuosia 

kestäneen "metamorfoosin". Suurimmat haasteet työelämän murroksessa näyttävät liittyvän siihen, 

miten hyödyntää aikaisemman työuran osaaminen ja aikaansaannokset, jos haetkin jotakin aivan 

muuta työtä jatkossa. Onneksi tähän löytyy keinoja. Kyseessä ei ole kikkailu työnhakutilanteessa, 

vaan aito, henkilökohtainen lähestyminen siihen, mitä haluaa elämässään tehdä. Uuden työuran 

rakentaminen omien vahvuuksien ja intohimon varaan saa aikaan todella upeita asioita niin 

tekijässä kuin organisaatiossa, jossa työtä tehdään! 

Suuri haaste monen kohdalla on tällä hetkellä, että ollaan aika kuutamolla sen suhteen, mikä 

oikeasti innostaa. Tietoisuus siitä, että kynttilä palaa kituisasti, ei oikein innosta hakemaan saman 

alan työtä, jos sitä ylipäätään on tarjolla. Mutta mitä työtä hakisin, kun en oikein itsekään tiedä, 

mitä tekisin? Työelämä, laajemmin voidaan puhua ihmisen elämästä, on muuttunut 2000-luvulla 

olennaisesti siitä, mihin esimerkiksi itse tulin 1990-luvun alussa valmistuttuani Tampereen 

Teknillisestä Korkeakoulusta. Tuntui, että nuorelle teollisuustalouden ja tuotantotekniikan diplomi-

insinöörille töitä oli tarjolla, sen kun vain valitsi itselleen mieluisimman. Ei silloin ajateltu, kuinka 

pitkään tätä juttua tehdään, vaan annettiin palaa täysillä. Isossa kuvassa olin siinä uskossa, että nyt 

painetaan 40 vuotta tukka putkella ja 65-vuotiaana odottaa sitten ansaittu eläke, jolloin on aikaa 

toteuttaa kaiken maailman unelmat. 2000-luvulla tyypillinen yhden työuran pituus on enää 10-15 

vuotta ja sitten tulee jotakin aivan muuta. Saa nähdä, mikä on tilanne 2020-luvulla? 

Tämä kirja on tarkoitettu auttamaan sinua. Olen kerännyt näihin 60 sivuun kaiken sen kokemuksen, 

jonka yli 150 asiantuntijan ja esimiehen rekrytointi omiin tiimeihini kansainvälisessä liike-elämässä 

lähes 20 vuoden aikana on minulle tuonut. Toimin tätä nykyä, kolmatta vuotta, ura- ja 

yritysvalmentajana yrittäjäpohjaisesti. Tiedän, mitä tarkoittaa yrittäjän 25. tunti ja kerron siitäkin 

tässä kirjassa. Tavoitteeni on herättää sinussa oman elämäsi ajatteluprosessi, jossa sukellat 

seuraavien vuosien aikana syvälle oman hyvinvointisi rakennuspalikoihin. Voin kertoa omasta 

kokemuksesta, että matka on pitkä, mutta antoisa. Jaan myös kaiken sen, minkä tiedän 

onnistuneista työnhakuprosesseista – miten sinun tulee lähestyä työnhakua teknisenä taitona, joka 

on kenenkä vaan opittavissa ja on tämän päivän työnhaussa ehdottoman tarpeellinen. Tämän teen 

yli 200 uravalmennettavan auttamiskokemuksella kuluneiden reilun kahden vuoden aikana.    

Toivotan sinulle mukavia, oivalluttavia lukuhetkiä. Uskon, että palaat tämän kirjan äärelle vielä 

monta kertaa! 
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INTRO: MIKSI ET SAANUTKAAN HAKEMAASI TYÖPAIKKAA? 

 

 

Tiedätkö, mikä on kaikista tärkein rekrytoijan valintakriteeri hakiessasi työpaikkaa? Onko se 

aikaisempi työkokemus, koulutus, kielitaito vai jokin muu tärkeä tekijä, joka todennäköisesti löytyy 

ansioluettelostasi? Aika harva pysähtyy tämän äärelle ja vielä harvempi tietää oikean vastauksen. 

Viiden pisteen vinkki kuuluu: "Osaatko vai motivoidutko?" 

TUTKITTUA TIETOA 

Kansallinen rekrytointitutkimus™ 2015 analyysin mukaan kuuden tärkeimmän rekrytointipäätökseen 

vaikuttavien tekijöiden joukossa olivat seuraavat tekijät: Koulutus, kandidaatin profiilin sopiminen 

työyhteisöön, persoonallisuuden sopivuus tiimiin, motivaatio, aikaisempi työkokemus ja 

luonteenpiirteisiin liittyvät vahvuudet. Nämä kuusi tekijää on selvästi nähtävässä 

tärkeysjärjestyksessä toisiinsa nähden. Joko arvaat, mikä näistä kuudesta tekijästä on kaikista 

tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttaja tekijä? Haastatelluista erittäin tärkeänä sitä pitää yli 75% 

rekrytoijista, siinä missä kuudenneksi tärkein saa enää hieman yli 25% äänisaaliin. 

MIKÄ SINUA MOTIVOI? 

Kansallinen rekrytointitutkimus™ 2015 analyysin mukaan tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttava 

yksittäinen tekijä on työnhakijan motivaatio – yli 75% vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä 

laitettaessa valintakriteerit tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksessä viisi seuraavaa ovat 

persoonallisuuden sopivuus tiimiin, aikaisempi työkokemus, luonteenpiirteisiin liittyvät vahvuudet, 

profiilin sopiminen työyhteisöön ja kuudentena koulutus. Olisitko heti osannut laittaa nämä tähän 

järjestykseen? Selvä trendi on jo useamman vuoden ollut, että koulutuksen ja aikaisemman työuran 

merkitys valintakriteereissä laskee siinä missä motivaatio, persoonaan liittyvät  ominaisuudet ja 

sopivuus tiimiin nostavat päätään. Osaatko tuoda näitä asioita esille omassa työnhakuprosessissasi? 
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Kirjoitan tästä aiheesta 20 vuoden, yli 150 oman tiimiläisen  rekrytointikokemuksen sekä tuoreen, 

kolmatta vuotta jatkuneen uravalmentajan silmälasein. Näen uravalmentajana jatkuvasti ihmisiä, 

jotka ovat aivan kuutamolla oman työnsä suhteen. Aikaisempaa työtä on tehty silmät ummessa ja 

monen osalta vain siksi, että ei ole parempaakaan keksinyt. Motivaatio on liittynyt ulkoisiin 

motivaatiotekijöihin, keppiin ja porkkanaan, kuten sen sanoitan. Keppi on se, että jotakin työtä 

sitä ihmisen on elääkseen tehtävä ja porkkana on se, että on ylipäätään työtä tarjolla. 

Palkankorotukset eivät enää viimevuosina ole kuuluneet porkkanoihin kuin harvojen ja valittujen 

kohdalla. Ikävä tilanteen kuva, mutta niin monella todellisuutta, valitettavasti. 

VAIHDATKO SINÄ AIKASI RAHAAN? 

Empiirisen kokemukseni mukaan iso osa tällä hetkellä työssä käyvistä motivoituu ulkoisien 

motivaatiotekijöiden kautta. Siis vaihtaa aikaansa rahaan. En lähde prosentteja arvailemaan, mutta 

kyseessä on merkittävä osa työssäkäyvistä! 

Näkyykö ulkoinen motivaatio ja miten se näkyy? Mielestäni ulkoinen motivaatio näkyy lähinnä siinä, 

että ilmestytään työmaalle ja tehdään se minimi, mitä pitääkin, jotta työt jatkuu. Pyydän anteeksi 

tätä terävää kärjistämistä, mutta näin minä sen näen liian monen ihmisen kohdalla. Mikä sitten 

neuvoksi, mistä se sisäinen palo löytyisi? Varsinkin, kun on työpaikan vaihtotilanteessa – kovin 

monelta menee vanha työ alta ja uutta pitäisi hakea. Jos on lähihistoriassa motivoitunut vain 

ulkoisesti – kepin ja porkkanan kautta, voi olla vaikeaa syttyä työnhakutilanteessa rekrytoijan 

edessä liekkeihin. 

TARKISTA KYSYMYS! 

Ihmisen innostus on lähellä sydäntäni. Omakohtainen pysähtyminen sapatilla juuri tämän asian 

äärelle sai pohtimaan elämääni syvällisesti. Olin 2011 loppuvuodesta melkoisen jumissa, kun 

jankutin itselleni samaa kysymystä uudelleen ja uudelleen: ”Mitä työtä haluan tehdä seuraavaksi?” 

Olin puoli vuotta jumissa, kunnes tajusin, että kysymykseni on liian suppea – en tule löytämään 

siihen koskaan vastausta, koska itse kysymys rajaa liikaa vastausta. Suuri oivallus tuohon aikaan oli 

se, että työtä ja muuta osaa elämästä ei pidä tarkastella erikseen, vaan kyseessä on yksi ja sama 

asia – eihän meillä ihmisillä kai ole kuin yksi elämä kerrallaan!  

Vasta oivallettuani, että ”ahaa, minullahan on vain yksi elämä”, alkoi tapahtua. Vaihdon 

kysymyksen saman tien isoksi: ”Miten haluan elämääni elää?” Ja sitten alkoi tapahtua! Löysin 

nopeasti itseni tutkimassa itsensäkehittämiskirjallisuuden motivaatio-genreä ja löysin paljon 

oivalluksia. Sisäisestä motivaatiostahan tässä onkin kyse! Sieltä löytyy se innostus ja palo, joka on 

saatava yhtälöön mukaan. Seuraavat noin 1,5 vuotta menikin sitten oman siihenastisen reilun 40 

vuoden iän kelaamiseen ja omien sisäisten motivaatiotekijöiden löytämiseen. Yhtään ainokaista 

päivää tuosta aikakaudesta en pois antaisi, vaikka se ajoikin taloudellisesti melko ahtaalle. Mutta 

sekin on jälkeenpäin ajatellen hyvä asia, josta kirjoitan toisella kertaa. 

Oman oivallukseni lopputulemana kesällä 2013, itse asiassa tarkkaan ottaen eräänä elokuisena 

aamuna herätessäni tiesin täsmälleen, mikä minua sytyttää. Haluan yritysvalmentajaksi ja haluan 

toimia yrittäjäpohjalta! Kolme tärkeintä kriteeriäni innostukseen pääsee toteutumaan täysillä – 

tekemisen vapaus, jatkuva kasvun mahdollisuus sekä työn merkityksellisyys. Nyt jo kolmatta vuotta 

tätä elämää eläneenä voin vain sanoa, että kyllä tuntuu hyvältä! 

Tulen kirjoittamaan vuoden 2016 aikana useita juttuja sisäisestä motivaatiosta. Aihetta on jo 

Suomessakin kirjoihin asti pohdittu. Suosittelen Frank Martelan Valonöörit - sisäisen motivaation 

käsikirjaa sekä Lauri Järvilehdon Upeaa Työtä, näin teet itsellesi unelmien työpaikan kirjoihin 

tutustumista tämän polkusi alkumetreillä. Uskallan omakohtaisen kokemuksen pohjalta väittää, 

että sisäinen motivaatio on yksi niistä asioista, joita ei voi kuitenkaan pelkästään lukemalla oivaltaa 

– se vaatii pysähtymistä ja omaan itseensä tutustumista. Uskon myös, että sisäisen motivaation 
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oivalluttamisessa voi toinen henkilö olla suureksi avuksi – meillä ihmisillä kun on sellainen handicap, 

että ”me emme tiedä, mitä me emme tiedä.” 

Joko sinä tiedät, mikä sinua motivoi sisäisesti? Vai etkö tiedä, mitä et tiedä? Jälkimmäisen 

kysymyksen ollessa totta kannattaa asian äärelle pysähtyä, koska työnhakutilanteessa pelkän 

ulkoisen motivaation korostaminen ei liene kovin viisasta. Vai miltä sinusta kuulostaisi, kun 

kandidaatti kertoisi haastattelussa hakevansa työtä vain sen vuoksi, että saa laskut maksuun. Voi 

olla, että ainakin asiantuntija- ja esimiestehtävissä jää paikka saamatta. 
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OSA 1: TYÖPAIKAN VAIHDOS EDESSÄ - MIKÄ NEUVOKSI? 

UHKAAKO IRTISANOMINEN? 

 

Irtisanominen on useimmille ihmisille yksi suurimpia kriisejä elämän aikana. Joillakin ihmisillä 

tällainen kriisi voi liittyä avioeroon, lähiomaisen kuolemaan tai oman terveyden rajuun 

muutokseen. Yhtä kaikki, jokainen ihminen käsittelee kriisiä itselleen ominaisella tavalla. Ei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa. Hyvää tarkoittavan ihmisen suurin virhe tällaisen kriisin äärellä on 

sanoa ”hei, tiedän miltä sinusta tuntuu.” Hyvää tarkoittava ihminen ei voisi olla enempää väärässä, 

koska kukaan ei voi tietää toisen ihmisen tunteita, niin ainutlaatuisia tunneprosessit ovat.  

TUNNEPROSESSIN LÄPIKÄYMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 

Omalla kohdallani on tähän 46 vuotiseen elämääni mahtunut jo kaksi isoa kriisiä, joten jonkinlainen 

perspektiivi vaikeiden tilanteiden käsittelyyn on syntynyt. Oman lapsen kuolema 15 vuotta sitten ja 

avioero viisi vuotta sitten. Irtisanotuksi en ole joutunut, ellei ensimmäisen ja viimeisen palkkatyöni 

määräaikaisuuden loppumista sellaiseksi määritellä. Näissä tilanne on kuitenkin eri, koska 

lähtökohtaisesti on asennoitunut siihen, että kyseessä on määräaikainen työsuhde. 

Irtisanomistilanteissa olen kyllä ollut, siellä pöydän toisella puolella, aivan liian monta kertaa. Siitä 

ehkä osittain on seurauksena nykyinen uravalintani, jossa yhtenä kokonaisuutena on 

irtisanomistilanteessa olevien ihmisten auttaminen. 

Painotan sanaa auttaminen. Jokainen ihminen käsittelee tunteitaan itselleen sopivalla tavalla ja 

olisi hurskastelua lähteä kirjoittamaan tunteiden käsittelystä yleistä ohjetta. Joten en sitä tee. 

Korostan kuitenkin sitä tosiasiaa, että mikäli siirrät tunteittesi käsittelyn johonkin myöhempään 

ajankohtaan, voin taata ja allekirjoittaa, että se myöhempi ajankohta kyllä tulee. Tunteiden 

käsittelyssä on toki yleistettävissä olevia vaiheita, jotka useimmiten seuraavat melko loogisesti 

toinen toisiaan. Tyypillinen kriisikäsittelyn tunneprosessi etenee kieltämisestä vihan ja 

masennusvaiheen kautta hyväksymiseen. Mitään täsmällistä aikataulua ei prosessille voi eikä 
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pidäkään antaa, se on jokaiselle omakohtainen. Suuntaa antavasti puhutaan kuitenkin kuukausista 

muutamiin vuosiin edellyttäen, että käsittelee tunteitaan. 

Avain kriisistä toipumiseen on oman itsensä kohtaaminen. Varmin tapa olla selviämättä kriisistä on 

käsitellä sitä itsensä ulkopuolisena asiana. Tunteet asuvat limbisessä aivojärjestelmässämme, 

tarkkaan ottaen mantelitumakkeessa, jota toisinaan nimitetään aivojen tunnetietokoneeksi. 

Tietokone on siitä hyvä vertaus, että mantelitumake yhdistää uuden tilanteen tiedon aikaisemmin 

muistiin tallennettuun tietoon. Tämä selittää sen, miksi tunne on jokaiselle ihmiselle 

ainutlaatuinen kokemus. Vertailun vuoksi, limbinen aivojärjestelmä ohjaa myös motorisia 

toimintojamme, kuten esimerkiksi nielemistä. Tunteen käsittely on siis osa sinua, joten et voi sitä 

ulkoistaa. 

Miksi tunteiden ulkoistaminen on kuitenkin niin yleistä irtisanomistilanteessa? Tyypillisimmillään 

näen auttamistyössäni tilanteen, jossa ihminen on selvästi jäänyt jumiin uhriasemaan. Ensimmäiset 

tällaiset kokemukseni on 15 vuoden takaa, jolloin oman lapsen kuoleman julmuuden, lopullisuuden 

ja epäreiluuden tunteiden käsittelyssä löysin itseni nopeasti auttamasta toisia saman kohtalon 

kokeneita. Uhriasemaan jääminen on kokemukseni mukaan varmin tapa pilata oma ja läheisten 

ihmisten elämä pitkäksi aikaa, joissakin yksittäisissä tapauksissa loppuelämäksi. Tämä sama ilmiö 

oli hyvin selkeänä myös viisi vuotta sitten, jolloin osallistuin avioeroa käsittelevään 

vertaistukiryhmään. Osasin tuolloin katsella jo yhden ison kriisin läpikäyneenä tunneprosessia 

hieman etäämmältä tietoisena kuitenkin siitä, että läpi se on taas käytävä, koska aioin selvitä 

tästäkin kriisistä kunnialla maaliin. 

Olen tarkoituksella käsitellyt tunneprosessia nyt melko pitkään. Osalle irtisanomistilanteeseen 

joutuneista irtisanotuksi tuleminen voi myös olla helpotus – tulee ulkopuolinen apu omaan 

päättämättömyyteen. Työpahoinvointi on voinut jatkua jo pitkään, mutta ei vain ole pystynyt 

tekemään päätöstä irrottautua vanhasta. Kohtaan tässä tilanteessa olevia ihmisiä enenevässä 

määrin. Oli tunnetason kokemus mikä tahansa, mahdollisuus on kuitenkin kaikille sama – 

mahdollisuus jonkin uuden aloittamiselle. Käytän tämän jutun loppuosan kuvaamalla muutamia 

keskeisiä toimintamalleja, joista on ollut hyötyä monelle irtisanotuksi tulleelle, joita olen päässyt 

auttamaan. Pysähdy miettimään kohdallasi, toimisivatko ne sinun tapauksessa. 

PYSÄHDY TARKASTELEMAAN AINAKIN NÄITÄ ASIOITA  

Omaa työuraa on nyt takana 20 vuotta. Valtaosan tästä ajasta olen toiminut keskijohdon eri 

tehtävissä aidosti kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yrityksessä. Viimeisten kahden vuoden ajan 

olen toiminut valmentajana ja mm. päässyt auttamaan yli 200 irtisanomistilanteeseen joutunutta 

ihmistä. Suomalainen yrityskansalaisuus, Corporate Citizenship, on yksi positiivisista ilmiöistä, joka 

ei mediaa tunnu liiemmin kiinnostavan. Hyvästä yrityskansalaisuudesta yksi konkreettinen muoto on 

irtisanomistilanteiden tuki irtisanottaville. Korostan, että Suomessa ei ole olemassa mitään lakia, 

jonka mukaan yrityksen pitäisi tukea irtisanottavia, ainoa laki asiasta on yhteistoimintalaki, joka 

kertoo miten irtisanominen on minimissään tehtävä, kun yrityskoko ylittää tietyn kynnyksen. Eli 

minun palkan maksaa pääsääntöisesti yritys, joka irtisanoo työntekijöitään. Toimeksiantona on 

auttaa irtisanottavia mahdollisimman hyvin työllistymään uudelleen. On hienoa nähdä, että myös 

pienemmät suomalaiset yritykset ovat esimerkillisiä yrityskansalaisia! 

Pysäytän sinut nyt neljän asian äärelle. Ensimmäinen niistä on irtisanomiseen johtaneiden syiden 

rationaalinen analysointi. Riippuen tunneprosessisi vaiheesta rationaalinen ajattelusi häiriintyy 

enemmän tai vähemmän. Yritä parhaasi mukaan listata faktat paperille – miksi irtisanominen 

tapahtui? Pohdinta kannattaa aloittaa siitä, mitä yrityksessä on tapahtunut ja miettiä, vaikuttiko se 

työsuhteesi päättymiseen. Kysy seuraavaksi itseltäsi, minkä vuoksi juuri sinä jouduit lähtemään? 

Tiivistä kaikki tärkeimmät asiat sellaiseksi jäävuoren huipuksi, jonka pystyt kertomaan muille 

sujuvasti. Tätä kannattaa myös harjoitella paljon, esimerkiksi ruokakaupassa keskellä päivää, kun 
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tuttavasi ihmettelee, että etkö olekaan töissä, kun olet kaupassa tähän aikaan päivästä. 

Tavoitteena on, että tulet asian kanssa sinuiksi ja osoitat samalla, että et ole uhri, vaan faktat on 

faktoja ja katseesi on suunnattu tulevaan. 

Toinen tärkeä asia on henkilökohtainen rahatalous, joka ei aina ensimmäisenä tule mieleen 

varsinkaan tilanteissa, joissa on tiedossa jonkinlaisia työnantajan tarjoamia tukipaketteja. 

Kokemukseni mukaan rahasta puhuminen on suomalaisille yhäkin erittäin vaikeaa. Pois lukien 

muiden rahat, kuten vaikkapa kreikkalaisten tapa suhtautua rahaan. Nostan rahatalouden faktojen 

selvittämisen aina ensimmäisten asioiden joukossa esille, koska faktojen selvittäminen itselleen 

vapauttaa paljon energiaa erilaista peloista, joita irtisanomistilanne nostaa pintaan joka 

tapauksessa. Pelko on tunteista yksi voimakkaimmista ja voi olla osalle ihmisistä lamauttava. 

Samalla, kun heti selvittää rahataloutensa faktat, kannattaa kulutustottumuksien muuttaminen 

aloittaa viimeistään seuraavana päivänä. Hämmästyttävän moni ihminen jatkaa kulutusta 

normaaliin tapaan, kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka faktisesti tietää, että tulotaso putoaa 

olennaisesti. Tein tämän virheen itse jäädessäni sapatille muutama vuosi sitten. Virheen 

seurauksena jouduin realisoimaan osan omaisuudestani, jotta pystyin jatkamaan sapattiani. 

Kulutustottumuksien muuttaminen vie aikaa ja mitä nopeammin aloitat, sitä nopeammin näet 

tuloksia! 

Kolmas ja ehkä olennaisin asia jatkotyöllistymisen suhteen on omien siirrettävien taitojen 

kiteyttäminen. Yleisin ihmismielen ajattelun ilmenemä, joihin irtisanomistilanteissa törmään, on 

tulevien työtehtävien rajaaminen vain sellaisiin, joita on tehnyt tähänkin saakka. Mikäli ajattelet 

työllistyväsi johonkin vastaavaan tehtävään, joudun toimimaan tässä paholaisen asianajajana. Ei 

sellaista tehtävää todennäköisesti ole. Paras tapa löytää uusi, mielenkiintoinen työtehtävä on 

lähteä liikkeelle siitä, mitä todellisuudessa osaat. Tuleva työnantajasi on kiinnostunut 

osaamisestasi, ei niinkään siitä mitä olet aiemmin tehnyt. Mitä paremmin pystyt kiteyttämään 

todellisen osaamisesi, ns. siirrettävät taidot (transferable skills), sitä paremmin pystyt ne myös 

tuomaan työnhaussa esille. Aikaansaannokset ja siirrettävät taitosi kiinnostaa tulevaa 

työnantajaasi. Siirrettävien taitojen kiteyttäminen esimerkkeineen auttaa myös omanarvontuntosi 

myönteisessä kehittymisessä ja se jos mikä näkyy työnhakutilanteessa! 

Viimeisenä asiana haluan pysäyttää sinut sellaisen asian äärelle, joka näyttää olevan useimmille 

meistä kaikista vaikein. Voinko lähteä työhön, joka on alempiarvoisempi kuin aikaisempi työni? Ja 

olenko tyytyväinen, jos palkkani putoaa olennaisesti? Havaintojeni pohjalta voin kertoa, että 

elämätilanteeseensa tyytyväisimpiä ihmisiä näyttäisivät olevan ne, jotka ovat vastanneet edellä 

mainittuihin kysymyksiin myönteisesti. Tässä yksi toimivaksi havaittu malli on se, että päätät hakea 

seuraavaa työtäsi eri toimialalta. Samalla käyt itsesi kanssa kehityskeskustelun, jossa päätät 

kehittyä ammattilaiseksi uudella toimialalla muutamissa vuosissa. Olen tästä itse elävä ja potkiva 

esimerkki. Hienointa tässä toimintamallissa on jatkuvan oppimisen ja kasvun mahdollisuus, joka 

ruokkii sisältä päin kumpuavaa innostusta uuden tekemiseen. Ja yllätys yllätys, ansiotasosi saattaa 

olla nopeasti jo ohi aikaisemman lähtötilanteen! Hyvänä nyrkkisääntönä pidän n. 30% alempaa 

lähtötasoa nykypalkkatasoosi nähden, kun aloitat uudella toimialalla pykälää kahta alemmalta 

hierarkiatasolta. 
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LOPUKSI 

Tämän artikkelin tarkoitus on pysäyttää sinut tärkeiden asioiden äärelle suuressa elämäntilanteesi 

muutoksessa: 

a) Tunneprosessille ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, tärkeintä on, että käsittelet tunteitasi. 

b) Kaikki käsittelemättömät tunteet tulevat joka tapauksessa vastaan myöhemmin elämässä. 

c) Nopea irrottautuminen uhrin roolista, mikäli sellaiseksi tilanteen primitiivisesti koet, auttaa 

jäsentelemään tulevaisuuttasi paremmin. 

d) Rahatalouden ymmärtäminen faktoista lähtien vapauttaa sinut tarpeettomista peloista ja 

kulutustottumusten välitön tiedostaminen ja muuttaminen antaa sinulle enemmän aikaa 

seuraavan askeleen ottamiseksi. 

e) Siirrettävien taitojen kiteyttäminen osaksi työnhakuasi vie tätä prosessia isolla loikalla 

eteenpäin ja saattaa avata myös itsellesi uusia näkökulmia, joita et aiemmin ollut lainkaan 

miettinyt. 

f) Siirtyminen kokonaan toiselle toimialalle ja ymmärrys siitä, että on ensin opittava uusia 

taitoja voidakseen olla jatkossa samalla ansiotasolla uudella toimialalla, mahdollistavat 

sinulle nopeamman ja todennäköisesti tyydyttävämmän polun tulevaisuuteen kuin 

jumittuminen vanhoihin rakenteisiin.  

Kun päätät kantaa itse vastuun omasta elämäntilanteestasi, olet lähempänä seuraavaa työtäsi kuin 

arvaatkaan! 
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MISTÄ UUSI TYÖ 3 KUUKAUDESSA? 

 

Olen viime aikoina tehnyt paljon uravalmennusta. Amerikasta aikanaan Suomeen rantautunut 

Outplacement-valmennus on osa suomalaista työelämää tätä nykyä. Hyvä niin, koska turbulenssi 

työelämässä on tullut jäädäkseen. Myös suomalaisessa Outplacement-valmennuskentässä käy tällä 

hetkellä kulissien takana kova kuhina – odottavathan kaikki alan toimijat pääsevänsä jaolle, kun 

kolmen S:n hallituksen ohjelma alkaa jakaa runsaskätisesti tukia tälle alueelle lähitulevaisuudessa. 

Toivottavasti alkuperäinen tarkoitus, yksilön auttaminen muutostilanteessa, ei häviä pesuvesien 

joukossa viemäriin. 

MISTÄ ON KYSYMYS? 

Tyypilliseen uravalmennuskonseptiin kuuluu työnantajan, siis sen tulevan ex-työnantajan, tarjoama 

muutaman päivän mittainen ryhmävalmennus sekä useimmiten tunnin parin henkilökohtaiset, 

yksilölliset puhelinvalmennukset. Oman kokemukseni mukaan konseptit vaihtelevat vain vähän eri 

valmennuspalveluntuottajien välillä. Pitkän teollisuusurani takia omat hälytyskellot ovat alkaneet 

soida – mihin tämä kehitys johtaa, jossa alun perin hyvää tarkoittava uravalmennus alkaa muuttua 

liukuhihnatuotannoksi? Viime päivien henkilökohtaiset kokemukset asiakkaideni kanssa käymistä 

keskusteluista kirvoitti mieleni kirjoittamaan muutamasta epäkohdasta, jotka alleviivaavat 

kehityksen suuntaa. Jo nyt on merkkejä siitä, että ollaan kehityspolulla, jota jatkettaessa asiakas 

unohtuu hyvin pian kokonaan. 

Kuulostaako seuraavat väittämät tutulta: 

 ”Sinun on syytä löytää uusi työ kolmessa kuukaudessa, koska muuten on suuri riski, että 

työllistymisesi venyy pitkälle.” 

 ”Jos et heti aloita aktiivista työnhakua, hyvät paikat menevät.” 

 ”Laita paljon hakemuksia vetämään, koska hakijoita on paljon.” 

Näitä riittää, mutta olkoon tässä pieni otos muutamasta kliseestä, joiden paikkansapitävyyttä 

jokainen työnhakija joutuu arvioimaan. Oma kokemukseni näistä edellä mainituista on, että 

yhdelläkään niistä ei ole mitään tekemistä tosiasioiden kanssa. Tartun tuohon ensimmäiseen 
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väittämään tarkemmin, koska se on mielestäni tällä hetkellä yksi ikävimmistä vääristymistä, joissa 

asiakas on unohdettu kokonaan ja mennään niin sanotusti systeemi edellä. 

KOLMEN KUUKAUDEN PARADOKSI 

Mikä ihmeen väittämä on tuo, että uusi työ pitäisi löytää alle kolmessa kuukaudessa? No se väittämä 

perustuu tietysti tilastoihin ja niiden täydelliseen virhetulkintaan. On totta, kun katsotaan erilaisia 

työllistymisen tilastoja, että valtaosa työnhakijoista työllistyy muutamien ensimmäisten kuukausien 

aikana. Useilla heistä, joiden työllistyminen ei tapahdu tuossa parissa kolmessa kuukaudessa, 

työllistyminen venyy usein varsin pitkälle. Usein puhutaan vuosista. Tämä siis kaikki virallista 

tilastoa, jota en kiistä. Mutta tilaston tulkinta onkin sitten eri juttu. Olen viime päivinä kuullut 

uravalmennusasiakkaitteni suulla kerrottuna räikeitä ylilyöntejä viranomaistahojen tavasta kylvää 

lisää pelkoa ja ahdistusta muutostilanteessa olevien asiakkaiden päälle – ”Jos et työllisty alle 

kolmessa kuukaudessa, kuulut pitkäaikaistyöttömien riskiryhmään.” Voiko tätä tilastoa enää 

räikeämmin väärinkäyttää? Ymmärrän paineet nopeaan työllistämiseen viranomaistaholta, mutta ei 

kai tässä ihan vielä roboteille työtä välitetä? 

IHMINEN VAIKO ROBOTTI? 

Oivalsit jo varmasti fiksuna lukijana, että tilaston tulkinnassa on porauduttava laadullisiin 

tekijöihin. Tässä tapauksessa selitys on ilmeinen, mutta se tuppaa viranomaisilta ”kiireessä” 

unohtumaan. Tottakai työllistyt todennäköisesti muutamissa kuukausissa, kun olet aktiivinen 

työnhakija ja haet itse aktiivisesti uutta työpaikkaa. Tärkeinä sanoina "itse" ja "aktiivisesti". Ja 

todennäköisesti olet pitkäaikaistyötön, mikäli olet passiivinen työnhakija ja odotat, että joku 

osoittaa sinulle työpaikan. Tässä tärkeinä sanoina "passiivinen" ja "odotat". Puhumattakaan niistä 

työnhakijoista, jotka harrastavat aktiivis-passiivista työllistymisen välttelyä, mutta se ei ole tämän 

blogin aihe. 

Aktiivisena työnhakijana, joita noin karkeasti puolet työnhakijoista ovat (tämä perustuu omaan 

mutu-tuntumaan viimeisen parin vuoden ajalta, jossa olen henkilökohtaisesti uravalmentanut yli 

200 asiakasta), tulet työllistymään kuukausissa, ei vuosissa. Riippuen tietenkin siitä, paljonko työtä 

oman työllistymisesi eteen olet valmis tekemään. Työnhaun ”tekniikkapuoli” on kenenkä vaan 

omaksuttavissa ja sen painoarvo on merkittävä, koska työnhaun kanavat ja tavat ovat muuttuneet 

viime vuosina rajusti. Loppupeleissä ratkaisevaa kuitenkin on oma panos – kysyn aina 

valmennettaviltani ensimmäisenä, kuinka pitkää työpäivää he ovat tottuneet tekemään. Yleinen 

vastaus on ”yli kahdeksan tuntia…”. Siihen totean hymyssä suin, että "hyvä juttu, sitten osaat tehdä 

töitä, joten siitä ei jää uuden työn saaminen kiinni!" Minun tehtävä valmentajana on oivalluttaa 

työnhakijaa, että samainen ”yli kahdeksan tuntia…” siirretään täysimääräisesti työnhakuun! Tuon 

sanottuani asiakaskunnassa syntyy yleensä syvä hämmennys ja osan ilmeistä voi helposti tulkita 

”get out of here…” tai "in your dreams man...". 

Valtaosa aktiivisen työnhaun tyypeistä alkaa valmennuksen mukaisesti heti töihin ja lopputulos on 

yleensä todella hyvä – muutamissa viikoissa CV on saanut täysin uuden kuosin, jossa osaaminen on 

eritelty tyylikkäästi lyhyisiin ja napakoihin tehtäväkohtaisiin tekemisen kuvauksiin ja pitempiin 

aikaansaannosten minitarinoihin. Mikä tärkeintä, oma persoona on tuotu esille. Siinä yleensä se 

vaikein osa meille suomalaisille! Mutta tämäkään ei ole ylitsepääsemätön tehtävä, kun toinen 

ihminen on auttamassa ja sparrailemassa. 

Työnhakukirjeen laatiminen on yleensä se juttu, jossa tehdään eniten virheitä – kuvitellaan, että 

kun CV on nyt hyvässä tikissä, sen jälkeen voin alkaa surutta kylvämään sitä mitä erilaisimpiin 

työnhakukanaviin. Tätä ajatusmallia jopa tuetaan viranomaisten suunnalta, mutta oman 

kokemukseni mukaan juuri se tukkii viranomaisten omat prosessit. Fiksu työnhakija käyttää 

haulikon sijaan tarkkuuskivääriä. Korostan aina asiakkailleni, että mikäli sinulla on mennyt 
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vähemmän kuin yksi kokonainen työpäivä yhden työhakemuksen tekemiseen, olet oikaissut jossakin 

kohtaa prosessia ja on todennäköistä, että teit turhaa työtä. Työnhaussa, jos missään, määrällä ei 

voi korvata laatua. 

SURUTYÖN MERKITYS 

Tämän kirjoituksen pohjimmainen motiivi on kertoa surutyön merkityksestä osana isoa muutos, 

jonka äärellä moni irtisanottavista on. Klassiset kysymykset, jotka esitän aina ensimmäisenä 

henkilökohtaisessa, kahdenkeskeisessä valmennuksessa, kuuluu: 

a) ”Koetko, että muutos lähtee sisältäsi? Vai lähteekö se ulkopuolisesta tekijästä?” 

b) ”Missä kohtaa muutoksen tunnekäyrää arvioit tällä hetkellä olevasi?” 

Vain tapauksissa, joissa asiakas arvioi muutoksen lähtevän aidosti sisältään, etenen valmennuksessa 

melko ripeästi ”työllistymismoodiin”, koska asiakkaalla on oman mielen prosessit siihen riittävän 

pitkällä. Työllistyminen näissä tapauksissa on yleensä enää ajan kysymys, eikä se ole useinkaan 

pitkä aika. Jos asiakas epäröi vastatessaan tai ilmaisee selvästi, että muutos tuli kyllä annettuna ja 

olisin mielelläni jatkanut nykyisessä tehtävässä, pysähdyn aina selvittelemään tunnetilaa 

tarkemmin. Kokemukseni mukaan uravalmennuksissa toinen puoli asiakkaista kokee muutoksen 

ulkoisena ja toinen puoli sisäisenä. Metodit, joilla näitä kahta asiakasryhmää tulisi lähestyä, ovat 

täysin erilaiset, mutta tähän ei valitettavasti kiinnitetä riittävästi huomiota.  

PYSÄHDY! 

Mikäli olet irtisanottu ja koet, että muutos tuli annettuna ja et olisi sitä itse halunnut, kehotan että 

pysähdyt tekemään surutyötä. Surutyön kestolle ei voi antaa mitään yleispätevää kaavaa tai sen 

kestoa ei voi etukäteen määritellä, minkä omakohtainen kokemukseni lapsen kuolemasta sekä 

avioerosta on saanut hyvin ymmärtämään. Mutta yksi asia on varmaa – mikäli surutyö jää tekemättä 

silloin kun sen aika on, tuo painolasti kertyy sisääsi ja löydät sen tulevaisuudessa edestäsi. 

Kannustan aina irtisanomistilanteen kohdanneita uravalmennusasiakkaitani surutyön tekemiseen, 

koska työnhaku suruvaiheessa on henkisesti todella raskasta ja lopputulos on liian usein huono – 

tulee ottaneeksi mitä vain työtä ainoastaan huomatakseen, että olotila on hetken kuluttua 

entistäkin huonompi ja katkeruus tapahtunutta irtisanomista kohtaan on kasvanut. Tuo negatiivinen 

kierre saattaa pahimmillaan jatkua vuosia, mikä ei varmasti ole hyväksi kenellekään, ei sen 

enempää työntekijälle, työnantajalle kuin yhteiskunnallekaan. 

MITEN SURUTYÖTÄ SITTEN TEHDÄÄN? 

Jokainen meistä kohtaa surun omalla, yksilöllisellä tavallaan. Omalla kohdalla lapsen kuoleman 

jälkeen itkeminen oli parasta surutyötä. Aikuinen mies itki läheisten kanssa putkeen pari kuukautta, 

ja sitten suru helpotti. Oli jäljellä ymmärryksen tasolla tieto siitä, mitä oli tapahtunut ja jotenkin 

tunnetasolla alkava varmuus siitä, että itse ei asiaan voinut mitenkään vaikuttaa, joten ei kannata 

itseään myös tapahtuneesta syyttää. Elämä jatkui. Avioeron suruvaihe kesti kohdallani puolisen 

vuotta ja siinä hyvänä terapiana oli moottoripyörä ja moottorikelkka, joiden avulla pääsin rauhassa 

omien ajatusten pariin ja jollakin käsittämättömällä tavalla hallinnan tunne, joka näitä laitteita 

ajaessa on vallitseva, auttoi jäsentämään omaa elämää. Jalkojen välissä 300kg rautaa ja pienikin 

virheliike, niin seuraukset ovat vakavat. Hetkeäkään en kokenut suisidaalisia tuntemuksia - 

päinvastoin. Hallinnan tunne edes jostakin osasta elämää oli parantavaa! Ulkoilu puhtaassa 

luonnossa ja pysähtyminen takkatulen ääreen oli myös surutyön tehtävälistallani. 
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MISTÄ UUSI TYÖ 3 KUUKAUDESSA? 

Olet jo nyt varmasti oivaltanut, että tuo otsikon aikaikkuna on täysi klisee. Tottakai 

työvoimaviranomainen haluaa virkansa puolesta kannustaa sinua työllistymään mahdollisimman 

nopeasti, mutta ehkä heidän kannattaisi ottaa asiakkaikseen teollisuusrobotteja. Ymmärrän myös 

yhteiskunnallisen näkökulman, jossa utopiassa ei ole työttömyyttä. Tämän hetkinen 

yhteiskunnallinen kehityssuunta nopean työllistymisen mallista johtaa laadullisesti heikompaan 

lopputulokseen kuin se, että työnhakija nähtäisiin irtisanomistilanteessa inhimillisesti.  

Teollisuusrobottien työnvälitystoimisto - siinäpä muuten vasta mielenkiintoinen uusi aluevaltaus 

valtionhallinnon viranomaisille lähitulevaisuudessa! 

Niin kauan, kun ihmisestä on kysymys, meillä on tarve käydä omat mielemme prosessit siinä 

järjestyksessä, kuin ne on satojen tuhansien vuosien aikana kehittyneet. Kannustan sinua 

pysähtymään suruprosessin äärelle, mikäli koet siihen tarvetta. Se ei tarkoita, etteikö työhistoriaa 

kannata paketoida laadukkaan ansioluettelon muotoon, jonka voit jo parkkeerata LinkedIn:iin ja 

hakea vielä tuoreeltaan tusinan verran suosituksia varmemmaksi vakuudeksi. Mutta sen jälkeen, 

anna tarvittava aika itsellesi ja aloita aktiivinen työnhaku vasta sitten, kun koet, että voimavarasi 

riittävät. 

FAQ: 

Kysymys: ”Asuntolaina painaa päälle ja autokin tuli juuri hiljattain hankittua osamaksulla. Minun 

on pakko saada töitä ja pian. Mitä teen? Apua!” 

Vastaus:”Hyvin tyypillinen tilanne tänä päivänä monen, varsinkin hyväpalkkaisen irtisanotun 

kohdalla. Kehotan aina ensimmäisenä tutustumaan omaan taloudenpitoon ja selvittämään, mihin 

ne rahat oikeasti menevät. Asuntolainan maksamisessa me suomalaiset olemme tunnetusti 

maailman tunnollisinta kansaa ja tämä on tilastojen mukaan suurimpia perheen kulueriä, 25%-50% 

kaikista menoista. Monelle tuntuu olevan ylivoimaista ajatella, että pitäisi lyhennysvapaan 

vuoden, jossa hoitaisi vain asuntolainan korkoja. Pankit kuitenkin todellisuudessa tykkäävät 

tällaisista asiakkaista, tuohan se kassaan mukavasti ylimääräistä tuloa, kun velallisen pääoma ei 

pienene, mutta korot hoidetaan ja luottoriski pysyy hallinnassa. Kalliin auton voi suhteellisen 

helposti realisoida, vaikka se tekeekin kipeää monen egolle, koska auto on Suomessa 

statussymboli.” 

Itse olen tehnyt nämä kummatkin ”temput” kuluneiden viiden vuoden aikana ja voin kertoa, että 

kyllä helpottaa stressiä ja antaa tilaa erilaisille tärkeille mielen prosesseille. Suosittelen!       
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TARJOATKO TYÖHAKEMUKSESSA TUOTTEEN VAI PALVELUN? 

 

”Jotta markkinointiteknologioista olisi jotakin hyötyä, varmista ensin, että puheesi asiakkaalle on 

suunnattu oikein ja että se tekee osaamisesi houkuttelevaksi ja arvokkaaksi markkinointiviestinnän 

vastaanottajalle.” Näin alkaa johtavan suomalaisen digitaalisen aikakauden sisältömarkkinointiin 

keskittyvän yrityksen esitys. Olisiko tässä lähestymiskulmassa jotakin kiinnostavaa otsikon 

kysymyksen pohdintaan?  

MITEN LAADIN TYÖHAKEMUKSEN SITEN, ETTÄ SE NOUSEE ”PINKAN PÄÄLLE”? 

Tämä kysymys tulee poikkeuksetta toivelistalle, kun aloitan uuden uravalmennusryhmän kanssa. 

Aivan liian usein kuulee sanottavan, että laita vaan paljon hakemuksia menemään, siten parannat 

työllistymismahdollisuuksia. Väärin. Tässä jos missä määrä ei todellakaan korvaa laatua. Toki 

määrää pitää olla, se on fakta tänä päivänä, mutta ei laadun kustannuksella. Taas nyrkkisääntö – 

mikäli käytät vähemmän kuin yhden kokonaisen työpäivän yhden työhakemuksen laatimiseen, olet 

todennäköisesti oikaissut jossakin ja lopputulos ei toimi. Pahin synti on kopioida omasta mielestä 

hyvä työhakemus vaihtamalla vain työnantajan nimeä, mutta pitämällä suunnilleen kaikki muu 

samana. Tällaisiakin työhakemuksia tulee yllättävän paljon vastaan, valitettavasti. 

Olen rekrytoinut esimiesasemassa 18-vuotisen palkkatyöurani aikana noin 150 toimihenkilötason 

työntekijää. Ja muutamia työntekijöitä suorittavaan työhön alkupäässä työuraani. Käytännön 

kokemukseni pohjautuu siis valkokaulusporukkaan, joten tiedän siitä "pöydän toiselta puolelta" 

aivan riittävästi, että voin vakuuttavasti asiasta puhua. 150 palkattua työntekijää => 3-5 

loppusuoralla ollutta kandidaattia => useita satoja läpiluettuja ansioluetteloita => tuhansia 

läpivilkaistuja työhakemuksia. Näistä tuhansista työhakemuksista valtaosa ei herättänyt suurempaa 

mielenkiintoa. Miksi? 

 

 



 

18 

TYYPILLISIN ONGELMA TYÖHAKEMUKSESSA? 

Palataan otsikon kysymykseen. Tarjoatko tuotetta vai ratkaisua? Millä sanoilla tyypillinen 

työhakemus alkaa? Saat vastauksen otsikon kysymykseen, kun vastaat jälkimmäiseen kysymyksistä. 

Valtaosa työhakemuksista alkaa sanalla ”Minä…”, jatkuu sanalla ”…minä…” ja ainakin parissa 

seuraavassa lauseessa on vielä sana ”minä”. Minä sitä ja minä tätä. Tuotettahan tässä yritetään 

myydä. Jos olisit myyntihommissa, et saisi kauppaa. Tuotelähtöinen markkinointi ja myynti on 

jotakin, joka toimi viime vuosituhannella, mutta se ei todellakaan toimi enää tänä päivänä. Ollaan 

sentään eletty tätä vuosituhatta jo 15+ vuotta! Mikä sitten toimii? 

TUOTTEEN MYYMISESTÄ RATKAISUN TARJOAMISEEN! 

Lyhyesti – tarjoa ratkaisua tulevan työnantajasi ongelman ratkaisuun! Työhakemuksesi tulee olla 

täsmäisku tulevan työnantajasi ongelman ratkaisuun, ei mikään sattumanvarainen roiskaisu sinne 

päin. Käytän valmennuksissa metaforaa ”käytä tarkkuuskivääriä haulikon sijaan”. Tiedäthän, 

millainen ero näillä kahdella aseella on? Haulikon kymmenet pienet haulit leviävät laajalle alueelle 

siinä missä tarkkuuskiväärissä on tähtäin ja vain yksi luoti. En itse ole aseharrastaja, mutta vertaus 

toimii mielestäni hyvin tässä yhteydessä. Tämä periaate kannattaa pitää mielessä, kun lähdet 

laatimaan työhakemusta, joka nousee ”pinkan päälle!” 

MITEN MUOTOILEN TYÖHAKEMUKSEN IHMISEN MIELEN PROSESSIN MUKAISESTI? 

Moni työnhakija ei tule ajatelleeksi, miten työhakemus kannattaisi kirjoittaa. Toki varmasti pohtii, 

mutta mieli harhailee helposti väärin asioihin. Mietitään enemmän muotoseikkoja, koska ne ovat 

konkreettisia sen sijaan että mietittäisiin sisältöä. Markkinointialan termein – puuttuu 

sisältöstrategia! Mietitäänpä tätä pieni hetki. 

Kirjoitin hiljakkoin ihmisen mielen prosesseista jutun ”Mitä ajatuksia sinä päästät aivoihisi?” 

LinkedIn’n Pulsessa. Suosittelen lukemaan, jotta saat peruskäsitteistön asialle. Keskityn tässä 

työhakemuksen kirjoittamisen sisältöstrategiaan lainatakseni vielä kerran markkinointialan termiä. 

Aseta itsellesi strateginen kysymys – Mitä sellaista osaamista uusi työnantajani tarvitsee, jossa juuri 

minä voin ratkaista näitä ongelmia? Selvitä siis seuraavaksi, mitä ongelmia uudella työnantajalla on 

ja ala laatimaan niihin täsmäiskua, jossa tarjoat omaa osaamistasi ratkaisuksi näihin 

täsmäongelmiin!  

SYDÄMELLINEN TIKKU-UKKO 

Piirrän aina valmennuksissani sydämellisen tikku-ukon. Ihan vain siksi, että se on riittävän 

yksinkertaistettu kuvaus ihmisen monimutkaisesta mielen prosessista. Myös työhakemus kannattaa 

laatia sydämellisen tikku-ukko mielen prosessin mukaisesti. Ihmisen mielen prosessiin loksahtava 

työhakemus on kirjoitettu sydämellisen tikku-ukon kaavalla, ylhäältä alaspäin. Hyvä työhakemus 

mahtuu yhdelle A4-sivulle ja se sisältää mielen prosessin kannalta asiat oikeassa järjestyksessä. 

Kerron tästä nyt seuraavaksi. 

ALOITA OIKEIN 

Aloitat työhakemuksen kuvaamalla ensimmäisessä kappaleessa uuden työnantajasi yritystä ja sitä, 

miten hakemassasi tehtävässä onnistuminen edesauttaa yritystä saavuttamaan tavoitteet. Tämän 

ensimmäisen johdantokappaleen kirjoittamiseen joudut tekemään salapoliisityötä tulevasta 

työnantajastasi.  Väitän, että tämä on työhakemuksen työläin, mutta samalla palkitsevin vaihe. 

Selvität siis, mihin ongelmaan tarjoat täsmäratkaisua. Ja muista, et sano halaistua sanaakaan 

itsestäsi vaan osoitat, että olet tehnyt kotiläksysi. Tämä puhuttelee työhakemuksen lukijan älyn 

kerrosta, joka sinun on ensiksi läpäistävä. ”Tässähän on meidän asiat hyvin tunteva tyyppi, hmmm, 

mielenkiintoista…”, ja lamppu syttyy lukijan päässä! 
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Seuraavassa kappaleessa jäsennät selkeästi osaamisesi ja tuot esiin pari keskeistä aikaansaannosta 

lähihistoriastasi, jotka tukevat tätä hakemaasi tehtävää. Muista, että on täysin sinun vastuulla 

tehdä se työ, jossa tulkitset oman työhistoriasi saavutuksia ja mietit, miten samankaltaiset 

onnistumiset voisivat palvella tulevaa työnantajaa. Tehtävänäsi on siis heijastaa, hienommin 

ilmaistuna projisoida, aikaisemmat onnistumisesi tulevan työnantajan ongelmien ratkaisuun! Tässä 

kohtaa lukijaa alkaa tosissaan kiinnostaa, koska aletaan kolkutella tunnekerrosta mielen 

prosesseissa. 

RATKAISEVA ISKU! 

Kolmas työhakemuksen kappale on kuitenkin se, joka ratkaisee pelin. Työhakemuksen lukija on 

tässä vaiheessa käyttänyt parisen kymmentä sekuntia lukemiseen ja on alkanut kiinnostua sinusta. 

Tämä kaverihan selvästi tuntee yrityksemme problematiikan ja hänen aikaansaannokset ja 

osaaminen vaikuttaisi oikein sopivalta. Mutta millä niittaat oman hakemuksesi pinkan 

päällimmäiseksi? Sinun pitää vaikuttaa tunnekerrokseen, jossa päätökset tapahtuvat! Mikä olisi 

paras keino vaikuttaa ihmisen tunnekerrokseen? 

Ikiaikainen mielenprosessimme, joka siis tunnettiin jo 5000 vuotta vanhoissa itämaisissa Veda-

kirjoituksissa, toimii tarinoilla. Ennen kirjoitustaitoa tietoa siirrettiin sukupolvelta toiselle 

tarinoimalla leirinuotioilla. Ja tiedätkö mitä, se toimi yhä! Kerro siis tässä työhakemuksen 

kolmannessa kappaleessa lyhyt, viiden kuuden lauseen mittainen tarina jostakin sellaisesta 

onnistumiskokemuksesta, jossa tarinan lukija kokee hyvää oloa ja samaistumisen iloa! Sinun 

tehtävänäsi on laatia tositapahtumiin perustuva onnistumistarina omasta työhistoriastasi, jonka 

avulla lukija pystyy kuvittelemaan tapahtuman myös uudessa roolissa toimiessasi uuden työnantajan 

palveluksessa! 

TÖMÄKKÄ LOPETUS - CALL TO ACTION 

Viimeinen kappale työhakemuksessa pitää olla riittävän tömäkkä, jotta siitä ilmenee, että olet 

motivoitunut ja innokas juuri tähän työhön. Älä kirjoita tähän ”Amerikkaa” vaan ole aito, oma 

itsesi. Jos kerran haluat juuri tämän työn, anna se myös näkyä! Tylsin lopetus työhakemuksessa on 

”toivon yhteydenottoni johtavan…”. Joo, toivossa on hyvä elää, sanoi lapamato... mutta se ei tuota 

tänä päivänä haluamaasi lopputulosta. Kirjoita tömäkästi, mitä aiot tehdä eli muista digiajan ”call 

to action” kehoite työhakemuksesi lopussa. Ilmoita hakemuksesi lopussa fiksusti, että sinä otat 

yhteyttä tiedustellaksesi prosessin etenemistä. Ja toimi sitten lupauksesi mukaisesti! Näin 

työhakemuksen lukijalle tulee sopiva, positiivinen paine perehtyä myös ansioluetteloosi, koska olet 

kerran luvannut ottaa yhteyttä. 

Muistathan, mikä on työhakemuksen tarkoitus? Sillä haetaan haastattelupaikkaa, joka on prosessin 

seuraava vaihe.  

CV:n kirjoitusta en käsittele tässä kirjassa, koska siitä on kirjoitettu niin paljon. Tärkein asia on 

muistaa, että jos et itse nosta aikaansaannoksiasi omassa ansioluettelossa esille, ei niitä nosta 

kukaan mukaan. Keskity siis aikaansaannoksiin, joita voi olla 2/3 tekstin määrästä ja jätä 

tehtäväkuvaukset lyhyiksi ja napakoiksi! 
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TYÖTÄ VAILLA? KERRO SE LINKEDIN:SSÄ! 

 

Työelämä on suurimmassa murroksessa sitten teollisen aikakauden alkumetrien 100 vuotta sitten. 

Kuvaavaa on, että olemme siirtymässä parhaillaan aikakauteen, jolle ei edes ole yksiselitteistä 

nimitystä. Selailin hiljakkoin kirjahyllyssämme 2012 edesmenneen Suomen silloisen johtavan 

tulevaisuudentutkijan Mika Mannermaan kirjaa ”Jokuveli. Elämä ja vaikuttaminen 

ubiikkiyhteiskunnassa.” Kirja on kirjoitettu vuonna 2008. Tuntuu, että kirjassa esitetyt projektiot 

jopa aivan lähitulevaisuudesta vaikuttavat huvittavan irrallisilta siihen, mitä maailmaa me elämme 

nyt vuoden 2016 alussa.  

Mitä haluan tällä esimerkillä kertoa? Yksinkertaisesti sitä, että tulevaisuuden ennustaminen on tällä 

hetkellä ehkä kaikista haasteellisinta koko tunnetun ihmiskunnan historiassa. Ei käy 

tulevaisuudentutkijoita kateeksi. Ainoa asia, joka on ilmiselvää - muutoksen tahti vain kiihtyy! Ja se 

iskee todella kovaa työelämään. Spekulaatiot siitä, että yli puolet työpaikoista vain yksinkertaisesti 

lakkaa olemasta lähivuosikymmeninä, alkaa tuntua todellisuudelta. Uskon henkilökohtaisesti, että 

luku on alakanttiin. 

HENKILÖKOHTAINEN METAMORFOOSI 

Olen seurannut aktiivisesti työmarkkinoiden muutosta viitisen vuotta. Aktiivisesti siksi, että yksi 

keskeinen osa omaa elämääni liittyy siihen niin suoraan - valmennan tätä nykyä ihmisiä löytämään 

itselleen uudelleen työn tässä muuttuvassa maailmassa. Sitä ennen kävin läpi oman, useita vuosia 

kestäneen "metamorfoosin". Suurimmat haasteet työelämän murroksessa näyttävät liittyvän siihen, 

miten hyödyntää aikaisemman työuran osaaminen ja aikaansaannokset, jos haetkin jotakin aivan 

muuta työtä jatkossa. Onneksi tähän löytyy keinoja. Kyseessä ei ole kikkailu työnhakutilanteessa, 

vaan aito, henkilökohtainen lähestyminen siihen, mitä haluaa elämässään tehdä. Uuden työuran 

rakentaminen omien vahvuuksien ja intohimon varaan saa aikaan todella upeita asioita niin 

tekijässä kuin organisaatiossa, jossa työtä tehdään! 
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OLETKO KUUTAMOLLA? 

Suuri haaste monen kohdalla on tällä hetkellä, että ollaan aika kuutamolla sen suhteen, mikä 

oikeasti innostaa. Aikaisempi työura on usein kestänyt jo hyvän matkaa toistakymmentä vuotta, 

joskus paljon pidempäänkin. Tietoisuus siitä, että kynttilä palaa kituisasti, ei oikein innosta 

hakemaan saman alan työtä, jos sitä ylipäätään on tarjolla. Mutta mitä työtä hakisin, kun en oikein 

itsekään tiedä, mitä tekisin? Työelämä, laajemmin voidaan puhua ihmisen elämästä, on muuttunut 

2000-luvulla olennaisesti siitä, mihin esimerkiksi itse tulin 1990-luvun alussa valmistuttuani 

Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta. Tuntui, että nuorelle teollisuustalouden ja 

tuotantotekniikan diplomi-insinöörille töitä oli tarjolla, sen kun vain valitsi itselleen mieluisimman. 

Ei silloin ajateltu, kuinka pitkään tätä juttua tehdään, vaan annettiin palaa täysillä. Isossa kuvassa 

olin siinä uskossa, että nyt painetaan 40 vuotta tukka putkella ja 65-vuotiaana odottaa sitten 

ansaittu eläke, jolloin on aikaa toteuttaa kaiken maailman unelmat. 2000-luvulla tyypillinen yhden 

työuran pituus on enää 10-15 vuotta ja sitten tulee jotakin aivan muuta. Saa nähdä, mikä on tilanne 

2020-luvulla? 

TIEDÄTKÖ, MINKÄLAISTA TYÖTÄ ETSIT? 

Palataan tähän päivään ja otsikon tilanteeseen. Oletko työtä vailla? Tiedätkö kuitenkin noin suurin 

piirtein, minkälaista työtä etsit? Jos vastasit kyllä näihin kahteen kysymykseen, jatka lukemista 

loppuun saakka. Mikäli vastasit jälkimmäiseen kieltävästi, pysähdy tämän luvun jälkeen ja esitä 

itsellesi kysymys, millaista elämää haluat elää. Oman sisäisen motivaatiosi löytäminen on tässä 

tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, koska voi olla, että työnhaku on tervan juontia, mikäli motivaatio 

puuttuu. 

Tänä päivänä on trendikästä puhua työssä motivoitumisesta – aika harva kuitenkaan pysähtyy 

motivaation todellisten juurisyiden äärelle. Ulkoinen motivaatio syntyy yleensä kepin ja porkkanan 

yhdistelmästä, mutta vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella liikkeelle muutoksessa. Sisäinen 

motivaatio on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

kokemus työn merkityksellisyydestä. Lopputulos on tasan niin hyvä, kuin heikoin näistä tekijöistä! 

TYÖTÄ VAILLA? LAITA LINKEDIN KUNTOON! 

Tiesitkö, että LinkedIn on lyönyt viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa toden teolla läpi. Kun 

vuonna 2013 suomalaiset työnantajat ilmoittelivat LinkedIn:ssä noin 250 uutta työpaikkaa 

päivittäin, luku on tänään jo pitkälle yli 1000 uutta työtehtävää päivässä! Mutta tämä on vain 

näkyvissä olevan jäävuoren huippu – aika harva tietää, että koko työnhakuprosessi on kääntymässä 

päälaelleen! Siinä missä muutama vuosi sitten oli tärkeää, että sinulle on tärkeää laittaa LinkedIn 

kuntoon siksi, että se on sähköinen CV:si netissä, homma alkaakin juuri nyt toimia aivan toisin. 

Tottakai kyseessä on yhäkin sähköinen ansioluettelosi eli oma työhistoriasi on siististi paketoituna 

LinkedIn:ssä, korostaen aikaansaannoksiasi ja ryyditettynä muutamalla onnistumistarinalla. 

Mutta LinkedIn oikein ja tehokkaasti hyödynnettynä on jotakin paljon enemmän. Tom Laine, joka 

on yksi johtavia LinkedIn-asianatuntijoita Suomessa, kirjoitti vuonna 2014 yhdessä Teija Hoppen 

kanssa ansiokkaan kirjan Työnhakuopas – Mitä, miten, missä? Kirjan kanteen alaotsikoksi olisi 

sopinut paremmin takakannen otsikko ”Ehkä työ jo etsii sinua!”. Nimittäin tässä on se suuri muutos, 

mikä on nyt tapahtumassa ja on jo osin tapahtunut työnhaussa. Työnhaku on kovaa kyytiä 

muuttumassa työntekijän hauksi! 

Tom Laineen rekrytointitointitutkimus 2015 mukaan 97 % yritysten sisäisistä sekä 

ammattirekrytoijista käyttää LinkedIn:ä työssään. Seuraavalla sijalla tulevat Facebook (62%) ja 

Twitter (40%). Kannattaisiko siis laittaa oma LinkedIn kuntoon? Erityisen kiinnostava kohta 

tutkimuksessa on kysymys ammattirekrytoijille – mitä kanavia käytetään eniten? 91% käyttää Somea 

työssään - LinkedIn:n osuus on 97% ja 64% käyttää LinkedIn:ä suorahakuun! Suomeksi sanottuna: 
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Kaksi kolmasosaa ammattirekrytoijista käyttää LinkedIn:ä ensisijaisena kanavana hakiessaan 

työntekijöitä asiakasyritykselleen! Kysynpä uudelleen, kannattaisiko panostaa oman LinkedIn-

profiilin kuntoonlaittoon? 

JOKO MOTIIVI ALKAA LÖYTYMÄÄN? 

Nyt kun motiivi LinkedIn:n kuntoon laittoon pitäisi olla olemassa, käyn lyhyesti muutaman tärkeän 

teknisen kohdan läpi, jotta keskityt olennaiseen. LinkedIn:n tärkein osa on otsikko, johon mahtuu 

120 merkkiä välilyönteineen. LinkedIn:n ”hakukoneoptimoinnin” kannalta se on myös tärkein 

yksittäinen kenttä – samalla tavoin kuin verkkosivuston domain, jossa tulee olla ne avainsanat, jolla 

haluat yrityksesi kotisivujen löytyvän. Keskity siis tähän huolella ja ilmaise, minkä alan osaaja olet 

ja mitä haluat tehdä seuraavaksi. Kehotan sisällyttämään ainakin kaksi taikasanaa otsikkoon 

mukaan … looking for…! Otsikon yhteydessä oleva valokuva on myös syytä otattaa 

ammattikuvaajalla, LinkedIn ei ole oikea paikka harrastekuvien tai karikatyyrien esittelyyn! 

Toiseksi tärkein kenttä LinkedIn:ssä on yhteenveto (Summary), johon mahtuu 2000 merkkiä. 

Edelläkävijät osaavat hyödyntää nämä 2000 merkkiä oikein – kerro mitä osaat, mitä olet saanut 

aikaiseksi tähänastisella työurallasi, mikä sinua innostaa ja erityisesti, mihin tähtäät seuraavaksi. 

Nämä kaksi jälkimmäistä asiaa ovat ratkaisevassa asemassa tämän hetken työnhaussa, koska 

motivaatio on valintakriteereiden ykkönen työtehtävään valittaessa! Ja muista myös laittaa 

yhteystietosi tähän laatikkoon, jotta myös henkilöt, jotka eivät ole sinun kanssa vielä verkottuneet, 

saavat helposti yhteyden! 

Työtehtäväkohtaisissa kuvauksissa kannattaa muistaa 70/30-sääntö eli painota aikaansaannoksia ja 

ole kitsaampi työtehtävien kuvauksissa. Muista myös elävöittää tehtäviäsi kuvin, linkein ja videoin, 

mikäli mahdollista. Näyttäisi siltä, että video kaikissa mielikuvituksellisissa muodoissaan tulee 

oleman 2016 ”se juttu”. Ja videot saavat olla rouheita, niitä ei tarvitse mennä studioon tekemään! 

OLE AKTIIVINEN! 

Aktiivisuus LinkedIn:ssä parantaa sinun profiilisi esilletuloa merkittävästi. LinkedIn:in liikesalaisuus 

on sisäisen hakukoneen toimintaperiaatteet, mutta oppineita arvauksia on paljon. Mitä enemmän 

sinulla on verkostoa, mitä aktiivisempi olet LinkedIn:ssä, avainsanojen toisto jne. Kaikki tämä 

nostaa juuri sinun profiilisi näkyvyyttä, kun rekrytoija hakee sopivaa henkilöä asiakasyritykselleen. 

Aktiivisuus myös erilaisissa LinkedIn:n ryhmissä lisää profiilisi näkyvyyttä eri henkilöiden 

aikajanoilla – muistathan että 97% rekrytoivista esimiehistä käyttää LinkedIn:ä? Ja LinkedIn:n 

ryhmät on oiva paikka löytää piilotyöpaikkoja, jotka eivät koskaan tule varsinaiseen avoimeen 

hakuun. 

ANNA JA HAE SUOSITUKSIA! 

Lopuksi ehkä yksi Suomessa vielä toistaiseksi liian vähän hyödynnetty LinkedIn:in ominaisuus, joka 

auttaa rekrytoijaa valtavasti. Kuinka monta suositusta (Recommendations) sinulla on? Tyypillinen 

vastaus uravalmennuksissa on, että ei yhtään tai muutama. Kummatkin ovat valitettavasti huonoja 

vastauksia. Ammattirekrytoija katsoo erittäin mielellään suositukset nopeasti läpi, hakien kaikista 

suosituksista muutamia yhteisiä nimittäjiä – lopputuloksena syntyy käsitys henkilön saamasta 

palautteesta, keskeiset kohdat paljastaen! Jotta palautteet olisivat riittävän objektiivisia, tarvitset 

vähintään 10 suositusta tuoreimmalta alle kymmenen vuoden työuralta. Ota siis tavoitteeksi tusina 

= 12 suositusta! Muista 360-sääntö: pyydä suosituksia niin esimiehistöltä, alaisilta kuin kollegoilta ja 

yhteistyökumppaneilta! 

Haluatko saada uuden työn? Kerro se LinkedIn:ssä! 
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MITEN VALMISTAUDUN TYÖHAASTATTELUUN? 

 

Oletko esiintynyt suuren yleisön edessä? Muistatko tunteen, kun vatsanpohjaa väänsi ja 

nukkumisestakaan ei oikein tullut mitään edellisinä öinä? Muistan itse hyvin nämä tuntemukset. 

Ensimmäinen muistikuva tulee kouluajoilta, kun piti luokan edessä esittää äidinkielen 

kirjareferaatti. Polvet tutisi, suuta kuivasi ja halusin tehdä itseni näkymättömäksi. Toinen ikuiseksi 

ajoiksi mieliini painunut jännityksen ja esiintymispelon sekainen tunne tulee armeija-ajoilta, kun 

piti puhua koko rykmentin edessä varusmiehen puheenvuoro. En tajua tänä päivänäkään, miten olin 

tuohon tilanteeseen joutunut.  

Kaikilla meillä nousee varmasti mieleen elämän varrelta erilaisia jännittäviä tilanteita. Niille on 

yksi yhteinen nimittäjä – rakennamme mielessämme tilanteesta jotakin elämää suurempaa ja 

alamme jännittää tätä tilannetta etukäteen päivien ja viikkojen ajan. Luomme omassa 

mielessämme jännitystä, vaikka itse tilanne ei välttämättä olisi kovin kummallinen. Muistan 18 

vuotta kestäneeltä palkkatyöuraltani monia tilanteita, joissa aloin ahdistua jostakin 

johtoryhmäesityksestä jo viikkoja ennen kokousta, vaikka lähtökohtaisesti ei olisi pitänyt olla 

mitään nähtävissä olevaa, järkeen perustuvaa syytä. Vasta aivan työurani loppupuolella aloin 

löytämään hyvää oloa esiintymistilanteissa ja kaikenlainen ylimääräinen, itse esiintymiseen ja 

tilanteeseen liittyvä jännitys oli vähäistä tai sitä ei ollut ollenkaan. Mikä muuttui? 

PIENI JÄNNITYS KUULUU ASIAAN! 

Sanotaan, että kokemus tuo varmuutta. Allekirjoitan väitteen. Mitä tulee esiintymistilanteisiin, 

kokemus ei kuitenkaan yksin ratkaise peliä. Toinen olennainen seikka on se, että hyväksyt 

esiintymisjännityksen olevan aivan normaalia – meidän kulttuurissa se vain pyritään peittämään, 

koska siitä on kasvatuksemme myötä tehty negatiivinen ilmiö. Itse asiassa, pieni jännitys lisää 

sopivasti adrenaliinin eritystä ja sitä kautta parantaa suoritusta! Esiintymisjännityksestä löydät 

googlaamalla valtavasti kirjoituksia, joten ilmiö on todellinen ja esiintyy suurimmalla osalla 

ihmisistä! Ole siis itsellesi armollinen ja suhtaudu asiaan luonnollisesti.  
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Suurin yksittäinen tekijä, jolla olen omalla kohdallani päässyt käytännössä kokonaan irti 

esiintymisjännityksestä, on hyvä valmistautuminen asiasisältöön. Oli sitten kyseessä pienen joukon 

edessä esiintyminen – alkaen yhden hengen kohtaamisista, joissa kuulija pitää vakuuttaa omasta 

osaamisestani, tai 700 hengen yleisö konserttisalissa, tämä keino toimii. Pääsin tai pikemminkin 

junailin itseni muutama vuosi sitten tilanteeseen, jossa juonsin ison tapahtuman, 700 henkisen 

yleisön edessä, vain kokeillakseni, kuinka onnistun siinä. On pakko sanoa, että se on yksi elämäni 

upeimmista päivistä tähän saakka ja hieman odotan, koska pääsen johonkin vastaavaan uudelleen! 

HYVÄ VALMISTAUTUMINEN ON KAIKEN A JA O 

Siirretäänpä hyvä valmistautuminen otsikon tilanteeseen. Uskallan väittää, että työhaastattelussa 

käynti on niin harvinaista monelle, että siinä ei kokemuksella ole kovinkaan paljon sijaa. Tottakai 

kokemus karttuu jokaisen haastattelun myötä, mutta aika usein se työpaikka irtoaa jo kohtuullisen 

haastattelumäärän jälkeen. Jos ei irtoa, sitten sinun kannattaa miettiä sisältöä vielä uudelleen, 

koska jokaisesta haastattelusta kannattaa ottaa jotakin opikseen. Kysyn uravalmennukseen 

osallistuvilta kysymyksen ”kuinka moni on käynyt viimeisen viiden vuoden aikana 

työhaastattelussa?” Vain muutama käsi nousee. Eli ei se työpaikan vaihtaminen sittenkään ole ihan 

arkipäiväinen juttu, vaikka mediasta sellaisen käsityksen helposti saakin. Kannattaisiko siis 

työhaastatteluun oikeasti valmistautua huolella? 

KAHVIKUPPI LÄIKKYY! 

Mikä on tyypillisin työhaastattelun kysymys, joka kasvoillesi heitetään, kun jännittävä tilanne on 

pahimmillaan? Olet juuri saanut eteesi kahvikupin, joka on kaadettu liian täyteen ja et uskalla 

ottaa sitä käteesi, ettei kahvi läiky yli reunojen. Haastattelija avaa pelin kehoituksella ”kerro 

vähän itsestäsi!” Huh, onneksi et ottanut kahvikuppia käteesi, koska nyt se kahvi olisi paidalla. Mitä 

tuohon pitäisi vastata, jännittää niin vietävästi, ettet saa edes yksinkertaista ajatusta kasaan! 

Aloitan kertomalla lapsuudestani ja siitä, kuinka kirjoitin ylioppilaaksi Ilmajoen lukiosta 1988. 

Yritän heittää vitsinkin mukaan – sain yhden laudaturin – itsellenikin lähes yhtä suurena yllätyksenä 

kuin opettajalleni – Ruotsin kielestä. Kevennykseni ei aiheuta haastattelijassa toivomaani reaktiota. 

Pääsen tarinassani haparoiden kohti opiskeluaikaani teekkariopinnoissa Tampereella ja etenen 

kronologisesti diplomityöpaikasta kohti ensimmäistä oikeaa työpaikkaa Nokian kumijalkinetehtaan 

osastoinsinöörinä. Huomaan haastattelijassa jo pitkästymisen merkkejä, joten alan juosta 

työhistoriaani poukkoillen lähestyen tätä päivää. Olen käyttänyt jo monta minuuttia, enkä ole vielä 

ihan maalissa, kun haastattelija katkaisee kerrontani ja kysyy, mitä osaan. Apua, mitä tuohon voisi 

vastata?  

”KEL´ ONNI ON, SE ONNEN KÄTKEKÖÖN”  

Äskeinen kuvaus toistuu käsittämättömän usein työhaastatteluissa. Olen palkannut työurani aikana 

yli 150 asiantuntijaa ja esimiestä omiin tiimeihini. Mikään – toistan mikään – ei voisi olla 

haastattelijan kannalta tylsempää kuultavaa kysymykseen ”kerro vähän itsestäsi” kuin 

kronologinen, usein vielä suomalaisittain hyvin monotoninen kertomus ihmisen historiasta kehdosta 

tähän päivään. Se tarina kun ei vahingossakaan sisällä mitään onnistumisia tai ilon hetkiä, meillä 

kun niistä ei ole tapana kertoa toisille. ”Kel´ onni on, se onnen kätkeköön” tai ”Joka kuuseen 

kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”. Lista näistä aforismeista on Suomessa loputtoman pitkä. Jos 

siitä tehtäisiin kansainvälinen vertailututkimus, en epäile hetkeäkään, mikä maa voittaisi!  

Mikä olisi sellainen vastaus kehotukseen ”kerro vähän itsestäsi”, joka oikeasti herättäisi kuulijan 

mielenkiinnon? Mitä muuta kertoisin, kuin sen mitä olen tehnyt? Entä jos kertoisin hieman 

aikaansaannoksistani ja siitä, millainen tyyppi olen. Ja mikä minua motivoi? Ehkäpä kertoisin 

jotakin vahvuuksistani ja siitä, miten osaan niitä hyödyntää? Ja saattaisiko siitä olla hyötyä, että 
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kertoisin, miten aion kehittää osaamistani, jota minulta vielä ehkä puuttuu juuri tähän tehtävään 

liittyen? Polttaa polttaa, sanottiin lapsuuden leikeissä tässä kohtaa! 

TEE VAIKUTUS!  

Parhaat työhaastattelukokemukset pöydän toiselta puolelta – rekrytoivana esimiehenä – liittyvät 

tilanteisiin, joissa työnhakija on selvästi tehnyt kotiläksynsä ja miettinyt, miten tarjoaa oman 

osaamisensa parhaalla tavalla kyseessä olevaan tehtävään. Tällöin hän on jäsennellyt vastauksensa 

kysymykseen ”kerro vähän itsestäsi” seuraavasti: 

a) Kerron haastattelijalle niistä henkilökohtaisista vahvuuksistani, jotka liittyvät hakemaani 

tehtävään. Keskityn pariin kolmeen ydinosaamiseen ja siihen, miten olen hyödyntänyt niitä 

aikaisemmissa työtehtävissäni. Olen valmistautunut kertomaan muutamista saavutuksistani 

konkreettisien esimerkkien avulla. 

b) En jää jumiin osaamiseeni, vahvuuksiini ja saavutuksiini, vaan etenen ripeästi kertomaan, 

mikä minua työssä innostaa. Olen ottanut selvää hakemastani työtehtävästä ja osaan kertoa 

siihen liittyvistä henkilökohtaisista motivaatioistani. Osa innostuksestani tulee työn 

ulkopuolelta – kerron tykkääväni kaikenlaisesta ”ropaamisesta”, missä vaan saan tehdä 

jotakin teknistä käsilläni! Innostumiseni alkaa tarttua itseenikin niin, että nappaan 

ajattelematta kahvikupin kouraani ja hörppään kahvia! 

c) Olen jo miettinyt valmiiksi, että päätän lyhyen esittelyni siihen, miten aion kehittää 

osaamistani. Tiedän, että match kokemukseni ja haettavan tehtävän välillä ei ole 100%, 

mutta se harvoin on sitä. Haluan tämän paikan ja olen miettinyt valmiiksi, mitä osaamistani 

pitää kehittää ja miten sen voisin tehdä. Huomaan ilokseni, että haastattelijan suupielet 

ovat kääntyneet ylöspäin ja hän on ottanut rennon istuma-asennon tuolissaan! 

Edellisen tarinan kertomiseen menee aikaa ainoastaan muutama minuutti. Voit kokeilla kirjoittaa 

sen tekstinkäsittelyllä, jolloin puhutaan noin 2000 merkistä. Tiedätkö mitä? Olet juuri herättänyt 

rekrytoivassa esimiehessä sellaisen mielenkiinnon, että koko loppuhaastattelu sujuu kuin olisit 

Tanssii Tähtien Kanssa- finaalissa!  

Kannattaisiko tähdätä finaaliin? 
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SAITKO REKRYTOIJALTA PALAUTTEEN? 

 

Kirjoitin kirjan alussa aiheesta ”Miksi et saanutkaan hakemaasi työpaikkaa?”. Avasin tuoreen 

tutkimuksen tuloksia rekrytoijien todellisista valintakriteereistä. Työnhakijan motivaatio on 

kirkkaasti tärkein yksittäinen valintakriteeri työtehtävään valittaessa. Eräs lukijani kommentoi 

seuraavasti: ”Oman kokemukseni pohjalta olisin kyllä sanonut, että tärkein rekrytointiin 

vaikuttava tekijä on hakijan työkokemus - Kiitos kiinnostuksesta. Valitsimme tehtävään henkilön, 

jolla on toimialaosaamista ja -kokemusta. Haemme nyt sellaisia henkilöitä, joilla on kaupan alan 

kokemusta. - Toivottavasti heillä oli myös motivaatio kohdallaan.” 

VALKOINEN VALHE 

Jäin miettimään tuota lukijan kommenttia. Työkokemus tai pikemminkin sen puute, lienee yleisin 

perustelu, jonka työnhakija kuulee, kun ei tule valituksi. Tämä perustelu on varmasti yksi 

yleisimpiä "excuseja" eli rekrytoija ei sano asiaa suoraan niin kuin se on. Vaatii paljon enemmän 

miettimistä antaa palaute faktisesti ja rakentavasti kuin sanoa nopea valkoinen valhe tällaisessa 

tilanteessa. Jos menet rektytoijana sanomaan, että "valitsimme kaikista motivoituneimman tyypin 

tehtävään", on riskinä, että väitteen joutuu perustelemaan. Kirjoitan nyt empiiristen havaintojen 

pohjalta ja näistä on turha vaatia näyttämään tutkimustuloksia. Tulee vaan mieleen monta 

tilannetta omasta elämästä, jossa syystä tai toisesta, ei halua sanoa kaikkia asioita niiden oikeilla 

nimillä. On niin paljon helpompaa päästä tilanteesta irti, kun sanoo jotakin sinne päin – jotakin, 

jolla tilanteesta pääsee nopeasti yli.  Usein syynä on se, että ei halua millään tavalla loukata 

palautteen saajaa vaan pikemminkin pyrkii lakaisemaan ikävän asian maton alle. Tyypillisimmillään 

tämä ilmenee ainakin itselläni siten, että jätän jotakin kokonaan sanomatta, jotta toinen ei 

loukkaannu. En aidosti tiedä, lieneekö kyse enemmän siitä, että ei itse halua kohdata ikäväksi 

kokemaansa tilannetta vaiko siitä, että ei halua ottaa riskiä, että toinen loukkaantuu palautteesta. 

Joka tapauksessa palautteen puuttuminen johtaa siihen, että sama tilanne toistuu uudelleen ja 

uudelleen. 



 

27 

AITO PALAUTE REKRYTOIJALTA? 

Mietitäänpä hetken ideaalista tilannetta, jossa työnhakutilanteessa henkilö, joka ei tule valituksi, 

saisi rekrytoijalta aidon palautteen. Siis todellisen perustelun sille, miksi joku toinen tuli valituksi. 

Voisiko tällainen toimintamalli parantaa rekrytointimarkkinoiden toimivuutta ja viime kädessä, 

edistää työnhakijoiden työllistymistä oikeisiin tehtäviin? Ja mitä se tekisikään paljon puhutulle 

työnantajakuvalle, jolla olisi positiivisia vaikutuksia yrityksen brändiin pitemmällä aikajänteellä? 

Ideaalitilanne voisi mennä jotenkin alla kuvatusti, mikäli rakennamme sen Kansallinen 

rekrytointitutkimus™ 2015 analyysin mukaiseen valintakriteerien tärkeysjärjestykseen. Tärkein 

rekrytointipäätökseen vaikuttava yksittäinen tekijä on työnhakijan motivaatio – yli 75% vastaajista 

pitää sitä erittäin tärkeänä laitettaessa valintakriteerit tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksessä 

viisi seuraavaa ovat persoonallisuuden sopivuus tiimiin, aikaisempi työkokemus, luonteenpiirteisiin 

liittyvät vahvuudet, profiilin sopiminen työyhteisöön ja kuudentena koulutus.   

KIRJE 

Työnantajan kirje kandidaatille, joka ei tullut valituksi, voisi mennä utopiassani jotenkin näin:   

”Valitsimme tehtävään mielestämme kaikista motivoituneimman henkilön. Valitun henkilön 

motivaatiossa tuli selvästi esille sisäinen motivaatio, jossa hän perustellusti kertoi erilaisten 

esimerkkien kautta, miksi työyhteisömme ja juuri tämä tehtävä innostaa häntä. Arvioimme myös, 

että valitun henkilön persoona sopii parhaalla tavalla tiimiin, jossa hän tulee työskentelemään. 

Arviomme pohjautuu henkilön saamiin LinkedIn suosituksiin, jossa aikaisemmat, lukuisat kirjalliset 

palautteet kertovat hänen olevan tiimin innostaja, joka tempaa muut mukaansa. 

Valitun henkilön aikaisempi työkokemus ja erityisesti aikaansaannokset soveltuvat hyvin tässä 

työssä sovellettaviksi. Painotimme valinnassamme palveluhenkistä asennetta, joka valitulla 

henkilöllä tuli korostuneesti esille. Haimme työyhteisöömme palveluhenkistä innostajaa, jolla on 

vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Edellä mainitut kriteerit toteutuivat parhaiten 

valituksi tulleella henkilöllä. Kiitämme Sinua mielenkiinnostasi ja ajastasi yritystämme ja tehtävää 

kohtaan. Toivotamme sinulle onnea työnhakuun!” 

REILU MEININKI! 

Tämän hetkisen työelämän paljon puhuttu ”kohtaanto-ongelma” on osittain huonojen 

rekrytointitoimintatapojen tulos. Kärjistäen sanottuna, rekrytoiva yritys miettii omaa parastaan 

rekrytointitilanteessa ja unohtaa prosessin jälkihoidon, kun sopivin henkilö on valittu tehtävään. 

Loppusuoralla olleet pari kolme muuta kandidaattia olivat takuulla erittäin mielenkiintoisia 

tyyppejä, joilla kaikilla oli omat vahvuutensa. Eiväthän he muuten olisi olleet mukana prosessissa 

näin pitkälle! 

Voisiko työnantajalle olla eduksi, että kaikille haastatteluissa käyneille kandidaateille perustellaan, 

millä kriteereillä valituksi tullut henkilö sai työpaikan? Itse uskon tähän utopiaan, enkä pidä sitä 

itse asiassa edes utopiana, vaan tunnusomaisena hyvälle rekrytointiprosessille. Sama asia tunnetaan 

myös toisella nimellä - hyvä esimiestyö. Perustelemalla valintakriteerit läpinäkyvästi saadaan koko 

valintaprosessi paljon reilumman tuntuiseksi - tällöin henkilöt, jotka eivät tulleet valituiksi, voivat 

itse arvioida, missä parantaa omaa juoksuaan. Ja on todennäköisempää, että tunnetasolla ei jää 

turhia jumeja, vaan syntyy "no hard feelings" tilanne. Ja rekrytoivan yrityksen työnantajamielikuva 

paranee varmuudella roimasti! 

Rekrytoiva esimies, hoidatko Sinä rekrytointiprosessin mallikkaasti loppuun saakka? Työnhakija, 

kysyitkö, millä kriteereillä henkilö tuli valituksi? 
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POHDITKO YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ? 

 

Melko ajankohtainen kysymys, eikö totta? Tiedän, siis en luule, vaan tiedän, että tämän kysymyksen 

äärellä on moni tällä hetkellä. Työelämän murros on raju ja se pakottaa pohtimaan erilaisia 

vaihtoehtoja työn tekemiseksi. Haluan pysäyttää sinut mielestäni tärkeimmän yrittäjyyden 

kynnysehdon äärelle tässä jutussa. Vilpitön tavoitteeni on auttaa sinua onnistumaan 

yrittäjyydessäsi, mikäli sen polun valitset. Samalla toivon, että mietit tätä pian esille tuomaani 

asiaa vakavasti ennen yrittäjyyspäätöstäsi, jotta voit välttää ehkä suurimman yrittäjyyden 

sudenkuopan. 

Työelämä muuttuu nyt rajulla vauhdilla. Osa työpaikoista lakkaa yksinkertaisesti olemasta ja 

kaikille työtä tekeville ei vain yksinkertaisesti löydy työtä, vaikka työntekemisen halua olisi. Olen 

ottanut tavaksi kuunnella autoillessa Yle Puhe-kanavaa, koska koen että saan sieltä objektiivista ja 

kiihkotonta ajankohtaista tietoa talouselämän muutoksesta. Eräänä maanantaina ajellessani 

asiakkaalle Jyväskylään kuuntelin Politiikkaradiota, jossa aiheena oli ”Onko euroalue Japanin 

tiellä?”. Toimittaja Sakari Sirkkasen haastateltavina olivat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja 

Ilmarisen talous- ja hallintojohtaja Jaakko Kiander. 

Maailmassa on velkaa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan kehittyvien talouksien 

talouskasvu osoittaa hyytymistä ja euroalue matelee nollakasvussa. Yhdysvalloissa talous sen sijaan 

kasvaa vahvasti ja Fed mitä todennäköisemmin nostaa pian ohjauskorkoaan lisää. Mitä tästä 

epäsymmetriasta pitäisi ajatella? Onko euroalue nimenomaan vaarassa suistua pitempiaikaisen 

matalan talouskasvun ellei deflaation tielle, Japanin tyyliin? Keskustelu oli mielenkiintoinen, 

suosittelen kuuntelemaan nauhoitetta, mikäli talouselämä kiinnostaa. Minulle mielenkiintoisin tieto 

haastattelussa oli työelämän muutokseen liittyvä tieto – noin 15% työpaikoista lakkaa nykytahdilla 

jatkuvasti olemasta eli rajusti yleistäen, joka seitsemännen ihmisen työpaikka lakkaa olemasta ja 

kyseistä työtä ei ole jatkossa enää olemassa, vaan täytyy opetella jokin toinen ammatti. 

Haastattelussa tämän vauhdin arveltiin kiihtyvän lähivuosina vielä merkittävästi. 
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LAKKAAKO SINUN TYÖSI OLEMASTA? 

Kuulutko sinä näiden noin joka seitsemännen joukkoon, jonka työ lakkaa olemasta ja pitäisi keksiä, 

mitä työtä tekisin seuraavaksi? Vai lähteekö oma pohdintasi sisältäpäin eli olet jo jonkin aikaa 

pohtinut, että olisi hienoa, jos voisin tehdä yrittäjänä sellaista työtä, joka kiinnostaa oikeasti? Itse 

kuulun tähän jälkimmäiseen ryhmään. Olen nyt kolmatta vuotta toiminut mikroyrittäjänä ja 

yritysvalmentajana kuuluen samanaikaisesti useampaan valmennusyhteisöön ja miettien jatkuvasti 

uusia kuvioita, miten omaa työtäni voisin parhaiten tehdä. Tiedostan myös sen, että olen 

onnistunut poikkeuksellisen hyvin yrittäjyyteni aloittamisessa, tehden jo ensimmäisenä 

yrittäjyysvuotena liikevaihdon, joka jää monelle toimialalla olevalle valmentajalle vain haaveeksi. 

Haluan jakaa tämän onnistumiseni keskeisimmän tekijän kanssasi, koska uskon, että se on samalla 

se kaikista suurin sudenkuoppa, johon yrittäjäksi ryhtyvä putoaa. Uskon myös, että tämä 

lainalaisuus pätee niin mikroyrittäjiin kuin useamman henkilön start uppeihin, toimialasta ja 

tuotteesta riippumatta. 

RATKAISEVAT KAKSI KYSYMYSTÄ! 

Kysyn uravalmennuksissani yrittäjyyttä pohtivalta kaksi kysymystä ja olen tiukka vastauksia 

tivatessani. Kysymykset ovat: 

a) Kuka on asiakkaasi? 

b) Koska saat lähettää ensimmäisen laskun? 

Toistaiseksi en ole saanut nopeita vastauksia yhdeltäkään yrittäjyyttä pohtivalta, vaan tyypillisin 

vastaus on ”niinpä…”. Valitettavasti tuo vastaus on huono ja povaa pitkää ja kylmää talvea. Monelle 

yrittäjyyttä pohtivalle tärkein asia tuntuu olevan se, että oma tuote tai ehkä vasta tuoteidea on 

kirkastumassa ja ajatukset pyörii tämän ympärillä. Toki hyvä niinkin, koska tottakai tuote pitää olla 

kunnossa, muuten ei laskua voi koskaan lähettää. Mutta ongelma onkin siinä, että suurin osa 

yrittäjyyden aloittamiseen liittyvästä pohdiskelusta menee tuotteen miettimiseen. Asiakas ja 

nimenomaan se, miten myyn tuotteeni asiakkaalle, tuntuu jäävän voittopuolisesti todella vähälle 

pohdinnalle. Myyminen kun on osa jokaisen yrittäjän toimenkuvaa, mikäli aikoo yrittäjänä pärjätä - 

halusitpa sitä tai et! 

KIROSANA 

No niin, se tuli siis sanottua. Myyminen. Kirosana monelle yrittäjälle. Ja siksi niin moni yrittäjä 

kipuilee nälkäkuoleman partaalla, koska asenne myymiseen on jotakin negatiivista. Kylmäsoitto. 

Anteeksi kiroilun jatkuminen, nyt menee jo alta riman. Tämän jälkimmäisen voit heti poistaa 

listaltasi, sitä et tarvitse, kun teet asiat oikein. Mutta myymiseen joudut nyt tästä eteenpäin 

suhtautumaan uudella tavalla, mikäli aiot menestyä yrittäjänä. Omassa SWOT-taulussani, oikean 

puolen sarakkeissa luki seuraavat asiat kesällä 2013, kun tein lopullisen päätöksen yrittäjäksi 

ryhtymisestä:  

 HEIKKOUS: ”Ei valmista asiakaskuntaa henkilöstönkehittämisen alueella.”    

 UHKA: ”Toistaiseksi vähäinen kokemus konsulttityön asiakashankinnasta; ei vielä näyttöä 

osaamisesta.” 

Päätin yrittäjäksi ryhtyessäni, että nämä kaksi heikkoutta ja uhkaa muodostavat suurimman riskin 

toimeentulolleni, joten suhtaudun niihin kuin ”rumimpaan sammakkoon” eli raivaan ne 

ensimmäisenä pois tieltäni. Liityttyäni toiseen valmennustyöyhteisöistäni syksyllä 2013 odotin 

kokonaiset kolme viikkoa, että joku uusista kollegoista olisi ottanut minut asiakaskäynnille mukaan 

ja että olisin sitä kautta saanut laskutukseni käyntiin. Näin ei tapahtunut, joten eteläpohjalaisella 

geeniperimällä tapahtui ilmiö nimeltä sisuuntuminen. Aloin hakata omia kontaktejani yrityksen 

asiakashallintajärjestelmään ja sen jälkeen ankara soittorumba päälle ja tapaamisia sopimaan. Otin 
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tavoitteeksi 100-nimen listan eli pidin jatkuvasti aktiivisena kontaktilistaa, jossa oli sata nimeä, 

joille voin soittaa. Sain nopeasti kalenteriini kymmeniä asiakastapaamisia ja otin aina mieleiseni 

kollegan matkaan, koska kaipasin tukea vielä puutteelliselle valmennusosaamiselleni.  

Yksikään näistä puheluista ei ollut ns. kylmäsoitto. Tunsin entuudestaan jokaisen henkilön, jolle 

soitin. Pyysin tapaamista, jossa ehdotin tunnin sparrailua päivänpolttavista aiheista. Kaksi 

konsulttia, tunnin ilmainen sparrailu. Valtaosa tulevista asiakkaistani suostui heti ilman 

pienintäkään epäröintiä. Jos epäröintiä oli ilmassa, rupattelin hetken kuulumisia ja toivotin 

mukavaa syksyn jatkoa. Sitten otin 100-nimen listalta seuraavan kontaktin ja valitsin numeron. Tein 

tätä muutaman viikon aktiivisesti, kunnes kalenteri alkoi olla niin täynnä, että oli pakko lopettaa 

hetkeksi. 

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN 

Mitä sitten tapahtui tapaamisissa? Aloinko heti tunkea alkukuulumisten jälkeen loistavia 

valmennusratkaisuja asiakkaalle pohdittavaksi? En todellakaan. Tapaamiset toistivat samaa kaavaa – 

avasin tyhjän vihon pöydälle ja aloimme kollegani kanssa haastattelemaan asiakasta. Emme 

pelkästään haastatelleet vaan oivallutimme asiakasta omalla ammattitaidollamme parhaan 

kykymme mukaan. Pyrimme auttamaan asiakasta välittömästi ongelmissaan eteenpäin. Yleensä, yli 

90% tapauksista, pystyimme kiteyttämään tapaamisen lopuksi jonkin asiakokonaisuuden, joka oli 

todellinen ongelma asiakkaalle ja johon hän kaipasi oikeasti ratkaisua. Jos meillä oli hajua 

ratkaisusta, sovimme lähipäiville seuraavan tapaamisen, jossa esittelimme idean ratkaisuksi. Tässä 

toisessa tapaamisessa keskityimme vain yhdessä määritellyn ongelman ratkaisuehdotukseen ja sen 

kirkastamiseen yhdessä tuumin. Tämän toisen tapaamisen loppuvaiheen tyypillisin tilanne on se, 

että asiakas kysyy, voitteko auttaa ja mitä tämä juttu maksaa? 

TARKISTA ASENTEESI MYYMISEEN 

Vastasitko sinä tämän luvun otsikon kysymykseen myönteisesti? Ilmeisesti, koska luet tätä 

kirjoitusta. Entä miten sinä suhtaudut myymiseen, onko se välttämätön paha? Mikäli asenteesi 

myymistä kohtaan on jotakin tuon suuntaista, kehotan, että teet itsellesi palveluksen ja luet Daniel 

Pinkin To Sell is Human –kirjan. Kirja on yksi parhaista teoksista myymisen myytin purkamiseen. 

Myyminen on luontainen osa ihmisten välistä vuorovaikutusta, on aina ollut ja tulee aina olemaan. 

Kiteytettynä kirjan viesti minulle on: ”Keskity ongelman kirkastamiseen yhdessä asiakkaan kanssa – 

loppu on historiaa.” 

Väitän, että menestyksesi yrittäjänä riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin sisäistät tämän ajatuksen. 

Huolimatta siitä, onko myymäsi juttu tuote vai palvelu, sama lainalaisuus pätee.  

Tsemppiä yrittäjyyteesi! 
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OSA 2: TYÖNTEKEMISEN EETOS, PAATOS JA LOGOS 

MISTÄ TIEDÄN, ETTÄ ON AIKA VAIHTAA TYÖTÄ? 

 

Ajankohtainen kysymys niin monelle. LinkedIn’in tutkimuksen mukaan (lähde: HBR artikkeli 

7.4.2015) joka neljäs LinkedIn’iin profiilin luonut etsii aktiivisesti uusia töitä ja yli puolet ovat 

valmiita työn vaihtamiseen, mikäli sellainen tulee vastaa. Mitä tämä kertoo meistä? Mitä tämä 

kertoo ajastamme? 

Olin itse noiden 25% LinkedIn’in käyttäjien joukossa 2007, kun loin oman profiilin. Tehtäväni 

tuolloin meille niin rakkaassa ja toisaalta haukutussa Nokiassa oli periaatteessa ihan jees, mutta 

jotenkin oli sellainen olo, että parhaat vuodet Nokialle oli jo annettu. Kesä 2006 oli omalla 

kohdallani se, joka käynnisti oman muutosprosessin kohti itsetuntemusta ja aitoa sisäistä 

hyvinvointia. Nokiankin mittakaavassa merkittävän projektin ajettua kiville jäin 9 viikon mittaiselle 

kesätauolle, jossa minulla ei ollut edes firman läppäriä saatika kännykkänumeroa. Pomolleni ja 
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assistentilleni annoin prepaid DNA:n numeron. Tuo tauko on näin jälkeenpäin katsottuna ehkä yksi 

merkityksellisimmistä elämässäni, vaikka en sitä silloin tajunnut. 

HETKEKSI POIS ORAVANPYÖRÄSTÄ 

Yhdeksän viikkoa taukoa oravanpyörästä ilman pääsyä yrityksen sähköpostiin ja tietoisena, että 

kukaan ei saa minua kiinni. Voitko kuvitella tilanteen kohdallasi? Palkka juoksi ja varmuus siitä, 

että palatessani alkaa jokin uusi projekti. Varmuus uudesta. Mitä, voiko sellaista olla? Tuohon 

aikaan ainakin, en tiedä onko tilanne enää sama missään yrityksessä. Mutta ajattelen, että juuri tuo 

varmuus työpaikan olemassa olosta oli se ratkaiseva tekijä, joka antoi tilaa pelon väistymiselle ja 

aitojen tunteiden nousemiselle pintaan. Pelko työpaikan säilyvyydestä ja pelon olemassa olon 

myöntäminen, on näin jälkeenpäin ajatellen se ratkaiseva juttu, jonka äärelle haluan Sinut 

pysäyttää. 

Tuossa Harward Business Review’n artikkelissa on pelosta todella laadukasta jäsentelyä 

pohdittavaksesi. Oma prosessini vuodesta 2006, niin siitä tulee siis aivan pian kuluneeksi jo 10 

vuotta, on jo pitkällä. Päätin ryhtyä parisen vuotta sitten rohkeasti yrittäjäksi, jonka päätehtävä on 

auttaa muita ihmisiä oivaltamaan omaa innostustaan. Teen sitä työtä täydellä sydämellä, auttaen 

organisaatioissa olevia ihmisiä löytämään oman paikkansa, juuri sen tehtävän, joka sopii itselleen 

parhaiten. Tiesitkö muuten, että organisaation tehokkuus (joo uskallan sanoa tämän ääneen, koska 

juuri tämä syy on se, jonka takia yritykset palkkaavat valmentajia!) voi kasvaa nopeasti jopa 30%, 

kun tiimien sisäisellä töiden uudelleen järjestelyllä työntekijät siirtyvät tekemään itselleen 

mielenkiintoisempia tehtäviä? Käytän tässä yhteydessä tiimiharjoitteena motivaatio-

osaamismatriisin rakentamista tiimissä, jonka avulla jokainen henkilö siirtyy edes hieman itselleen 

innostavampaan työtehtäväkokonaisuuteen. Kumulatiivinen vaikutus on joka ikisessä casessa ollut 

positiivinen, useimmissa hämmästyttävin, pitkäkestoisin tuloksin! 

OIVALLUKSIA 

Omat oivallukset viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana ovat olleet niin suuria, että haluan 

jakaa näitä oivalluksia mahdollisimman monelle. Ja samalla rohkaista esimerkilläni sinua 

voittamaan pelon työpaikan säilymisestä. Teen tällä hetkellä yrittäjänä pitkiä päiviä, innostuneena 

ja tunteja laskematta, töitä sen äärellä, että mahdollisimman moni ihminen voisi aidosti innostua 

työssään. Käytämmehän kuitenkin hereilläoloajastamme valtaosan työhön, sitä ei käy kiistäminen. 

Miksei työssä saisi innostua ja voida hyvin? Itse olen tilanteessa, jossa jatkuvasti tuntuu siltä, että 

olisi paljon enemmän innostavia asioita tehtäväksi kuin tunteja vuorokaudessa. Viimeisimmästä 

innostukseni kohteesta, johon olen nyt tosissaan parin vuoden aikana huikeasti innostunut, voit 

lukea lisää www.luontaisettaipumukset.fi sivustolta. Ajatuksenani on oivalluttaa iso joukko ihmisiä 

oivaltamaan oman innostuksensa lähteensä. Mikset se voisi olla sinä? 
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HALUATKO RAKASTAA TYÖTÄSI VAI AINOASTAAN KUULUA KALUSTOON? 

 

Olen pohtinut paljon parikymmenvuotisen työurani kuluessa erästä erilaisuutta, joka näkyy meissä 

kaikissa selvästi. Miksi osa meistä on niin aikaansaavia? Miksi osa taas tuntuu aina olevan jollakin 

tavalla vaiheessa? Usein tämä erilaisuus näkyy ulkoisesti – toiset ovat pää pystyssä, useimmiten 

iloisia ja saavat muutkin mukaansa, kun taas toiset katselevat kenkiensä kärkiin, ovat usein 

ilottomia ja ainakin kohdallani, vievät kaiken energian pelkällä läsnäolollaan. Sapatillani pari 

vuotta sitten pysähdyin rauhassa tämänkin kysymyksen äärelle. Yhtä asiaa en kuitenkaan silloin 

osannut tähän yhdistää. Se asia on laiskuus. 

TÄTÄ ET HALUA ITSESTÄSI MYÖNTÄÄ 

Luin hiljakkoin loistavan kirjoituksen laiskuudesta. Kiteytettynä viesti on seuraava: Laiskuus on 

jotakin sellaista, jota kukaan meistä ei haluaisi itsessään myöntää olevaksi. Jopa oma äitimme 

yleensä hyväksyy lapsensa kaikkine ”ominaisuuksine” päivineen. Laiskuus on kuitenkin niitä asioita, 

joita edes äitimme ei meissä tahdo sietää. Moni kuvittelee, että pystyy piilottamaan oman 

laiskuutensa muilta, mutta todellisuudessa ympärillä olevat sen kyllä tunnistavat. Varsinkin, kun 

kyseessä on työkaveri, puoliso tai oma lapsi. Ja aika harva haluaa olla laiskan ihmisen lähellä, vai 

mitä?  

Hain sapatillani vastauksia tuohon otsikon kysymykseen, tuolloin tutkintalinjani olivat ihmisen 

asenteiden erilaisuudessa. Jungilainen tulkinta selittääkin aika paljon ihmisen ulkoisesta 

toiminnasta, mikä näkyy helposti päällepäin. Jos olet järjestelmällinen ns. J-tyyppi (Judging), 

annat itsestäsi usein aikaansaavan vaikutelman – suunnittelethan asiat monesti hyvissä ajoin 

etukäteen, projektisi valmistuvat voittopuolisesti aikataulussa ja työ- ja kotiympäristösi on tip-top. 

Mikäli olet spontaani P-tyyppi (Perceiving), otteesi tekemiseen on rento ja joustava, elämäntyyliäsi 
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ei suotta hallitse erilaisen tekemisen aikatauluttaminen ja asiat valmistuvat usein viimeisenä yönä. 

Ajattelin tuolloin, että elämäntyyli asenteena selittää valtaosan aikaansaamisen ilmiöstä. 

EVVK 

Lukemani juttu sai kuitenkin ajatukseni laukkaamaan. Miten on mahdollista, että olen missannut 

ihmisen laiskuuden myötävaikutuksen työpahoinvointiin tähän saakka? Vastaus tuli mieleeni 

intuitiivisesti välittömästi – koska olen kasvanut lapsuudenkodissa, jossa ahkeruus oli hyve ja 

laiskuus helmasynti, lapsuudenaikainen ohjelmointini on estänyt minua näkemästä tätä nyt niin 

itsestään selvää asiaa. Kuten artikkelin kirjoittaja osuvasti toteaa, jos olet perusluonteeltasi laiska 

tyyppi, käytät energiaasi siihen, että yrität piilottaa laiskuutesi muilta. Miten silloin energiasi voisi 

riittää siihen, että voisit rakastaa työtäsi? Suurimman osan ajastasi käytät siihen, että et oikein 

itsekään tiedä, mitä tekisit. Lopputuloksena on, että kategorisoit suurimman osan päivittäisestä 

tekemisestäsi ei-voisi-vähempää-kiinnostaa- kategoriaan (”EVVK” armeijatermein). 

PYSÄHDY NÄIDEN KYSYMYSTEN ÄÄRELLE! 

Mikäli aloit pyörimään rauhattomasti, lue seuraavat ajatukset huolella: 

a) Sinulla on vain yksi elämä, ei ole olemassa erikseen työtä ja elämää (olen jo aikaa sitten 

heittänyt romukoppaan ajatuksen work-life-balanssista ja elän tätä elämänfilosofiaa todeksi 

joka päivä). 

b) Lopeta itsesi pettäminen, koska me muut näemme laiskuutesi selvästi. 

c) Mikäli ymmärrät omaa, lähimmäistesi ja työkavereittesi parasta, PÄÄTÄ TEHDÄ ASIALLE 

JOTAKIN! 

d) Päätä rakastaa työtäsi, päätä rakastaa elämääsi! 

Voin luvata, että edessäsi on työläs elämänvaihe, mutta samalla se tulee palkitsemaan sinut niin 

anteliaasti, että et tule päätöstäsi katumaan. 
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KUINKA PUOLISOSI PERSOONALLISUUS VAIKUTTAA SINUN MENESTYKSEEN TYÖSSÄSI? 

 

Oletko tullut ajatelleeksi, mikä vaikutus puolisollasi on sinun menestykseen työssäsi? Empiiristen 

havaintojeni pohjalta väitän, että ihmismielellä on tapana ottaa kovin monet asiat itsestään 

selvyyksinä. Ja näin tämänkin kysymyksen tyypillisin vastaus lienee ”no enpä ole juurikaan 

pohtinut…”. Pohdipa nyt.  

ONKO PARISUHTEESSASI DRAAMAA? 

Maaliskuun 2015 Harward Business Review:n numerossa oli aiheesta mielenkiintoinen artikkeli. Siinä 

oli koostettu yhteen aiheeseen liittyviä tutkimuksia, joista avaan yhtä hieman tarkemmin tässä 

lyhyessä jutussa. Ensimmäinen tutkimus pähkinänkuoressa – mitä vähemmän draamaa parisuhteessa 

esiintyy, sitä enemmän energiaa on suunnattavissa omaan työhönsä. Aika looginen tutkimustulos, 

mutta asiana sitäkin tärkeämpi! Jos tämä asia kolahtaa kohdallasi, asialle kannattaa tehdä jotakin. 

Usein varsinkin lomakauden loppupuolella jännitteet ovat pinnassa ja erilaisia parisuhdekursseja on 

hyvin tarjolla, mikäli omat neuvot ovat loppuneet. Parisuhdetaidot ovat opittavia taitoja siinä missä 

esimerkiksi kielitaito, koodaaminen tai saksofonin soitto, kyse on vain omasta tahdosta. 

HALUATKO LISÄÄ PALKKAA, EDETÄ URALLASI JA KOKEA TYYTYVÄISYYTTÄ TYÖSSÄSI? 

Toisessa tutkimuksessa osoitettiin selvä yhteys puolison persoonallisuuden ja henkilön 

työssämenestymisen välillä. Tutkimus on julkaistu 2014 elokuussa ja siihen osallistui lähes 5000 

australialaista. Tutkimuksen muuttujina olivat persoonallisuustekijöiden lisäksi tulotaso, uralla 

eteneminen ja työtyytyväisyys. Tutkimuksen tekijät, Brittany C. Solomon ja Joshua J. Jackson 

Washington University in St. Louis:ta osoittivat kiistatta, että puolison persoonallisuudenpiirteellä 

on selvä yhteys parisuhteen toisen osapuolen työssä menestykseen. Mikä tuo 

persoonallisuudenpiirre täsmälleen ottaen on? 



 

36 

Tutkimuksen keskeisin havainto liittyy puolison järjestelmällisyyteen. Tutkimuksessa käytettiin Big 

Five -indikaattoria, jossa puolison vastuuntuntoisuus (conscientiousness/ järjestelmällisyys) – piirre 

lisäsi parisuhteen toisen osapuolen työssä menestymistä. Tulos oli tilastollisesti merkittävä kaikissa 

kolmessa tutkittavassa tekijässä -  yhteys palkkatasoon, uralla etenemiseen ja työtyytyväisyyteen 

oli kiistaton. Myers-Briggs -tyyppiteoriassa tästä piirteestä käytetään nimitystä järjestelmällinen 

(judging) eli ns. J-tyyppi. Vastaparina on ns. P-tyyppi (perceiving/ spontaani).   

Mitä johtopäätöksiä tästä sitten voitiin vetää? Tutkijoiden keskeisinä päätelminä oli, että kun voit 

luottaa siihen, että puolisosi hoitaa erilaisia kotiaskareita itsenäisesti, sinulle vapautuu 

kapasiteettia suunnata omaa energiaasi työtehtäviesi parempaan hoitamiseen. Paine asioiden itse 

hoitamiseen vähenee. Toisena havaintona tutkijat päättelivät, että järjestelmällisten puolisoiden 

kanssa parisuhteessa olevat työntekijät ovat tyytyväisempiä parisuhteisiinsa (tämä ei minulle täysin 

auennut, miten tähän päätelmään oli tultu…). Kolmas päätelmä oli minusta mielenkiintoinen – 

järjestelmällisen puolison vaikutus ulottuu myös parisuhteen toisen osapuolen työmaalle eli 

henkilöllä on taipumus kopioida puolisonsa uutteria toimintatapoja myös työmaalle! 

JOSPA SITTENKIN KESKITTYISIN VAIN URAN LUOMISEEN? 

Älä kuitenkaan nyt heittäydy epätoivon alhoon tai jätä kaikkea puolisosi varaan. Kolmas tutkimus 

osoittaa, että on tilanteita ja ympäristöjä, joissa omalla uralla menestyminen etenee parhaiten 

sinkkuna ollessa. Summaten nämä kolme tutkimusta yhteen, Harward Business Review:n artikkelin 

johtopäätös on, että parhaiten menestyt urallasi, kun parisuhteesi on kunnossa ja molemmat 

osapuolet saavat tukea toisiltaan. Aika luonnollista. 

Mitä näistä tutkimuksista jää käteen? Itselleni nousee intuitiivisesti merkittävimmäksi asiaksi se, 

että puolison roolia osana omalla työuralla menestymiseen ei osata arvostaa riittävästi. Jotenkin 

ajaudumme aivan liian helposti pitämään asioita itsestään selvinä. Mitäpä jos nyt luettuasi tämän 

jutun pysähtyisit hetkeksi miettimään puolisosi hyviä ominaisuuksia, jotka ovat auttaneet sinua 

etenemään tähänastisella työurallasi? Listaa 3-5 ominaisuutta ja mieti niiden syy-seuraus-suhdetta. 

Ja mitäpä, jos tämän asian tehtyäsi kertoisit näistä havainnoistasi puolisollesi?   
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OLETKO MIELUUMMIN OIKEASSA VAI ONNELLINEN? 

 

Väitän, että useimmat meistä ovat mieluummin oikeassa, eivätkä onnellisia. Perustelen väitteeni 

sillä, että meillä ihmisillä on tapana samaistua omaan egoomme. Egon ajattelumalli johtaa 

kaikkeen muuhun kuin onnellisuuteen. Yksi egon ajattelumallin erittäin hyvä ominaisuus on sen 

loogisuus ja johdonmukaisuus. Kun oivallat egon logiikan, saat selityksen niin omaasi kuin 

ympärilläsi olevien ihmisten käyttäytymiseen. 

ESINÄYTÖS- SYYLLISYYDEN JA PELON TUNTEET 

Mikäli haluat syvällisen psykologisen näkemyksen ihmisen mielestä ja egon ajattelumallista, 

suosittelen perehtymään Freudin ja Jungin ajatuksiin. Jos kuitenkin haluat nopean yleiskatsauksen 

egon ajattelumallin logiikasta, jatkat nyt lukemista. Käytän tässä yhteydessä ego-sanaa 

laajemmassa merkityksessä kuin mitä Freud ja Jung, mutta se ei mielestäni tee tälle asialle 

vääryyttä. Rinnastan ego-sanan laajemmin ihmisen psyykeeseen, kuten meillä maallikoilla on 

tapana, enkä usko sen mitenkään heikentävän ihmismielen ajattelun logiikan oivaltamista. Myös 

itämaisissa viisausperinteissä egolla on varsin laaja merkitys. 

Meihin kaikkiin ihmisiin on lapsuutemme aikana istutettu syyllisyyden tunne. Toisiin 

voimakkaampana ja toisiin vähemmän voimakkaana. Mutta kaikissa meissä se on. Voit käyttää tässä 

yhteydessä syyllisyys-sanan sijasta myös sanaa turvattomuus, mikäli se istuu ajatteluusi paremmin. 

Meistä jokainen tuntee syyllisyyttä siitä, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Usein mielemme 

yhdistää asian johonkin menneisyytemme tapahtumaan. Nämä tiedostetut kokemuksemme on 

kuitenkin vain jäävuoren huippu. Todellisuudessa pinnan alla olevat kokemuksemme ohjaavat 

mielemme toimintaa jatkuvasti. Syyllisyys on kaikkien niiden negatiivisten tunteiden, uskomusten 

ja kokemusten summa, jotka meitä koskaan ovat kohdanneet. Siis koko jäävuori. Syyllisyyden 

tyypilliset ilmenemismuodot ovat erilaiset itseen kohdistuvat riittämättömyyden, epäonnistumisen 

tai arvottomuuden tunteet. Koemme, että meistä puuttuu jotain tai olemme jollakin tavoin 

epätäydellisiä. 
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Psykologisesti ajateltuna syyllisyydestä seuraa aina pelko. Logiikka on sinällään yksinkertainen. 

Rangaistiinhan minua lapsenakin epäonnistumisista tai parhaimmillaankin ei sanottu yhtään mitään. 

Jos onnistuin jossakin yli vanhempien odotuksen, saatoin saada kiitosta, mutta normisuorituksesta 

en yleensä saanut kiitosta. Mitäpä pienen lapsen psyyke silloin miettii - en saanut kiitosta, joten 

taisin epäonnistua. Ja epäonnistumisesta seuraa useimmiten jokin rangaistus, mikä tekee ihmisen 

pelokkaaksi. Kaikki pelko, olipa sen näennäinen syy mikä tahansa, syntyy uskomuksesta, että minua 

pitää rangaista siitä, mitä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä. Tällöin alan pelätä sitä, mikä 

rangaistus tulee olemaan. 

EGO ASTUU NÄYTTÄMÖLLE 

Kukaan meistä ei pystyisi elämään tässä maailmassa jatkuvan syyllisyyden ja pelon tunteen 

alaisena. Tässä kohtaa näyttämölle astelee, ylväänä kiiltävässä haarniskassaan, ego. Ego saapuu 

paikalle suurena auttajana, pyyteettömänä ja suurieleisenä. Egomme saapuu näyttämölle aina 

kahden aseenkantajan kanssa - toinen on nimeltään torjunta ja toinen projisointi. Nämä 

aseenkantajat ovat egon kanssa aina matkassa, 24/7. Egon aseenkantajat ovat kuitenkin egon 

kiiltävään haarniskaan verrattuna vaatimattomasti pukeutuneet, peräti huomaamattomasti. Ego 

tarvitsee molempien aseenkantajien jatkuvaa tukea, joten ego on tehnyt pysyvän sopimuksen 

aseenkantajien majoittamisesta Alitajunta-nimiseen majataloon.   

EGON ASEENKANTAJAT - TORJUNTA JA PROJISOINTI 

Egon aseenkantajat on koulutettu tuhansien vuosien ajan täsmälleen samoilla menetelmillä. 

Torjujaksi erikoistuvalle aseenkantajalle opetetaan, kuinka ihmisen mieli saadaan uskottelemaan 

itselleen, että syyllisyyttä ei ole todellisuudessa olemassa. Torjunnan seurauksena syyllisyyden 

tunne tungetaan pois tietoisuudestamme, alas alitajuntaan. Kiellämme siis syyllisyyden 

olemassaolon itsessämme. 

Toisinaan Torjunta-aseenkantaja ei onnistu tehtävässään, vaan koemme jollakin mielemme tasolla 

yhä syyllisyyttä. Tällöin avuksi otetaan projisointi-koulutuksen saanut aseenkantaja. Projisoija on 

koulutettu viemään huomio pois itsestä. Otan siis jotakin pois sisimmästäni ja sanon itselleni, että 

se ei ole siellä, vaan ulkopuolellani jossakussa muussa. Otamme sisällämme olevan syyllisyyden, 

jonka uskomme siellä asustavan ja sanomme: 

 "Vika ei ole minussa, vaan se on sinussa."  

 "Minä en ole se, jossa syy piilee, se olet sinä!"  

 "Minä en ole vastuussa siitä, miten surkea ja onneton olen, sinä olet siitä vastuussa." 

Egon kannalta katsoen ei ole väliä, kuka "sinä" on, koska pääasia on löytää syyllinen, jonka niskoille 

voi syyllisyyden kaataa! 

EGO MIKROMANAGEERAA MEITÄ! 

Ego on siitä juoni kaveri, että se tykkää pitää ihmisen mieltä otteessaan. Se on kuin 

mikromanageeraava esimies, joka ei halua kertoa isoa kuvaa tiimiläisille, ettei oma asema 

vaarannu. Ego jättää kertomatta sen, että projisoitu syyllisyys edustaa hyökkäystä, joka on 

tehokkain tapa pitää kiinni omasta syyllisyyden tunteesta. Ego ei ole tyhmä, se vaan haluaa pitää 

meidän syyllisyyden tunnetta yllä, kuten mikromanageri, joka pönkittää omanarvontunnettaan. 

Egon ja mikromanagerin eksistenssiongelma on samankaltainen - ne eivät kumpikaan olisi mitään, 

elleivät saisi pitää valta-asemaansa muihin nähden! 
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VERTA PAKKIIN! 

Psykopaatit pois lukien meidän ihmisten mieli toimii siten, että aina kun hyökkäät jotakuta toista 

vastaan, tulet tuntemaan itsesi jossakin vaiheessa syylliseksi tekoosi – omatuntosi kalvaa. Et kenties 

koe ymmärryksen tasolla välitöntä syyllisyyttä, mutta se ei tarkoita sitä, ettetkö syvimmillä mielen 

tasoilla tuntisi syyllisyyttä. Mitä enemmän hyökkäät toista vastaan, sitä suuremmaksi syyllisyytesi 

kasvaa siitä, mitä olet tehnyt. Jollakin mielemme tasolla tunnistamme, että olemme hyökänneet 

toista vastaan väärin perustein. Juuri tämä syyllisyyden ja hyökkäyksen kierre on maailman 

käyttövoima. Tämä ihmismielen dynamiikka hallitsee elämiämme niin yksilö- kuin yhteisötasoilla. 

JUMISSA HYÖKKÄYS-PUOLUSTUS KIERTEESSÄ? 

Syyllisyyden tunteesta kumpuava, projisoinnin kautta lähtevä hyökkäys synnyttää kaikkien 

kierteiden äidin - ihmismielen hyökkäys-puolustus kierteen. Ja ego taputtaa käsiään, onhan se 

onnistunut tavoitteessaan. Uskottuani, että olen syyllinen ja projisoituani syyllisyyteni sinuun ja 

hyökättyäni sinua vastaan, uskon että syyllisyyteni vaatii rangaistuksen. Koska olen hyökännyt sinua 

vastaan, tulen saamaan vastahyökkäyksen taholtasi. Itse asiassa se, hyökkäätkö vai et, on 

merkityksetöntä - oman syyllisyyteni vuoksi uskon, että tulet tekemään niin. Siispä minun täytyy 

puolustautua tulevaa hyökkäystäsi vastaan. Ja koska puolustan itseäni, tunnen vahvasti, että 

hyökkäyksesi ei ole oikeutettu! Kierre on valmis! 

Mitä suurempi tarve minulla on puolustaa itseäni, sitä enemmän vahvistan omaa syyllisyyttäni. 

Vahvistuva syyllisyyden tunne lisää pelkoa, joten mitä enemmän lisään puolustusta, sitä enemmän 

pelkoani vahvistan. Kollektiivisena esimerkkinä tästä ihmismielen prosessista käy asevarustelu. 

LOPPUNÄYTÖS - EGO VASTAAN ONNELLISUUS 

Egon ajattelumallin hallitessa tulemme aina tuntemaan, että tarvitsemme suojelua, jolloin 

tulemme aina puolustamaan itseämme. Edellä kuvatut kaksi egon sykliä, syyllisyys-hyökkäys ja 

hyökkäys-puolustus, pitävät egon haarniskan kiiltävänä. Mitä enemmän hyökkään, sitä 

syyllisemmäksi tunnen itseni. Mitä enemmän hyökkään, sitä enemmän minulla on tunne siitä, että 

täytyy puolustautua olettamaani vastahyökkäystä vastaan. Tästä kierteestä seuraa tunne siitä, että 

on oikeus puolustaa itseään. 

Tarvitsemme siis hyökkäyksen kohteeksi vihollisen - erottelemalla ihmiset hyviin ja huonoihin, 

vihollinen on helppo löytää tilanteessa kuin tilanteessa. Huonoihin ihmisiin voimme projisoida 

syyllisyyden tunteemme. Tarvitsemme vähintään yhden henkilön, ajatusmallin tai ryhmän ihmisiä, 

josta voimme tehdä "pahan", syntipukin*). Tässä piilee myös kaikenlaisten ennakkoluulojen ja 

syrjinnän perusta. Se ilmenee jatkuvana - usein alitajuisena tarpeena, löytää itsellemme 

syntipukki, jolloin voimme paeta omaa syyllisyyden taakkaa. Näin on ollut asianlaita koko 

kirjoitetun historiamme ajan. 

KOTTARAISENPÖNTÖN PIIRUSTUKSET UUSIKSI! 

Palataan otsikon kysymykseen. Oletko mieluummin oikeassa vai onnellinen? Valitessasi oikeassa 

olemisen valitset egon ajattelumallin. Onnellisuuteen johtava ajattelumalli sen sijaan edellyttää 

rohkeutta pysähtyä omien ajattelurakenteiden tutkiskelun äärelle - pysähtymistä oman 

lapsuudenajan ohjelmoinnin tutkiskeluun. Käytän tästä omalla kohdallani nimitystä 

"kottaraisenpöntön piirustukset". Kun olin riittävän pitkään seurannut oman lapsuudenajan 

ohjelmointini vajavuutta ja aloin myöntämään itselleni sen puutteita, aloin samalla luomaan tilaa 

uudelle ohjelmoinnille. Tämä kaikki on siis tapahtunut vasta viime vuosina, ikävuosina 40-45. 

Omalla kohdalla kottaraisenpöntön piirustukset on nyt korvattu uusilla piirustuksilla. Nimitän uusia 

piirustuksia "menestyksen ja onnellisen elämän reseptiksi". Reseptissä on seitsemän eri raaka-
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ainetta, jotka on vuosien itsetutkimisen tulos. Olen nyt parisen vuotta elänyt tällä reseptillä ja 

haluan jakaa kokemukseni kaikille niille, joita asia kiinnostaa. 

Miksi kirjoitin egon ajattelumallista? Olen viime aikoina saanut melko paljon yhteydenottoja 

ihmisiltä, jotka miettivät, mitä tekisivät elämässään seuraavaksi. Miten voida hyvin ja edetä kohti 

omia päämääriään? Empiirisen kokemukseni mukaan ensin pitää olla onnellinen, jotta voisi 

saavuttaa menestystä. Menestystä, joka on jokaiselle yksilölle omansa näköinen. Maailmalla on 

paljon itsensäkehittämiskirjallisuutta, joka tukee tätä omakohtaista havaintoa.  Ja jotta ihminen 

voisi olla onnellinen, on ensin ymmärryksen tasolla oivallettava egon ajattelumalli, joka meitä 

ihmisiä hallitsee. Vasta tuon oivalluksen jälkeen kannattaa lähteä miettimään, mitä tekisin 

seuraavaksi elämässäni! 

Toivotan sinulle oivalluksia egosi parissa! 

*) syntipukki sanan alkuperä 

Yksi parhaista tuntemistani selostuksista projisointiin liittyy tarinaan syntipukista. Kuulin tarinan 

ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten YK-rauhanturvatehtävissä Etelä-Libanonissa. Tarina on 

kerrottu Mooseksen kolmannessa kirjassa. Tarinan mukaan Israelin kansalle kerrottiin, mitä heidän 

pitäisi tehdä Yom Kippurina, sovituspäivä. Kansaa käsketään kokoontumaan yhteen. Leirin keskellä 

seisoo ylimmäinen pappi Aaron, joka toimii välimiehenä ihmisten ja jumalan välillä. Aaronin 

vieressä seisoo vuohipukki. Aaron asettaa kätensä pukin päälle ja siirtää vuoden aikana kertyneet 

ihmisten synnit symbolisesti pukkiparan päälle. Sen jälkeen pukki potkaistaan ulos leiristä. Tässä 

tarinassa esiintyy havainnollinen kuvaus siitä, mitä projisointi on. Käsite syntipukki on säilynyt 

näihin päiviin saakka. 
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UNELMOITKO ELÄMÄÄSI, VAI ELÄTKÖ UNELMAASI? 

 

Melkoisen suuri merkitysero tuossa sanaparissa, riippuen siitä kumpaanko järjestykseen ne asettaa, 

vai mitä? Olen kirjoitellut viime aikoina blogia omakohtaisista oivalluksista elämästä – kuinka elää 

oman unelmansa näköistä elämää. Voin sanoa käsi sydämellä, että muutokset ovat olleet 

merkittäviä ja sen seurauksena vastaus otsikon kysymykseen on yksiselitteinen – elän joka päivä 

unelmaani. Elätkö sinä? 

EGON AJATTELUMALLILLA ET SAAVUTA ONNELLISUUTTA! 

Kirjoitin tuossa aiemmassa jutussa egon ajattelumallista, joka meillä ihmisillä vallitsee. Egon 

ajattelumalli on ikävän harhainen. Egon ajattelumalli ei myöskään ole se oikea polku, mikäli 

unelmoit elämässäsi onnellisuudesta. On hyvä ymmärtää tämä olennainen ihmisen mielen prosessi, 

koska se pitää useimpia meitä otteessaan - vieläpä siten, että ihminen itse ei sitä yleensä tiedosta. 

Omakohtainen onnellisuuden polun etsintä johti viitisen vuotta sitten päätökseen pitää sapatti 

nelikymppisenä, parinkymmenen kiivaan perheenperustamis- ja uraputkivuoden jälkeen. Päätöstä 

ryyditti tyytymättömyys silloiseen työhön sekä avioero, joka syrjäytti ajatukset pois tutuista ja 

turvallisista kuvioista. Jos jokin päätös elämässäni on sellainen, että sitä viimeiseksi katuisin, se on 

päätös pysähtyä pohtimaan omaa elämää ja oman onnellisuuden polun löytymistä.  

ONNELLISUUDEN JA MENESTYKSEN VÄLISESTÄ SUHTEESTA 

Onnellisuuden ja menestyksen välisestä suhteesta löytyy todella paljon 

itsensäkehittämiskirjallisuutta. Muutamina omina klassikoina nostan joitakin vuosia sitten 

edesmenneen Stephen R Coveyn kirjan Tie Menestykseen (alkup. ”Seven Habits of Highly Effective 

People” vuodelta 1989), Eckhart Tollen Läsnäolon voima (”The Power of Now: A Guide to Spiritual 

Enlightenment” vuodelta 1997), Napoleon Hillin Ajattele oikein – Menesty (”Think and Grow Rich” 

jo vuodelta 1937, mutta on aivan helmi!), Joseph Murphyn Alitajuntasi voima (The Power of Your 

Subconscious Mind vuodelta 1963 - ehdoton klassikko!) sekä Brian Tracyn Menestys ja onnellinen 

elämä (”Maximum Achievement” vuodelta 1995). Nämä klassikot on aivan jäävuoren huippu, 
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ostimme nimittäin kesällä lisää kirjahyllytilaa, kun valtava määrä kirjoja oli lojunut pitkään joka 

puolella kotiamme!  

ONNELLISEN ELÄMÄN METSÄSTYKSESSÄ 

Pääviesti onnellisen elämän ja menestyksen etsijälle voidaan kiteyttää tärkeään havaintoon, joka 

määrittelee näiden kahden asian suhteen toisiinsa. Tämä sama tärkeä havainto innoitti myös 

laatimaan tähän juttuun otsikon, jossa on, myönnän, sanoilla kikkailun makua. 

Kuten otsikon sanaparissa, myös menestyksen ja onnellisuuden välisessä yhtälössä ratkaisevaa on 

marssijärjestys – Menestys ei tuo onnellisuutta, vaan onnellisuus tuo menestystä! 

Se oli siinä. Tämän jutun pääviesti nimittäin. Kerron seuraavaksi otsikkotasolla omat onnellisuuteni 

oivallukset, jotka jo nyt, kahden vuoden unelman todeksi elämisen myötä ovat alkaneet 

tuottamaan menestystä. On hyvä pitää mielessä, että onnellisuus ja menestys on aina kantajansa 

näköinen – yhdelle onnellisuus ja menestys tarkoittaa hienoja materialistisia puitteita ja toiselle 

aikaa itsensä ja läheistensä kanssa, tai kaikkea tältä väliltä ja paljon muuta. Pääasia on, että olet 

itse tietoinen, mitä onnellisuus ja menestys juuri sinulle merkitsee. Kuten valmennuksissani 

monesti sanon, "keskittyminen pelkästään lopputuloksiin ei yleensä johda menestykseen, vaan on 

keskityttävä muuttamaan toimintatapoja, jotka johtavat toivottuihin tuloksiin." Sama pätee 

onnellisuuden suhteesta menestykseen - onnellisuus on toimintatapoja ja pieniä jatkuvia valintoja 

ja tekoja, siinä missä menestys on toimintatapoja seuraava lopputulos.  

YKSI MENESTYKSEN JA ONNELLISEN ELÄMÄN RESEPTI 

Kirjoitin syyskuussa 2013 huoneentaulun otsikolla ”Jarin menestyksen ja onnellisen elämän 

resepti”. Taulussa, joka on makuuhuoneemme lipaston päällä, lukee seuraavat asiat: 

a) Mielenrauha – seesteisyys, eläminen tässä hetkessä, huolettomuus ja sisäinen hyvä olo 

b) Terveys ja tarmokkuus – iloisuus, nauru, itsevarmuus, terveellinen ruokavalio, 

elinvoimaisuus ja ryhti – elämästä nauttiminen joka hetki! 

c) Läheiset ihmissuhteet – läheisyys ja hyvä olo Pirittan kanssa, lämmin, kannustava ja läsnä 

oleva suhde lapsiin sekä aidot ystävyyssuhteet 

d) Talouden tasapaino – vauraus, joka mahdollistaa valinnanvapauden. Seurauksena levollinen, 

iloinen mieli. 

e) Oman elämän tarkoituksen ymmärtäminen – suunnannäyttäjä; ihmisten innostuksen 

oivalluttaminen 

f) Itsetuntemus – nöyryys, itsevarmuus ja tyytyväisyys; itsensä hyväksyminen ja itsensä 

rakastaminen 

g) Itsensä toteuttaminen – ihanne-elämän elämistä joka päivä, muiden auttaminen ja itsensä 

jatkuva kehittäminen 

Taulun alaosassa on vielä loppuyhteenveto siitä mielikuvasta, joka ohjaa valintojani joka hetki: 

”Mielen, sielun ja ruumiin tasapaino – 75kg energistä kiinteyttä innostuneessa paketissa!” 

Silmäilen taulua iltaisin nukkumaan mennessä ja aamuisin heti herättyäni. Nyt kaksi vuotta taulua 

silmäiltyäni muutaman minuutin aamuin illoin (olen silmäillyt taulua siis noin 1500 kertaa!) voin 

todeta, että kyllä on mieli alkanut tuottaa toivotun kaltaisia tuloksia!   
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MITEN SINÄ OLET AJATELLUT ELÄÄ UNELMAASI? 

Tiedätkö, mikä unelmasi on? En väitä, että nuo seitsemän kohtaa toimisivat sellaisenaan 

kenellekään muulle kuin itselleni, vaan kysyn, että oletko itse pysähtynyt näiden asioiden äärelle? 

Voin kertoa kokemuksestani, että kyllä kannattaa!  

Tähän loppuun pieni kannustuksen sananen. Aloita pienillä asioilla, jotka tuntuvat sinulle oikeilta. 

Luota sisäiseen ääneesi, intuitioosi. Tee jotakin konkreettista, nyt eikä huomenna. Mikä on sinun 

pieni juttusi tänään, jonka toteutit? 
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ENTÄPÄ, JOS KÄRSITKIN EETTISESTÄ STRESSISTÄ? 

 

Elämme hyvin erikoista aikaa ihmiskunnan historiassa. Kuluva vuosikymmen, 2010-luku tulee 

jäämään historiaan suurten mullistusten vuosikymmenenä. En tarkoita mitään apokalyptisia 

mullistuksia, vaan mullistuksia siinä, miten ihminen suhtautuu omaan itseensä. Siirtyminen 

teollisesta aikakaudesta sosiaaliseen aikakauteen muokkaa tällä hetkellä niin rajusti ihmisen minä-

kuvaa, että isoja muutoksia tulee tapahtumaan jo yhden sukupolven aikana. Puhumattakaan 

laajoista maailmanlaajuisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, kuten pakolaisvirtojen kasvamisesta, 

terroritekojen lisääntymisestä ja varallisuuden jakautumisesta. 

UNELMOITKO SINÄ?  

Luimme hiljakkoin puolisoni kanssa sapatilla kolmisen vuotta sitten kirjoittamaamme unelmakirjaa. 

Kirja on ollut pölyttymässä hyllyssä ainakin vuoden niin, että emme ole lisänneet siihen mitään 

merkintöjä. Olemme kyllä puhuneet asiasta viime aikoina monesti, mutta jotenkin ei vain ole nyt 

arjen kiireen keskellä mukamas löytynyt oikeaa hetkeä pysähtyä asian äärelle. Nyt on taas 

henkilökohtaisesti aika pysähtyä tekemään inventaaria omasta elämästä. Viikon takainen 

inventaaripäivä on jo nyt kirkastanut suuntaa valtavasti. Tuntuu siltä, että olen huomannut 

tarkkailla kuluneen viikon aikana erilaisia merkkejä huomattavan yksityiskohtaisesti. Nuo merkit 

ovat olleet selkeitä suuntaviittoja polullani kohti unelmaa.  

MIKÄ SINULLE ON STRESSIN VASTAKOHTA? 

Itselleni vastaus on selkeä – mielenrauha. Olen määritellyt sen onnellisuuteni yhdeksi seitsemästä 

tukipilarista: ”Mielenrauha – seesteisyys, eläminen tässä hetkessä, huolettomuus ja sisäinen hyvä 

olo”. Moni ihminen tavoittelee stressittömyyttä ja mielenrauhaa keinolla, jotka toinen ihminen 

vierestä katsoen havaitsee helposti ulkoisina keinoina. Mielenrauhaa haetaan mitä erilaisimmilla 

keinoilla. Kovin muodikasta on tänä päivänä puhua esimerkiksi mindfulneksesta, joogasta, 

meditaatiosta, maratoonijuoksusta jne. Erilaisia mielen rauhoittamiskeinoja, joilla pyritään 
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saamaan vilkkaana juokseva mieli rauhoittumaan, on paljon. Osalle kovan työviikon nollaaminen 

viikonloppuna alkoholin avulla on tullut hyväksyttäväksi ilmiöksi. Kaikki me tosin tiedämme, mihin 

tuo keino pitkällä aikavälillä johtaa. Puututko sinä stressisi todellisiin juurisyihin vai korjaatko vain 

oireita? 

KESKITYTKÖ SINÄ LOPPUTULOKSIIN VAI TOIMINTATAPOIHIN? 

Käytän muutosvalmennuksissani usein ilmaisua "keskittyminen pelkästään lopputuloksiin ei yleensä 

johda menestykseen, vaan on keskityttävä muuttamaan toimintatapoja, jotka johtavat toivottuihin 

tuloksiin." Piirrän silloin fläpille kuvan, jossa pystyakselin nimenä on ”toimintatapa” ja vaaka-

akselilla lukee ”tulokset”. Nykyisestä toimintatavasta piirrään viivan nykyisiin tuloksiin ja uudesta 

toimintatavasta viivan toivottuihin tuloksiin. Yksinkertainen, mutta pettämätön logiikka ja toimii 

asiasisällöstä riippumatta! 

MITEN MIELENRAUHA SAAVUTETAAN? 

Palataanpa aiheeseen. Jos siis stressin vastakohta on mielenrauha, miten toivottu tulos 

saavutetaan? Yllä olevan esimerkin logiikasta voisi päätellä, että jotakin on tapahduttava omissa 

toimintatavoissa, jotta voitaisiin edetä stressistä mielenrauhaan. Mutta riittävätkö nuo ulkoiset 

keinot, joita niin moni meistä kokeilee ja useimmat epäonnistuvat? Pitäisikö pysähtyä löytämään 

stressin juurisyitä, joihin vaikuttamalla tulokset alkavat muuttua? 

Kävin omalla kohdallani pitkää Jaakobin painia vuosina 2007-2009, kun yritin kirkastaa syitä, mistä 

kasvava työssäpahoinvointini johtuu. Sisäinen ristiriita kasvoi ja kasvoi, kunnes aloin päivä päivältä 

ymmärtää paremmin, että kyseessä on oman ja yrityksen välisen arvoristiriidan kuilun syveneminen. 

Koin jatkuvaa kasvavaa stressiä, vaikka itse työtehtävät ei mielestäni olleet mitenkään 

poikkeuksellisen vaativia. Tajusin kesällä 2009, että kyseessä on eettinen stressi, jossa oma 

arvomaailmani oli selkeytynyt ja samalla yrityksen arvomaailma oli kiihtyvällä tahdilla mennyt 

vastakkaiseen suuntaan. 

Kun sain tuon oivalluksen, päätös oli helppo tehdä – päätin ilmoittaa tulevasta irtisanoutumisestani 

pomolleni. Ilmoitin kesälomalta palattuani, että tulen irtisanoutumaan vuoden loppuun mennessä. 

Halusin olla avoin päätökseni kanssa ja antaa myös pomolle riittävästi aikaa löytää tehtävääni 

seuraaja. Välittömästi tuon ilmoituksen jälkeen stressini putosi murto-osaan aikaisemmasta! 

OLETKO SINÄ PYSÄHTYNYT POHTIMAAN OMAN STRESSISI JUURISYITÄ? 

Kovin moni pyrkii tänä päivänä löytämään stressiinsä lievitystä erilaisista ulkoisista avuista, mutta 

niillä vain harvoin jos koskaan saavutetaan kestäviä tuloksia. Koska mikään ei toimintatavoissa 

muutu, eivät tuloksetkaan voi muuttua. Eettinen stressi omassa käsitteistössäni tarkoittaa 

arvopohjaista ristiriitaa olemassa olevan tilanteen ja oman sisäisen arvon välillä. 

Osa meistä ihmisistä on luontaisilta ajattelun taipumuksiltaan arvopohjaisia, ns. F-tyyppejä, ja osa 

rationaalisia, ns. T-tyyppejä. Näistä kahdesta erilaisesta ajattelutyylistä arvopohjaiset F-tyypit ovat 

suuremmassa riskiryhmässä stressaantua työympäristöissä, joissa työyhteisön arvot ja omat arvot 

ovat ristiriidassa. T-tyypeille luonteenomaista on rationalisoida ajattelua, jolloin arvot pikemminkin 

ajatellaan kuin tunnetaan. Saatat tunnistaa ympärilläsi helposti T- ja F-tyyppejä. Kumpaanko 

päätyyppiin muuten itse kuulut?  
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KRIITTINEN MASSA OIVALTAA TYÖPAHOINVOINTINSA SYYN! 

Haluan jakaa omakohtaisen kokemuksen eettisen stressin kokemuksesta. Oivallus työpahoinvoinnin 

juurisyystä - arvoristiriidasta, josta seurasi eettinen stressi - oli mullistava omalla kohdallani. 

Uskon, että tällä vuosikymmenellä kriittinen massa länsimaissa työssäkäyvistä ihmisistä oivaltaa 

omakohtaisesti työpahoinvointinsa juurisyyn ja päättää tehdä muutoksen. Kriittisellä massalla 

tarkoitan sitä, että riittävä määrä ihmisiä näyttää edellä mallia suurelle joukolle ihmisiä, jotka 

alkavat seurata näiden suunnannäyttäjien esimerkkiä. Minusta merkit ovat selkeinä ilmassa. 

Empiirinen havaintoni esimerkiksi irtisanomisen kohteeksi joutuneista uravalmennettavista 

asiakkaistani puoltaa tätä – uskallan väittää, että jopa puolella irtisanomisen kohteeksi joutuneista 

ihmisistä on jo ollut merkittävää työpahoinvointia ennen irtisanomista! Se, kuinka monen stressi on 

johtunut eettisestä stressistä, jää toki arvailujen varaan, mutta sillä voisi vähän spekuloida. 

Tilastollisesti T- ja F-tyypit jakautuvat melko tarkkaan 50:50 – miehet hieman enemmän T-

tyyppeinä ja naiset F-tyyppeinä. Tuosta voi jokainen tehdä omat sivistyneet arvauksensa! 

Toivon, että esimerkkini käynnistää sinussa ajatteluprosessin. Ajatteluprosessin, jossa pysähdyt 

tarkastelemaan oman stressisi juurisyitä. Saattaa olla, että yksi keskeinen stressitekijä on eettinen 

stressi. 
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OSA 3: LIFE GOES ON 

SAATKO SITÄ MITÄ HALUAT? 

 

Päätin intuitiivisesti osallistua syksyllä 2015 järjestettyyn ”Saa mitä haluat, valmennus oman 

elämän ja unelmien toteuttamiseen” – yhden päivän valmennukseen. Muutama paikka oli vielä 

jäljellä Matti Myöhäisille. Valmennuksen vetäjänä toimi yksi omista suomalaisista 

valmentajaidoleistani, Koppelomäen Ilkka. Suhteellisen nuoresta iästä huolimatta, tai juuri siitä 

johtuen, pidän Ilkkaa yhtenä hyvinvoinnin suunnannäyttäjistä Suomessa. Osallistuin ensimmäistä 

kertaa Ilkan järjestämään tilaisuuteen sapatillani 2012, kun hänellä oli Uskalla Innostua-konseptin 

esittelytilaisuus Tampereella. Arvelen, että Ilkan omakohtaisen elämän esimerkillä on ollut myös 

minun elämässäni iso rooli. Tämä valmennus oli tsekkipiste kaikille niille valinnoille, joita olen 

tähän astisessa elämässä tehnyt.  

USKALLATKO SINÄ TOTEUTTAA ITSEÄSI? 

Kirjoitin kaksi vuotta sitten ”Menestyksen ja onnellisen elämän reseptiini” tälle kohtaa seuraavaa: 

”Itsensä toteuttaminen – ihanne-elämän elämistä joka päivä, muiden auttaminen ja itsensä jatkuva 

kehittäminen”. Tämä on toistaiseksi jäänyt ehkä kaikista etäisimmäksi näistä seitsemästä onnellisen 

elämäni tukipilarista. Tai ainakin koen, että en ole määritellyt sitä kovin kirkkaasti. Ja aivan liian 

usein huomaan yhäkin olevani tilanteessa, joka jollakin tavalla muistuttaa "vanhasta elämästäni", 

kuten sen usein ilmaisen - aikakaudesta, jolloin painoin tukka tiukasti taaksepäin kammattuna 

uraputkessa eteenpäin! Huomaan sen siitä, kun aika ei riitä kunnolla mihinkään ja koen, että en 

oikein tahdo erottaa arjen kiireessä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Valmennuksessa 

pysähdyin kirkastamaan vastauksia erityisesti siihen, millainen ihanne-elämäni on. Siis mitä arki on, 

tunnista toiseen. 
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MILLOIN VIIMEKSI OLET OLLUT JOSSAIN VAIN ITSEÄSI VARTEN TAI MIETTINYT OMAA 

ELÄMÄÄSI KOKONAISEN PÄIVÄN? 

Olen kirjoittanut paljon luontaisesta ajattelutaipumuksestani. Meillä ENFJ-tyypeillä vahvin 

ajatteluamme ohjaava taipumus on ulospäin suuntautuva tunne (Fe). Tällaiselle ajattelutyylille 

ominaista on, että ihminen luontaisesti pyrkii luomaan ympärilleen lämpöä ja harmoniaa - siis 

hyvän ilmapiirin. Kolikon kääntöpuoli on se, että aivan liian usein näennäinen harmonia saavutetaan 

oman hyvinvoinnin kustannuksella. Ongelmat ikään kuin lakaistaan maton alle. Huolimatta siitä, 

oletko ajattelutyyliltäsi ENFJ tai joku muu, tämä sama asia on suurella todennäköisyydellä yksi 

suurimpia esteitä omalle hyvinvoinnillesi. Pitäisikö sille tehdä jotakin? 

Itsekkyys, usein negatiivisessa merkityksessä, on saanut länsimaisessa yhteiskunnallisessa 

kehityksessä suuren vallan. Voit nähdä sen päivittäin esimerkiksi liikenteessä tai vaikkapa siinä, 

että joka toinen avioliitto Suomessa päätyy eroon. Väitän, että taustalla on kehitys, joka on 

jatkunut pari tuhatta vuotta ja joka on saavuttamassa kulminaatiopisteensä aivan näillä hetkillä. 

Ihmiset voivat keskimäärin huonosti ja se näkyy erilaisina pakonomaisina itsensä korostamisen 

tarpeina. Voisiko itsekkyys olla jotakin positiivista? Uskon näin olevan.  

OLE POSITIIVISESTI ITSEKÄS! 

En ole aivan ensimmäistä kertaa tämän teeman ympärillä. Suurin osa viimeisen parin kolmen 

vuoden valinnoistani on perustunut sapatin aikaiseen oivallukseeni sisäisestä motivaatiosta. 

Motivaatiosta pari sanaa, koska se ohjaa valintojamme, halusimmepa tai emme. Itselleni johtavana 

ideana onnellisuuden polulla on ollut selvittää, mikä minua elämässä motivoi. Koska tiedän olevani 

yrittäjätyyppi ja en voisi kuvitella elämää, jossa vain olisin tekemättä mitään, tarkastelen elämääni 

työsilmälasein. Tässä viitekehyksessä kiteytän motivaation seuraavasti: ”Motivaatio voidaan jakaa 

kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen motivaatio syntyy yleensä kepin ja porkkanan 

yhdistelmästä, mutta vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella liikkeelle muutoksessa. Sisäinen 

motivaatio on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

kokemus työn merkityksellisyydestä. Lopputulos on tasan niin hyvä, kuin heikoin näistä tekijöistä!” 

Pureuduin valmennuksessa kaikkien kolmen sisäisen motivaatiotekijän äärelle. Arvioin kutakin 

tekijää omana kokonaisuutena, jotta tietäisin paremmin, millä alueella minun on oltava jatkossa 

positiivisesti itsekkäämpi. Koska väitteeni kuuluu, että näiden tekijöiden välillä on kertomerkki, 

lopputulos ei voi koskaan olla parempi, kuin heikoin lenkki! 

TÄRKEÄT KYSYMYKSET 

Vaikka et itse osallistuisikaan tällaiseen valmennukseen, voisitko ajatella pysähtyväsi näiden 

kolmen tärkeän kysymyksen äärelle? Kirjoita ne nyt saman tien ylös johonkin paikkaan, josta ne on 

helppo palauttaa mieleen viikonloppuna, kun sinulla on hetki aikaa vain itsellesi. 

a) Koetko, että elämässäsi on tällä hetkellä riittävästi vapautta? 

b) Koetko, että sinulla on mahdollisuus kehittyä työssäsi? 

c) Koetko työsi merkitykselliseksi? 

Älä yritä väkisin vastata näihin kysymyksiin vaan anna alitajunnan tehdä töitä kaikessa rauhassa. 

Huomaat jossakin vaiheessa, että vastauksia alkaa tippumaan, yhtä yllättäen ja pyytämättä, kuin 

takavuosien pääministerille Annelille fakseja! 
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OSAATKO ASETTAA TAVOITTEESI OIKEALLA TAVALLA? 

 

”Elämä on mahdollisuus.” Näin lukee otsikkotekstissä ”Saa mitä haluat, valmennus oman elämän ja 

unelmien toteuttamiseen”-valmennuksesta saamassani todistuksessa. Huomaa tuo piste lauseen 

perässä. Vietin valmennuksessa 15 yhtäjaksoista tuntia itseni kehityksen, asenteideni ja oman 

elämän unelmien toteuttamisen parissa. 15 tuntia kotiovelta kotiovelle. Tästä ajasta vietin 10 

tuntia huippuhyvässä valmennuksessa. Koska sinä olet pysähtynyt yhtäjaksoisesti 15 tunniksi 

miettimään itsesi kehitystä? 

Yksi tämän hetken trendikkäistä johtamisen teemoista on itsensä johtaminen. Siitä on hyvää 

vauhtia kehittymässä taas yksi ”ismi”, jota edellä kulkevat konsultit ja valmentajat osaavat jo 

tarjota maksukykyisille, mutta aivan liian kiireisille asiakkailleen. Asiakkailleen, joidenka mielestä 

itsensä johtamisen voi ulkoistaa siten, että joku toinen tulee kertomaan, kuinka temppu tehdään. 

Osa asiakkaista jopa odottaa, että rahalla saa tempun tekijän tekemään asiat omasta puolesta. 

Näin se homma ei vain toimi. 

OIVALLUS 

Sain tässä nimenomaisessa valmennuksessa yhden ison oivalluksen ja pari pienempää. Jos asiaa 

ajatellaan puhtaasti valmennukseen sijoitetun rahan takaisin saamisessa, olen varmuudella 

saamapuolella. Huolimatta yli 20 vuotisesta työurasta näiden asioiden parissa, oli siis vielä tilaa 

uudelle. Tämä lähtee asenteesta, että en vielä tiedä kaikkea. Itse asiassa olen jo saavuttanut sen 

pisteen, jossa ymmärrän, kuinka vähän ylipäätään tiedän mistään mitään ja kuinka paljon tietoa on 

tuolla jossakin. Tietoa, joka ei ole vielä saavuttanut pääkoppaani! Saatika siirtynyt edes lähellekään 

käytäntöä. 

Suurin oivallus valmennuksessa liittyi tavoitteiden asettamisen kirkastamiseen. Vanha sanonta 

kuuluu: ”Unelmasta tulee tavoite, kun sille asettaa aikarajan.” Valmennuksen jälkeen olen valmis 

kumoamaan tuon sanonnan ja poistankin sen nyt hyvillä mielin omista uskomusjärjestelmistäni. 
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Korvaan sen nyt jollakin uudella. Tähän saakka olen aina pyrkinyt miettimään mitattavissa olevia 

suureita, joiden avulla tiedän, olenko saavuttanut tavoitteeni vaiko en. Tähän malliin varmasti yksi 

syy on insinööritaustani, johon vielä yhdistyy vahvasti rahatalous. Kyllähän nyt kaikki asiat pitää 

pystyä mittaamaan jotenkin, ei niitä voi muuten tavoitteiksi edes asettaa!  

PUUSILMÄISTÄ TUIJOTUSTA NUMEROIHIN! 

Olemme nähneet kiihtyvässä kvartaalitaloudessa, mihin numeeriset tavoitteet johtavat. Siis silloin, 

kun niihin tuijotetaan yksioikoisesti, pitäen niitä ainoana totuutena. Ihmisten pahoinvointiin 

työpaikoilla, se on ainakin yksi keskeinen seuraus tästä perinteisestä insinööri-ekonomi 

tavoitteenasetantakulttuurista. Siksi oivallus kohdallani olikin niin suuri - miten ihmeeessä en ole 

tätä tullut itse aikaisemmin ajatelleeksi, vaikka on tullut luettua ja kuunneltua valtava pino 

johtamistaidon kirjallisuutta, itsensäkehittämiskirjallisuudesta puhumattakaan? 

MITEN TAVOITTEET PITÄISI ASETTAA? 

Mikä toimisi niin, että yksilö voisi voida hyvin ja saavuttaa tavoitteensa? Tavoitteet, jotka 

parhaimmillaan tukevat 100% työyhteisön tavoitteita? Palaan nyt enemmän yksilön henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin, koska tämä malli tulee jollakin aikajänteellä siirtymään myös työelämään. Mutta ei 

aivan vielä, en usko että aika on vielä tälle mallille kypsä. Tarvitaan vielä lisää ihmisten 

pahoinvointia, jotta alamme ymmärtää. Luen parhaillaan belgialaisen Professori Frederic Lalouxin 

kirjaa Reinventing Organizations - A Guide to creating Organizations inspired by the next Stage of 

Human Consciousness. Hän on maailmalla tunnustettu organisaatioiden tutkija, jonka intohimona on 

tutkia, miten organisaatiomallit ja johtaminen kehittyy. Laajan tutkimuksen yksi keskeinen 

havainto voidaan tiivistää seuraavaan lauseeseen: ”Ihmiskunnassa on syntymässä uusi tapa 

inhimillisempään johtamiseen, joka rakentuu jokaisen yksilön vahvuuksien varaan!” 

POISPÄIN VAI KOHTI? 

Yksi suurimpia virheitä henkilökohtaisessa tavoiteasetannassa meillä ihmisillä on se, että 

ajattelemme kovin helposti ”jostakin pois”. Siis emme kohti uutta, vaan pois jostakin nykyisestä. 

Tämä on "The" kardinaalimunaus, joka käytännössä johtaa siihen, että et pääse maaliin. Klassinen 

taksiesimerkki kuvatkoon tätä. Hyppäät taksiin ja kerrot kuskille, että et halua lentokentälle, et 

halua rautatieasemalle, et halua keskustaan etkä ainakaan halua satamaan. Muuta et kuskille kerro. 

Saa olla melkoinen taksikuski, että osaa viedä sinut perille! Ehdottomasti toimivampi tapa on 

ilmoittaa taksikuskille, mihin haluat, jolloin kuski vie sinut kohteeseen, yleensä vielä nopeinta 

mahdollista reittiä pitkin. Pois lukien kiinalaiset taksikuskit, joiden kanssa ainakaan minä ole 

keksinyt mitään tapaa varmistaa nopeinta reittiä perille. Hyvä saavutus on itse perille pääsy. 

Varmista siis aina, kun asetat itsellesi tavoitteen, että se on ”jotakin kohti”. Maalin selvittäminen 

vaatii hieman työtä, mutta se kannattaa. Esimerkki taksimatkasta on itselleni entuudestaan tuttu, 

mutta se on aika ajoin hyvä palauttaa mieliin. Yhäkin tänä päivänä, vaikka tiedän tämän eron 

tavoitteenasetannassa, en sitä aina itsekään muista noudattaa. Varsinkin, jos on kovasti kiirettä, 

tulee enemmän vain juostua pois jostakin vailla kovinkaan selvää päämäärää. Onko ilmiö sinulle 

tuttu? 

MIKÄ SITTEN TOIMII? 

Miten asetan tavoitteen itselleni, siis itseäni johtaen, oikein? Jos kerran ulkoiset, numeeriset 

tavoitteet johtavat pahoinvointiin, mikä voisi toimia? Vastaus on oma mielesi. Siis sinun oma mieli. 

Mitä ihmettä? Ainoa, joka voi määrittää, onko tavoitteesi saavutettu, on sinun oma mielesi. Ja 

ainoa, mitä voit oikeasti mitata, on omat aistikokemukset – mitä näet, kuulet, tunnet, haistat ja 

maistat! Jos nyt vain luit tämän pikaisesti pysähtymättä miettimään tätä, ajatus menee 
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todennäköisesti ohi. Olin kuitenkin valmennuksen aikana onnekseni niin itseni kehittymiselle 

virittyneessä tilassa, että ajatus tipahti kohdalleen kertakuulemalla! 

Ihmismieli toimii siten, että me yritämme usein ratkaista sisäistä hyvää oloamme ulkoisten asioiden 

kautta. Ei liene tarpeen kertoa esimerkkejä materiasta välineenä hyvinvointiin. Sama logiikka pätee 

tavoitteenasetannassa. Asetamme tavoitteen ulkoisesti, esimerkkinä vaikkapa oman tekemisen 

aikatauluttaminen. Tavoite: Imuroin huushollin viikonloppuna. Tunnetasolla tuo tylsä homma 

(mikäli koet sen yhtä tylsänä kuin minä…) vaivaa ja vie energioitasi jo alkuviikosta kumuloituen 

perjantaina tuskaiseksi lauantain odotukseksi. Lauantaina teet tuon homman heti pois, ja sen 

jälkeen on hyvä olla. Kokeileppa seuraavan kerran itsesi johtamisessa tätä oman mielen kautta 

tapahtuvaa tavoitteen asetantaa. Mieti, miltä sinusta tuntuu, käyttäen kaikkia aisteja, kun olet 

saanut kodin imuroiduksi. Fiilistele sitä tunnetta, kun työ on tehty. Älä aseta sille mitään 

aikataulua, vaan keskity tuohon aistikokemukseen kaikilla aisteillasi! Itse aion nyt lähteä 

kokeilemaan tätä tavoitteenasetantatekniikkaa. Saa nähdä, säilyttävätkö villakoirat jatkossakin 

yliotteen... 

USKALLATKO KOKEILLA? 

Tavoitteenasetannassa on myös syytä varmistaa, että tavoite on jotakin sellaista, johon voit itse 

vaikuttaa. Esimerkiksi täysosuma lotossa on kovin kehno tavoite, koska et itse siihen oikeasti voi 

vaikuttaa. Jos voisit, olisit jo voittanut. Osa ihmisistä unelmoi lottovoitosta, vaikka eivät edes 

palauta kuponkia kioskille. Sen lisäksi, että tavoitteen on oltava omassa vaikutuspiirissäsi, kysy 

itseltäsi, onko se sinulle ja ympäristöllesi hyväksi? Tavoitteet, joihin saat myönteisiä vastauksia, 

tuppaavat yleensä toteutumaan paljon todennäköisemmin, kuin sellaiset, joihin saat kielteisiä 

vastauksia. 

Uskallatko sinä kokeilla tätä tavoitteenasetantatekniikkaa? Lähde liikkeelle aivan pienillä jutuilla, 

arkisilla pienillä valinnoilla. Onnellisuus ja tyytyväisyys kun on pieniä valintoja tässä hetkessä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

VALITSETKO SINÄ OIKEIN VAI VÄÄRIN? 

 

Oletko tullut ajatelleeksi, että ihminen tekee päivittäin satoja pieniä valintoja? Nämä valinnat ovat 

usein niin pieniä, että niitä ei välttämättä tule tietoisesti ajatelleeksi. Osa näistä valinnoista on 

sellaisia, joiden syy-seuraus-suhteet ymmärrät tietoisella tasolla, mutta ajattelet siitä huolimatta, 

että koska kyseessä on niin pieni juttu ja se ei vaikuta heti kuitenkaan, valitset toisin kuin tietäisit 

olevan oikein. Tuleeko yhtään tällaista pientä valintaa mieleen? Minulla on esimerkkejä vaikka 

kuinka paljon! 

2011-2012 sapattiaikakauteni kirjapinossa seuraavana eteeni tuli Jeff Olsonin The Slight Edge – 

Turning simple disciplines into massive success. Suhtauduin kirjaan nimen perusteella 

amerikkalaisena “13 tusinassa” menestyskirjana, mutta tarkempi tutustuminen sai ajatukseni 

muuttumaan radikaalisti. Tästä kirjasta oli tuleva yksi elämääni muuttaneista kirjoista, vaikka en 

sitä tuolloin vielä tajunnutkaan. Palaan kirjaan tänä päivänä yhä uudelleen ja uudelleen ja 

kuuntelen audioversiota autossa aina silloin, kun koen että asiaa on tarpeen mielessä vahvistaa. 

Mistä tässä The Slight Edge-ajatuksessa on kysymys? Muuten, jos keksit tälle hyvän Suomennoksen, 

otan sen mielelläni vastaan, koska haluan puhua Suomea suomalaisille mahdollisimman vähän 

lainasanoja viljellen ja mukamas-fiksuja Englanninkielisiä termejä käyttäen. Olen käyttänyt The 

Sligh Edge-ilmiöstä toisinaan ilmaisua ”jokapäiväiset valintamme”, mutta se kuulostaa vähän liian 

raamatulliselta korviini. 
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MITÄ EROA ON KUUMAN JA KIEHUVAN VÄLILLÄ? 

Lähden tässä kohtaa tarinassani lopusta. Loppukohtaus menee suunnilleen seuraavasti. ”Ero 

menestyksen ja epäonnistumisen välillä on hiuksen hieno. Se on yhtä pieni ero, kuin on kuuman ja 

kiehuvan välillä – yksi aste. Kyse on sinun jokapäiväisistä pienistä valinnoistasi – muista, että olet 

aina tekemisessä valintatilanteen kanssa. Valitset joko oikein tai väärin. Ei ole olemassa sellaista 

tilannetta, jossa voit jättää valinnan tekemättä." 

Joko otat keksin tai jätät keksin ottamatta tai joko menet lenkille tai jätät menemättä. 

Huomaatko, kyse on aina valintatilanteesta. Joka kerta. Kyseessä on usein niin helppo ja 

yksinkertainen valintatilanne, että et ymmärrä olevasi valintatilanteessa – valintatilannetta 

kuvastaa ainoastaan se, että useimmiten on helpompaa valita se väärä vaihtoehto ja oikean 

valinnan tekeminen vaatii hieman enemmän tahdonvoimaa. Mutta helppo valinta joka tapauksessa, 

koska kyseessä on niin pieni asia. 

MIKSI VALITSEMME USEIMMITEN VÄÄRIN? 

Jeff Olson viittaa kirjassaan tutkimuksiin, joiden mukaan 95% ihmisistä valitsee pienissä 

jokapäiväisissä valintatilanteissa väärän vaihtoehdon – eli vain joka kahdeskymmenes ihminen 

valitsee itselleen oikein. Aika hurja tilasto, mikäli pitää paikkansa! Miksi sitten niin helposti 

valitsemme väärin? Koska vaikutukset eivät näy heti. Mietitäänpä tätä hetken, koska tässä piilee 

koko ongelman ratkaisun avain. 

Miksi me ihmiset syömme tänä päivänä niin epäterveellisesti, liikutaan liian vähän ja lopetetaan 

aivan liian usein jokin uusi harrastus ennen kuin edes kunnolla pääsimme alkuun? Erilaisista 

dieeteistä ja muista huonojen tapojen muuttamisista puhumattakaan. Vastaus on yksinkertainen – 

koska mikään näistä päivittäisistä pienistä valinnoista ei vaikuta välittömästi. Eikä edes huomenna 

eikä välttämättä ylihuomenna. Kun et heti huomaa valintatilanteesi seurausta, on helppo päättää 

väärin. Tulee tehtyä jokapäiväisiä pieniä vääriä valintoja, jotka eivät näy huomenna eikä 

ylihuomenna, mutta… jonakin päivänä nuo jokapäiväiset väärät valinnat kumuloituvat siten, että 

huomaat eron.  

ELÄTKÖ OIKEASTI TÄSSÄ HETKESSÄ?  

Meillä on vain tämä hetki. Menneisyys on aikaisempien valintojemme näköinen. Ja tiedätkö mitä? 

Tulevaisuutesi on täsmälleen tämän hetkisten valintojesi näköinen! Omalla kohdalla aloin tehdä 

isoa muutosta tässä filosofiassa jo ennen sapattini alkua. Pystyn paikantamaan ensimmäisen ison 

oivalluksen kesään 2006, jolloin siihenastisen työurani lyhin pesti oli juuri päättynyt 

epäonnistumisen kokemukseen – vaikka vika ei ”teknisesti” ollutkaan omassa tekemisessä. Projekti 

vain yksinkertaisesti oli karahtanut kiville. Hullunmoisen kolmen kuukauden 

maailmanympärysmatkailun päätteeksi olin aivan takki tyhjä, mutta jälkeenpäin olen ymmärtänyt, 

että tämä oli merkityksellinen takin tyhjeneminen elämässäni. Lopputuloksena 9 viikon palkallisesta 

kesälomasta, jossa minulla ei ollut due diligence-syistä johtuen firman läppäria eikä kännykkää, 

ainoastaan henkilökohtainen harvojen tiedossa oleva puhelinnumero, oli iso oivallus – alan elämään 

”nytku” elämää ”sitku” elämän sijaan! Siitä alkoi iso hyrrä pyöriä, tosin alkuun hyvin verkkaisesti ja 

välillä kaatuillen. 

Tiedostan joka päivä omia pieniä ja välillä mitättömältä tuntuvia valintojani. Ei ole niin pientä 

valintaa, että antaisin sen livahtaa filtterin läpi. Haasteellisimmat valintatilanteet liittyvät niihin 

tilanteisiin, joissa kukaan ei ole näkemässä, miten valintani teen. Insinöörikin on ihminen, 

suurimmalta osin inhimillinen olio. Olen käyttänyt valmennuksissa monesti hieman karskia 

esimerkkiä, mutta se tuppaa jäämään iljettävyytensä takia ihmisten mieliin. Oletko sinä 

kiinnittänyt huomiota, kuinka moni vastaantuleva, yksin autoileva kuljettaja kaivaa nenäänsä? Aika 

harvoin tätä tapahtuu silloin, kun autossa on kuljettajan lisäksi kyytiläisiä. Tarkkailepa liikennettä 



 

54 

ja saatat hämmästyä! Tämä ilmiö on monistettavissa mihin vain tilanteeseen, jossa olet yksin. Niin 

heikko on ihmisen mieli… Vai onko? 

OSA MINUA - OSA SINUA? 

The Slight Edge-periaate on osa minua tänä päivänä. Siitä yhtenä todisteena on fyysisen olomuotoni 

muutos. Tämän periaatteen soveltaminen on kuitenkin laajentunut monille muillekin elämäni osa-

alueille. Kyseessä on ns. heijastusefekti tai insinöörikielellä Ripple-efekti. Tunnet kyllä ilmiön – kun 

heität kiven tyynen veteen, uppoamiskohdan ympärille alkaa muodostumaan tasaisia ympyrän 

muodossa eteneviä aaltoja. Heijastusefektin lisäksi The Sligh Edge-periaatteen oivaltamisessa 

auttaa, jos ymmärtää hieman myös toista fysikaalista ilmiötä, hyrrävoimaa. Kuulostaa 

insinöörijutuilta, mutta lopulta asialla ei ole mitään tekemistä insinöörien kanssa – kyseessä on 

luonnonvoimien lainalaisuus. Kun ajat polkupyörällä riittävän lujaa, voit irrottaa huoletta kätesi 

sarvista ja pyörä jatkaa kulkuaan suuntaan, jota voit omalla vartalollasi määrittää. Hyrrävoimat ne 

siellä pitävät pyörän suunnassa! 

The Slight Edge-periaatteessa hyrrävoima muistuttaa siitä, että oikeassa kurssissa pysyäksesi joudut 

tekemään jatkuvia korjauksia. Ihminen ei olisi päässyt kuuhun vuonna 1969, ellei olisi ollut 

olemassa hyrrää (gyroskooppia), joka jatkuvasti korjasi kurssia. Kuuraketti Apollo oli nimittäin vain 

3% matkastaan oikealla kurssilla eli 97% ajasta piti kurssia korjata. Se tarkoittaa siis alle minuutin 

välein tapahtunutta korjausliikettä. Omalla kohdalla tuo hyrrävoima on unelma siitä, millaista 

elämää haluan elää. Itse asiassa, osa siitä unelmasta on jo alkanut toteutumaan, mutta aina pitää 

olla uusia unelmia, joita kohti voi kurssiaan korjata. Tärkeintä on muistaa pitää hyrrä jatkuvassa 

liikkeessä, koska kaikki me tiedämme, mitä hyrrälle tapahtuu, kun liike lakkaa! 

SUMMA SUMMARUM 

Yhteenvetona tiivistän kolme itselleni tärkeintä periaatetta, joita noudatan: 

a) Tulevaisuus tehdään ”tässä ja nyt” 

b) Päivittäiset pienet valinnat – menestys luo menestystä 

c) Jatkuva kurssin korjaaminen – aika toimii hyväkseni 

Mikä on se sinun ensimmäinen juttusi, joka aloittaa heijastusvaikutusten sarjan? Mikä on sinun 

unelmasi, joka toimii hyrrävoimana? 
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HALUATKO SAADA ENEMMÄN AIKAISEKSI? 

 

Hieman amerikkalainen otsikko, myönnän. Ja kuva. Perustelen otsikon kysymyksen kuitenkin sillä, 

että tiedän siihen oikeasti erittäin toimivan vastauksen. Uskallan antaa sille myös toimivuustakuun 

omakohtaisella reilusti yli vuoden käyttökokemuksella.  

Tunnistatko ympärilläsi ihmisiä, jotka lupaavat paljon asioita, mutta asiat eivät kuitenkaan etene 

lupausten mukaisesti? Meille ihmisille on luonteenomaista pyrkimys miellyttää kanssaihmisiä ja 

lupaamme usein enemmän kuin mitä pystymme toteuttamaan. Kiireisessä työelämässä syynä on 

tänä päivänä varmasti myös se, että tekemistä on yksinkertaisesti liikaa – kaikkia asioita ei vain 

yksinkertaisesti pysty tekemään lupaamassaan ajassa. Voisiko tälle asialle tehdä jotakin?  

Löysin vuosi sitten kohdallani aivan mielettömän hyvin toimivan tekniikan, jota olen jalostanut 

tässä viime aikoina vielä toisella, täydentävällä tekniikalla. Tämä jälkimmäinen ei ole vielä oikein 

ottanut tuulta purjeisiin, mutta uskon, että se vain vaatii nyt enemmän harjoittelua. Kerron siitä 

myöhemmin, mikäli saan sen toimimaan. Mutta tuosta nyt jo yli vuoden käyttämästäni tekniikasta 

haluan kertoa tarkemmin, koska se on tuonut omaan elämääni aidon tunteen siitä, että hallitsen 

todella aikaani ja saan paljon aikaiseksi. 

25. TUNTI 

Olen yrittäjä. Sanotaan, että meillä yrittäjillä on 25 tuntia vuorokaudessa. Siltä se välillä tosiaan 

tuntuu, kun katsoo kuinka paljon on saanut parissa vuodessa aikaiseksi. Kun vertaan 18 vuotta 

kestänyttä palkkatyöuraani, koen tällä hetkellä, että en saanut tuona aikana läheskään yhtä paljon 

aikaiseksi kuin tänä päivänä. Vaikka painoin tukka putkella palaverista toiseen ja kiireisimmässä 

vaiheessa matkustin yli 100 ulkomaanmatkapäivää vuodessa tehden töitä välillä 24/7, koen näin 

jälkeenpäin, että aikaansaannokseni olivat marginaalisia verrattuna tähän päivään. Mistä tuo 

kokemus tulee? 
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FOKUS HUKASSA 

Tein pisimmän pätkän työuraani Nokian palveluksessa. Hienoa aikaa, jota on varmasti mukava 

muistella kiikkustuolissa. Teimme suomalaista historiaa, kirjaimellisesti jo lähihistoriaa. 2000-luvun 

alkupuolen vuosille leimaa antavaa oli kiivas työtahti, johon suurin osa porukasta oli erittäin 

sitoutunutta. Motivaatio oli tapissa ja tekemisen meininki kova. Välillä tuntui, että fokus 

tekemiselle ei ollut aivan kirkas, pääasia että vauhtia piisasi. Tämä siis sekä yksilö että 

organisaatiotasolla. Ilmiö johtui varmasti osittain siitä, että tekijöitä oli paljon ja mikäli ei ollut, 

palkattiin lisää. Tunne, joka tuolta aikakaudelta itselleni jäi, oli kaikkivoipaisuus – omnipotenssi – 

kuten hieno sana kuuluu. Jos jokin asia piti ratkaista, niin sehän ratkaistiin. Ja jos jokin asia piti 

tehdä nopeasti, sehän tehtiin. Yleisin keino oli lisätä ”rautaa rajalle”, ainakin näin itse koin 

organisaatioiden kasvaessa kaiken aikaa. 

Yrittäjänä, varsinkin mikroyrittäjänä, jossa sinulla on kolme työntekijää, ”me, myself and I”, 

joudut miettimään muita keinoja aikaansaamisen lisäämiseksi. ”Rautaa rajalle”-strategia ei toimi, 

koska resursseja ei yksinkertaisesti ole enempää. On pärjättävä sillä, mitä itseltä löytyy. Toki 

tiettyjä asioita ja tekemistä voit ostaa palveluna, mutta siinäkin tulee raja helposti vastaan. Mikä 

sitten neuvoksi? 

KIRKASTAMINEN 

Huomasin jo varhaisina yrittäjyyteni aikoina syksyllä 2013, että ainoa konsti aikaansaannokseni 

varmistamiselle on asioiden tärkeysjärjestyksen kirkastaminen. Tämä on siis vaihe, joka tapahtuu 

ennen priorisointia. Ensin on tiedettävä, mikä on tärkeää ja vasta sen jälkeen laitetaan tärkeät 

asiat tärkeysjärjestykseen. Yrittäjän on aivan elintärkeää pystyä erottelemaan tärkeät asiat 

vähemmän tärkeistä. Saattaa kuulostaa itsestään selvyydeltä, mutta sanonpa tämän nyt omasta 

kokemuksesta. Ei ole helppoa. Vaikka kuinka kuvittelet olevasi fiksu ja filmaattinen, 

elämänviisauttakin ainakin peilistä katsoen jo runsaasti karttuneena, tärkeiden asioiden priorisointi 

ja nimenomaan ”ein” sanominen vähemmän tärkeiden asioiden kohdalla on todella vaikeaa. Kuinka 

monta itsensäkehittämisen opasta olenkaan lukenut, jotka opettavat olemaan positiivisesti 

itsekkäämpiä ja opettamaan sanomaan ”ei”. Siltä suunnalta en apua itselleni löytänyt, vaikka 

kuinka tiedänkin ja tiedostankin asian. Olen perusluonteeltani liian kiltti tyyppi, voimakkain 

ajattelun funktioni on ulospäin suuntautunut arvopohjaisuus, mikä tekee ”ein” sanomisen erittäin 

vaikeaksi. 

Kuuntelin reilu vuosi sitten Brian Tracyn ”Eat that Frog- Stop Procrastinating” -audiokirjan, 

melkeinpä vain huvikseni. Ostin kirjan Audiblen äänikirjastosta, kun ajattelin, että otan autoon 

hieman viihteellisempää kuunneltavaa. Kirjan nimi viittasi huumoriin, joten ajattelin, että miksipä 

en lähestyisi ajanhallintahaastetta hieman kevyemmin tällä kertaa. Kirjan viesti kuitenkin potkaisi 

oikein kunnolla. Johonkin osui niin että sattui. Positiivisesti. 

EAT THAT FROG! 

Amerikkalainen vanha sanonta kuuluu: ”If you eat a live frog first thing each morning, you'll have 

the satisfaction of knowing that it's probably the worst thing you'll do all day.” Ajattelin, tai 

pikemmin koin tunteen tasolla värinää, kun kuuntelin kirjaa ensimmäistä kertaa. Tässä jutussa on 

nyt jotakin sellaista viisautta, että se puhuttelee. Voisiko se toimia kohdallani? Siis oikeasti. Päätin 

kokeilla. 

Homma menee yksinkertaisesti siten, että aloitat jokaisen päiväsi sillä ikävimmällä sen päivän 

jutulla. Aina se ei ole mahdollista, mutta ainakin omassa työssäni se onnistuu yllättävän hyvin. 

Logiikka on yksinkertainen ja siinä sen kauneus piileekin. Kun teet sen ikävimmän asian 

ensimmäiseksi, seuraavat asiat ovat todennäköisesti helpompia, mukavampia, nopeampia tehdä 

jne. Alkuun jouduin miettimään työlistaa, jotta sain priorisoinnin tehtyä edellisien päivien aikana 
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aina muutamalle tulevalle päivälle. Taskilistojen tekeminen ei ole kuitenkaan juttuni, mutta 

jotenkin pitäisi välttää moniajoon joutuminen heti aamun varhaisista tunneista alkaen. Siirryin 

nopeasti käytäntöön, jossa merkitsen kalenteriini aamun ensimmäiseksi ”kokoukseksi” 

aamiaistapaamisen rumimman sammakon kanssa. Varaan tapaamiselle tunnin kaksi aikaa, riippuen 

sammakon rumuudesta ja suuruudesta. Aina ei tapaamista saa aamuun, mutta yllättävän moni 

ikäväksi tai muuten vaan tylsänpuoleiseksi luokittelemani asian hoitaminen on jotakin sellaista, 

mihin en tarvitse muiden panosta. 

PELOTTAVAA TEHOKKUUTTA! 

Olen nyt käyttänyt tätä ajanhallintatekniikka reilun vuoden ajan. Ja voin sanoa, että se on 

pelottavan tehokas. Hienointa siinä on se, että lähes poikkeuksetta kaikki muut asiat päivän 

mittaan ovat helpomman ja mukavamman tuntuisia. Painotan sanaa ”tuntuisia”. Kysehän tässä on 

isolta osalta oman mielen ohjelmoinnista. Se, mikä sinusta tuntuu ikävältä, on todellisuutta juuri 

sinun kohdallasi. Sinulle ikävä asia ei välttämättä ole ikävä asia jollekin toiselle henkilölle ja 

päinvastoin. Mutta koska ihmisen ajatteluprosessi etenee aina omien uskomusjärjestelmien kautta, 

jokainen kokee asiat juuri omalla tavallaan. Sinun todellisuus on sinun todellisuutta ja minun 

todellisuus on minun todellisuutta. Tärkeintä on, että sinun rumin sammakkosi on sinun rumin 

sammakkosi. 

MIKSI ET KOKEILISI JO HUOMISAAMUNA? 

Suosittelen kokeilemaan rumimman sammakon tekniikkaa. Koen saavani tällä tekniikalla ihan 

järjettömän paljon aikaiseksi, koska se vapauttaa energiat päivän muihin askareisiin upealla 

tavalla. Mikä on sinun rumin sammakkosi seuraavalle aamulle? 
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JOKO TIEDÄT, MIKÄ SINUA MOTIVOI?  

 

 

Oman motivaation löytäminen tarjoaa sinulle unelmien työn, loppu on kiinni ajoituksesta. 

Työnhakeminen itsessään on tekniikkalaji, josta tässä kirjassa on paljon toimivaksi tiedettyjä 

vinkkejä.   

Vai onko niin, että et vielä tiedä, mitä et tiedä? Tämän kysymyksen ollessa totta kannattaa asian 

äärelle pysähtyä, koska työnhakutilanteessa pelkän ulkoisen motivaation korostaminen ei johda 

hyviin lopputuloksiin. Oman motivaation löytämiselle on varmasti olemassa monia hyviä keinoja. 

Itselleni toimivin tapa oli pysähtyä miettimään, kuka aidosti olen ja mitkä luontaiset vahvuudet 

ovat juuri minulle ominaisia. Hurahdin Carl Jungin maailmaan jo nuorena teekkarina, jolloin 

seurustelin silloisen tulevan psykologi-vaimoni kanssa. Illanistujaisissa olin usein 

psykologiopiskelijoiden kaveripiirin ”potilas”, koska olin puolisoista ainoa, joka halusi osallistua 

keskusteluihin mukaan. Koin nämä keskustelut mielenkiintoisina ja aloin itsekin opiskella psykologia 

”salaa”, koska eihän sitä nyt teekkari voi olla tällaisista asioista kiinnostunut. Saatika ymmärtää 

mitään! 

LÄHDE LIIKKEELLE OMIEN LUONTAISTEN VAHVUUKSIESI TUNNISTAMISELLA 

Amerikassa on tutkittu tätäkin asiaa, kuten niin monta muuta juttua. Itsensä kehittämisessä on 

kaksi päämallia:  

a) Omien luontaisten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden kehittäminen 

b) Omien luontaisten heikkouksien tiedostaminen ja niiden jatkuva korjaaminen 

Eri aloilla parhaiten menestyneet ihmiset ovat valinneet ensimmäisen päämallin eli ovat 

tunnistaneet ja kehittäneet luontaisia vahvuuksiaan (Now, Discover Your Strengths, Marcus 

Buckingham, tutkimuksessa yli 2 miljoonan ihmisen otos). Näille ihmisille tunnusomaista on 
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innostuminen, energisyys ja korkea motivaatio siihen mitä tekee. Valtaosa tämän päämallin 

valinneista tutkituista myös kokee elävänsä onnellista elämää. 

Suuri enemmistö, kaksi kolmesta ihmisestä, valitsee kuitenkin jälkimmäisen päämallin eli omien 

heikkouksiensa tiedostamisen ja niiden jatkuvan korjaamisen. Sillä tähdätään enemmän muiden 

hyväksyntään kuin työssä tai omalla uralla menestymiseen. Tämän päämallin valinnasta harvoin 

seuraa pitkäkestoista onnellisuutta, hyvinvointia ja kokemusta oman elämänsä hallinnasta. 

Kuvittelet eläväsi elämääsi omilla ehdoillasi, mutta todellisuudessa elät toisten ihmisten 

määrittelemää elämää. 

Mikä estää sinua valitsemasta oman elämäsi kehittämisessä mallin, jossa keskityt omien 

vahvuuksiesi tunnistamiseen ja kehittämiseen? 

KYVYKKYYTESI JA VAHVUUTESI 

On tärkeää ymmärtää, että kyvykkyytesi on kahden osakokonaisuuden summa:  

LUONTAISET TAIPUMUKSET + HANKITUT TAIDOT = KYVYKKYYS 

Kyvykkyytesi kehittäminen on helpointa ja nopeinta asioissa, joihin liittyy jonkinlainen taipumus - 

luontainen vahvuutesi - ja vaikeinta taas sellaisissa asioissa, joissa taipumusta ei ole. Tämä on usein 

alue, josta olet saanut jo lapsesta asti kriittistä palautetta. Luontaiset taipumukset on 

persoonatekijä, jota on vaikea muuttaa. Taitoja taas pystyy kehittämään kaiken aikaa.  

Hyvän esimerkin taipumusten luonteesta tarjoaa käsien ristiminen. Osalle jää päällimmäiseksi oikea 

peukalo, osalle vasen. Jos ristit kädet ”väärinpäin”, se tuntuu kummalliselta, koska se on 

taipumustemme vastainen tapa. Kokeile vaikka. Hyvin harva ihminen edes tietää kummin päin hän 

kätensä ristii, vaikka hän on toistanut tätä tapaa tuhansia kertoja. 

VUOROVAIKUTUSTYYLISI 

Työ on parhaimmillaan merkityksellinen osa elämääsi ja se ylläpitää sekä edistää henkistä 

hyvinvointiasi ja fyysistä terveyttäsi. Hyvä työpaikka tarjoaa sinulle päivittäisen sosiaalisen 

ympäristön ja mahdollisuuksia itsesi toteuttamisen – mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa.  

Työstä voi kuitenkin tulla myös raskas taakka, joka heikentää elämisesi laatua. Tässä tilanteessa 

huomio yleensä kiinnittyy liian suureen työkuormaan, vaikka useat tutkimukset osoittavat, että 

määrällistä työkuormitusta oleellisempia ovat työhön liittyvät laadulliset tekijät. Laadullisista 

tekijöistä esille nousee useimmiten erilaiset työyhteisön ihmisten väliset vuorovaikutustilanteiden 

ongelmat, eivät niinkään asiat.  

Kehotan sinua pysähtymään seuraavien kysymysten äärelle: 

 Oletko sinä kokenut ongelmia jossakin vuorovaikutustilanteessa? 

 Viekö esimiehesi tai kollegasi antama palaute loputkin virrat akustasi? 

 Entä tunnetko oman luontaisen vuorovaikutustyylisi? 

 Entä jos työyhteisössäsi keskusteltaisiin avoimesti ihmisten erilaisuudesta 

vuorovaikutustilanteissa? 

 Ja parhaimmillaan hyväksyttäisiin tämä erilaisuus ja rakennettaisiin työyhteisön hyvinvointi 

jokaisen yksilön luontaisen vahvuuden varaan? 
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LOPPUSANAT 

 

 

Tänä päivänä on trendikästä puhua työssä motivoitumisesta – aika harva kuitenkaan pysähtyy 

motivaation todellisten juurisyiden äärelle. Ulkoinen motivaatio syntyy yleensä kepin ja porkkanan 

yhdistelmästä, mutta vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella liikkeelle muutoksessa. Sisäinen 

motivaatio on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

kokemus työn merkityksellisyydestä. Lopputulos on tasan niin hyvä, kuin heikoin näistä tekijöistä! 

Muutos on aina henkilökohtainen kokemus. Haluan oivalluttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa 

muutoksen keskellä. Oma onnistumiseni kaava on yksinkertainen ja haluan monistaa sitä laajasti – 

menestys syntyy silloin, kun yksilön missio ja passio kohtaavat! 

Toivotan sinulle onnea ja menestystä polullasi, jota etenet. Tarvitset lisäksi rohkeutta uskaltaa 

tehdä asioita omalla tavallasi. Toivon, että esimerkkini ja vinkkini rohkaisee myös sinua elämään 

omasi näköistä elämää. Uskon vilpittömästi, että tässä kirjassa olevista neuvoista on sinulle hyötyä! 

 

Kangasalla 3. tammikuuta 2016,  

 

Jari Saarenpää | www.luontaisettaipumukset.fi 

http://www.luontaisettaipumukset.fi/
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KIRJOITTAJAN BIO 

 

Olen 46-vuotias teollisuustalouden diplomi-

insinööri, jolla on 20 vuoden 

johtamiskokemus monikulttuurisesta, 

kansainvälisestä keskijohdon tehtäväkentästä 

liike-elämässä. Erityinen osaamisalueeni on 

muutostilanteiden johtaminen sekä 

tilaustoimitusketjujen hallinta. Kuluneiden 

kahden vuoden ajan olen toiminut 

yritysvalmentajana organisaatioiden 

muutoksissa sekä asiakaskohtaamisen ja 

vuorovaikutuksen kehittämisessä. 

Valmennuksille tyypillistä on organisaation 

yksilöiden vahvuuksien tunnistaminen, 

kehittäminen ja hyödyntäminen osana 

muutosta.   

Muutos on aina henkilökohtainen kokemus. 

Haluan oivalluttaa ihmisiä löytämään omat 

vahvuutensa muutoksen keskellä. Oma 

onnistumiseni kaava on yksinkertainen ja 

haluan monistaa sitä laajasti – menestys 

syntyy silloin, kun yksilön missio ja passio 

kohtaavat! 

Tänä päivänä on trendikästä puhua työssä 

motivoitumisesta – aika harva kuitenkaan 

pysähtyy motivaation todellisten juurisyiden 

äärelle. Ulkoinen motivaatio syntyy yleensä 

kepin ja porkkanan yhdistelmästä, mutta 

vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella 

liikkeelle muutoksessa. Sisäinen motivaatio 

on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä 

vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

kokemus työn merkityksellisyydestä. 

Lopputulos on tasan niin hyvä, kuin heikoin 

näistä tekijöistä!  

Oma mielenkiintoni kohde tällä hetkellä on 

iso yhteiskunnallinen murros, jossa elämme. 

Uskon, että johtajuudella Suomessa ja 

suomalaisissa organisaatioissa on vielä paljon 

varaa kehittyä. Erityinen huomio kannattaa 

kiinnittää johtajan oman itsensä johtamiseen 

– siksi opiskelen ja perehdyn jatkuvasti 

maailmalla parhaisiin johtamisen 

käytäntöihin, jotka Suomeen kannattaa 

tuoda. Yksi näistä teemoista on 

transformatiivinen johtajuus, jossa yhdistyy 

vahvasti johtajan oman persoonan 

kehittyminen ja kasvaminen. Haluan olla 

edelläkävijöiden joukossa transformatiivisen 

johtajuuden tuomisessa suomalaiseen 

johtamiskulttuuriin! 
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