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Työhyvinvointi – ja työyhteisötaidot-

valmennuksia 

 

1. Työyhteisötaidot viihtyisän työyhteisön avaintekijöinä 

 

2. Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? Tehokas ajankäyttö, oma 

jaksaminen ja työn ja arjen yhteensovittaminen 

3. Uni ja palautuminen - mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 

4. Työhyvinvointia Ympäri Vuoden  

 

5. Työyhteisötaidot Muutoksessa 

 

6. Tiimivalmennus 

 

7. Työssä Jaksaminen ja Työn imu – miten työhyvinvointia voi 

kehittää? 

 

8. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 
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1. Työyhteisötaidot viihtyisän työyhteisön 

avaintekijöinä 

- Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee. Tyrkytys 

tyrehdyttää. 

 

Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni? 

- Sukupuolien väliset erot  ja minimipalaute. 

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni? 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.  

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa.  

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.  

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni. 

Erilaisia, mutta yhtä hyviä 

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit. 

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että 

vahingossa. 

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -

toteamuksiin? 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Viihtyisän Työyhteisön Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet 

 
- Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön.  

- Oman työroolin kirkastaminen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen 

vahvistaminen. 

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa 

tilanteissa. 

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä.  

- Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä, myös puhelimessa. 

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.  

- Tunnistaa omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen. 
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2. Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 
- Tehokas ajankäyttö, oma jaksaminen ja työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittaminen 

 
- Konkreettisen ja käytännönläheisen 4 h / päivävalmennuksen (klo 9-16) päähuomio 

on tehokkaassa ajankäytössä, välineissä hallita kiirettä ja kaaosta, omassa 

jaksamisessa ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa.  

- Jokainen osallistuja työskentelee valmennuksen aikana oman henkilökohtaisen 

viikoittaisen kalenterinsa kanssa ja etsii sieltä kohtia, joissa voi tehostaa ajankäyttöään 

ja voittaa näin arvokkaita minuutteja muuhun käyttöön. 

- Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakkotehtävän ja 

sen toteuttamisen. 

 
Työ voimavarana arki-elämässä – Vapaa-aika voimavarana työelämässä. 

Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua. 

- Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät. 

- Sähköpostien, puhelimen, postien, palaverien ja tehtävien hallinta. 

Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.  

- Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen. 

- Tekeminen ja suunnittelun tasapainoon. 

- Realistinen tavoite ja osatavoitteet. 

- Se, mitä luvataan, tehdään. 

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.  

- Ajankäytön jakaminen työarjessa. 

- Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni? 

- Näin selviän työelämän paineissa. 

- Työ- ja vapaa-ajan haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus? 

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana. 

- Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa. 

- Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. Kuinka osaan rajata ja sanoa EI? 

- Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi. 

- Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Toimivan Ajankäytön, Oman Hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet  

 

- Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan ajanhallintaan, 

työn ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittamiseen ja omaan hyvinvointiin.  

- Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa työ ja vapaa-aika aiheuttavat stressiä, 

ajanhallinta on koetuksella ja on tunne olevansa usein väärässä paikassa.  
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3. Uni ja palautuminen  

- mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 

 

Valmennuksen sisältöä: 

 
Ihmisen tärkein päivän hetki on nukkuminen. 

                                                   Juha Mieto 
 

Uni hyvinvoinnin perustana. Uni paras lääke on. 
Osaanko pysähtyä. Nukunko koiranunta? 

Tärkeimmät asiat elämässä ovat täysin ilmaisia. 

Palautuminen terveyden takuuna. 

Näin pärjään vuorotyön haasteissa. 

Liian vähän nukkuminen sairastuttaa. Voiko ihminen nukkua liikaa?  

Mitä lupaan itselleni? Elänkö vaiko suoritanko elämää? 

Yhtä tärkeää kuin tuottavuus on palautuminen. 

Mitä uni kertoo? Heräilenkö keskellä yötä, aamulla liian aikaisin tai en rauhoitu unille? 

Mistä tiedän palautuneeni? Miten muutokset vaikuttavat palautumiseeni? 

Kaikki muuttuu - Minä muutoksessa.  

Muutos tapahtuu mielessä. Erilaiset muutokseen suhtautujat osana työtäni ja 

työyhteisöäni. 

Työskentely jatkuvassa muutoksessa – miten jaksan?  

Töitä 2020-luvulla. Silti kivikautisina ihmisinä.  

Millaisessa työyhteisön energiassa teen töitä? 

Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Unen ja Palautumisen Työkalupakkini 
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4.Työhyvinvointia ympäri vuoden 
 

- Valmennukset voidaan toteuttaa ½ - päivän (esim. klo 9-13) tai päivän 

kokonaisuuksina.  

- Toteutuksia voi olla esimerkiksi kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä ja 

päätöskerta keväällä.  

- Valmennuksia on mahdollista järjestää myös esimerkiksi kolmena (A, B ja C) 

samanlaisena toistuvana kokonaisuutena tai niin, että osa osallistujista on mukana 

etäyhteyden välityksellä.  

- Kokonaisuuksien otsikot rakennetaan tarpeiden mukaan. 

- Valmennuksen päätteeksi voidaan osallistujien kanssa toteuttaa Työhyvinvoinnin 

Käsikirja. 

- Valmennuksen sisältöjä tarkennetaan prosessin edetessä. 

 

Valmennuksen esimerkkisisältöä 
 

1. Työyhteisötaidot Viihtyisän Työyhteisön Avaintekijöinä 
 

- Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni?  

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute. 

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni? 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.  

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa.  

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.  

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni. 

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit. 

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että 

vahingossa. 

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -

toteamuksiin? 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Viihtyisän Työyhteisön Työkalupakki 
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2. Haasteelliset Vuorovaikutustilanteet  
 

Pulssi nousee ja sydän tykyttää. Suututtaa ja tekee mieli sanoa suorat sanat. Joudun 

hillitsemään itseni, jotta pysyn asiallisena. Silti ajoittain pääsee sammakoita ja pitäisi 

nukkua yön yli ennen kommentoimista. Tuntuuko tutulta? Sisältyykö arkityöhösi 

haasteellisia tilanteita? 

 

Häkeltyessä ja provosoituessa häviää vuorovaikutustilanteessa. Mistä löydän 

rakentavampia tapoja toimia? 

 

Näin kuuntelen ja taltutan hankalan ihmisen. 

- Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa? 

- Myönteisyyden mahtava voima.   

- Miten saan parhaan kontaktin ja viestini perille sekä löydän oikean kanavan? 

- Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin.  

Onnistunko aikuinen - aikuinen -vuorovaikutuksessa? 

- Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Tunteet tarttuvat, vaikka en haluaisi. 

Vastapuolen ei tarvitse tietää tunteitani. 

- Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta? 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

- Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin. 

- Turha häkeltyä ja provosoitua mistään. 

- Se, mitä luvataan, tehdään. 

- Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa.  

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Työkalupakkini Haasteellisiin Vuorovaikutustilanteisiin 

 

3. Erilaisuus työyhteisön voimavarana  

 
Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Ovatko työyhteisön 

vuorovaikutustaidot solmussa? Osataanko erilaisuus nähdä rikkautena? Ovatko 

puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää 

tallatuksi? Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisön vuorovaikutuksesta?  

Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, joka on oikein käytettynä mahtava 

rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista 

huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi 

hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja 

toivottuihin tavoitteisiin.   

 

Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan 

- Erilaisuuden Roolikartta: erilaiset viestintätyylit ja vastaanottamis- ja 

hahmottamistavat 

- Puheliaat ja hiljaisemmat, nopeat ja hitaat, Kuumakallet ja Jääkallet. 
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- Miten osaan muokata ja mukauttaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan? 

- Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana. 

- Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen - negatiivinen erilaisuus  

- Osaanko pitää puoliani? 

- Puheliaat ja hiljaisemmat. - miten vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni? 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Erilaisuuden Työkalupakki 

 

4. Työn ja arjen yhteensovittaminen 
 

Vapaa-aika voimavarana työelämässä - työ voimavarana arki-elämässä. 

- Näin selviän työelämän paineissa. 

- Työn ja vapaa-ajan haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus? 

- Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana. 

Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa. 

- Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.  

- Kuinka osaan rajata ja sanoa EI? 

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 

- Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi. 

- Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni  

Työn ja Vapaa-ajan Yhteensovittamisen Työkalupakki 

 
Työhyvinvoinnin Käsikirja 

- Työpaikkamme Työhyvinvoinnin Säännöt. 

- Ohjeet ja neuvot työntekijöille työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

- Terveisiä Esihenkilölle.  

 
Valmennuksen tavoitteet 

 

- Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen ja toisen työn arvostaminen.  

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä.  

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa 

tilanteissa. 

- Nostaa työhyvinvointia ottamalla puheeksi asioita, joihin ihmiset törmäävät arjessaan.  

- Omien vuorovaikutustaitojen parantaminen ja rohkeuden lisääntyminen 

haasteellisissa työtilanteissa ja työyhteisössä. 

- Oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja myös haastavissa tilanteissa.  

- Saada lisää konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön.  

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.  

- Oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen. 
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5. Työyhteisötaidot muutoksessa 
 

- Konkreettisen ja käytännönläheisen valmennuksen päähuomio on työyhteisötaidoissa, 

muutoksen hallinnassa, omassa roolissa työyhteisön jäsenenä, erilaisten ihmisten 

oikeanlaisessa huomioimisessa, työyhteisön dynamiikassa ja yhteishengen 

lisäämisessä. 

- Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä luottamuksellisen 

ennakkokyselyn ja sen työstämisen. 

 

Valmennuksen sisältöä: 

 

Minä muutoksessa. Aivot sanovat muutoksen edessä EI. 

- Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni?  

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute. 

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni? 

Muutos tapahtuu mielessä. Erilaiset muutokseen suhtautujat osana työyhteisöä. 

- Ikuinen optimisti, Pupu piilossa vai Verkahousut? Exell-taulukko, Eläkeputkessa ja 

MiksiMiksi-tyyppi? Näin otan huomioon erilaiset muutokseen suhtautujat. 

- Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. 

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen. 

- Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.  

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa.  

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.  

Onks pakko, jos ei haluu? 

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni. 

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit. 

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että 

vahingossa. 

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -

toteamuksiin? 

Vahvuuteni Kehityskohteeni 

Menestyksekkään Muutoksen Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet 

 
- Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön muuttuvassa 

ympäristössä ja lisätä ymmärrystä omassa mielessä tapahtuvista luonnollisista 

asioista, jotka hidastavat muutosta. 

- Oman työroolin kirkastaminen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen 

vahvistaminen. 

- Tunnistaa toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa 

muutostilanteissa. 

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä.  

- Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä. 
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- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.  

- Tunnistaa omat ja työyhteisön kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen. 
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6. Tiimivalmennus 
 

- Konkreettinen, käytännönläheinen ja osallistava tiimivalmennus järjestetään koko 

henkilökunnalle tai yhdelle tiimille päivävalmennuksena (klo 9-16) tai vaihtoehtoisesti 

4 tunnin kokonaisuutena. 

- Valmennuksien pohja-ajatuksena on vauhdittaa tiimiytymisprosessia ja kehittää 

yhteenhitsaantumista haasteista huolimatta.  

- Valmennuksen päähuomio on yhteisen tiimin luomisessa, jossa jokainen tanssii samaa 

tanssia, toimii tiiviisti tiimin hyväksi ja on mukana me-hengessä riippumatta siitä, 

missä roolissa työskentelee. 

- Valmennuksessa käsitellään myös tiimin sisäistä ja ulkoista asiakkuutta,  kiireistenkin 

tilanteiden onnistunutta hoitoa, taitavia ja ystävällisiä tiimi- ja työyhteisötaitoja, joissa 

jokainen tiimin jäsen on vastuussa kokonaisuudesta, henkilökohtaisia kuuntelemisen ja 

puhumisen taitoja, erilaisten ihmisten oikeanlaista kohtaamista ja heihin vaikuttamista 

sekä henkilökemioiden vaikutusta onnistuneessa tiimityössä. 

- Osuudessa tehdään haluttaessa tiimiytymiseen, yhteishenkeen ja luottamukseen 

liittyviä harjoituksia ja voidaan toteuttaa myös Menestyvän Tiimin Pelisäännöt, jotka 

jatkotyöstetään, allekirjoitetaan ja laminoidaan työpaikan seinälle / työpisteille 

kaikkien nähtäville.  

- Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakko- ja 

jatkotehtävät ja niiden työstämisen. 

 

Valmennuksen sisältöä 
 

Yksilöistä muodostuu Me. Olemalla tiimipelaajana minä - olemme me. 

Asiakas keskiössä – mitä se merkitsee. 

- Näin rakennan uutta toimintamallia. Näin olen esimerkillinen tiimipelaaja. 

- Annamme parasta mahdollista, mitä pystyn tänään. 

- Menestyvä tiimi on enemmän kuin Toimiva tiimi. 

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee. Tyrkytys tyrehdyttää. 

Näin olen selkeä, vakuuttava ja luotettava tiimin jäsen. 

- Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.  

- Löytyykö minulta kuuntelemisen ja puhumisen taidot? Miten hyväksyn erilaisuuden, 

ennakoin ja sitoudun tehtäviini? 

- Miten tulen kuulluksi ja nähdyksi omana itsenäni? 

- Jokainen on työyhteisön ilmapuntari.  

- Olen oma itseni. Kaikki muut ovat jo varattuja. 

Onks pakko, jos ei haluu? Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -

vuorovaikutuksen haasteet.  

- Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Näin onnistuu aikuinen - aikuinen – 

vuorovaikutus. 

Jokainen palikka ratkaisee. Kun minulla on kiire, pysähdyn.  

- Hyvä käytös sallittu. Huono käytös kielletty. 

- Minä hallitsen tunteitani, eivätkä tunteet hallitse minua.  
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- Taito tekee vaikutuksen – Asenne tuloksen. 

- Minä hallitsen tunteitani, eivätkä tunteet hallitse minua.  

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä en saa koskaan takaisin.  

Aivot sanovat muutoksen ja uuden edessä EI. 

- Aivot ovat fiksu, mutta rajallinen yksikkö.  

- Stressaantuneena ja väsyneenä jopa 80 % aivoista on lukossa. 

- Menestyksekäs Muutos. Muutos tapahtuu mielessä. Mikään muu ei ole vakio kuin 

muutos. 

- Rakentava vuorovaikutus ja toistojen tarpeellisuus. 

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute. 

- Viestin puhelimessa ja sähköpostissa puolet ystävällisemmin. 

- Luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään. 

- Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen viesti tehoaa.  

Vahvuuteni ja Kehityshaasteeni  

Toimivan Tiimin Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet 

 
- Saada käytännön työkaluja tiimiytymiseen.  

- Henkilökohtaisten tiimitaitojen vahvistaminen erilaisten ihmisten kanssa. 

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa 

tilanteissa. 

- Ymmärtää viestintätaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa tiimityössä.  

- Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä. 

- Tunnistaa ja osata hyödyntää muiden ihmisten erilaisuuden monet ulottuvuudet.  

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä. 

- Tunnistaa omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen. 
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7. Työssä jaksaminen ja työn imu – miten 

työhyvinvointia voi kehittää? 
 

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? Miten jaksaa työyhteisö? 

Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua. 

-  Vapaa-aika voimavarana työelämässä - työ voimavarana  

vapaa-ajalla 

- Työn ja arjen ristivedossa: yhteensovittamisen mahdollisuus? 

- Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi. 

- Hyvinvoinnin pöytä osana toimivaa työyhteisöä. 

- Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana. 

- Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa. 

Kaataako turha optimismi jaksamiseni? 

- Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.  

- Kuinka osaan rajata ja sanoa EI? Osaanko pitää puoliani oikealla tavalla? 

- Näin onnistuu työ. Näin pärjää perhe. 

- Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.  

- Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. 

Keskeytymätön työaika ja keskeytysten kuormittavuus. 

- Erilaisuuden hyväksymisen vaikutus työhön. 

- Terve ja hyvinvoiva työyhteisö. 

- Asenne ratkaisee. Varo akvaariopää-ajattelua. 

- Aikuinen – aikuinen –vuorovaikutuksen haasteet. 

- Keskityn asioihin, joihin voin vaikuttaa. 

- Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet. 

Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät. 

- Sähköpostien, puhelimen, palaverien ja tehtävien hallinta. 

- Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. 

- Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen. 

- Tekeminen ja suunnittelu tasapainoon. Realistinen tavoite ja osatavoitteet. 

Se, mitä luvataan, tehdään. 

- Muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.  

- Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni? 

- Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Työssä Jaksamisen ja Työn Imun Työkalupakki 

 

Valmennuksen tavoitteet  

 

- Saada käytännön työkaluja omaan ja työyhteisön hyvinvointiin ja ajanhallintaan.  

- Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa oma ja työyhteisön jaksaminen on  

koetuksella.  

- Viedä konkreettisia kehitysideoita työyhteisöön.  
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8. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 
 

Vapaa-aika voimavarana työelämässä - työ voimavarana arki-elämässä. 

- Näin selviän työelämän paineissa. 

- Työ- ja vapaa-ajan haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus? 

- Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana. 

- Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa. 

- Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.  

- Kuinka osaan rajata ja sanoa EI? 

- Näin onnistuu ura. Näin pärjää perhe. 

- Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? 

- Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi. 

- Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni  

Työn ja Vapaa-ajan Yhteensovittamisen Työkalupakki 


