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Tämän kukoistava työntekijä- vihkon omistaa



TYÖN IMU
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Työholismi Työnimu

Työuupumus

Töihin
leipääntyminen

Töissä viihtyminen

TUNTEET

AK
TI

IV
IS

UU
S

Missä tunnet olevasi tällä nelikentällä nyt? Kirjoita

vastaus tähän ja laita myös päivämäärä. Tarkista

tilanne uudestaan vuoden päästä. 



POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

Tutkii hyvinvointia, 

vahvuuksia ja kukoistusta
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Missä olet tässä janalla nyt?

Kirjoita vastaus tähän 

ja laita myös päivämäärä. 

Tarkista tilanne uudestaan vuoden päästä.  



Arvostus
Euforia

Haltioituminen
Hellyys

Helpotus/Huojennus
Hilpeys

Huvittuneisuus
Hyväksyntä

Hyväntuulisuus
Ihailu 

Ilahtuminen
Ilo

Innokkuus 
Inspiroituminen

 
 

Kirjoita tähän missä tilanteissa työssäsi, 

olet kokenut listassa olevia tunteita.

MYÖNTEISET TUNTEET

 
Tyyneys

Toivo
Turvallisuus

Tyyneys
Tyytyväisyys

Vapaus
Varmuus
Yhteys
Ylpeys

Ystävällisyys
 

Kiinnostus
Kiitollisuus 
Levollisuus

Lohdullisuus
Luottavaisuus
Mielenkiinto

Miellyttävä yllätys 
Nautinnollisuus

Onnellisuus
Onnistuminen

Rakkaus
Rauha

Rentous
Riemu
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Mitä myönteisiä tunteita haluaisit työssäsi kokea? 

Mitä pitäisi tapahtua, että ne tunteet tulisivat esiin työssäsi?



KOLME HYVÄÄ ASIAA TÖISSÄ

 

Kuuden viikon ajan käytä 10 minuuttia miettiäksesi kolme hyvää asiaa

työpäivässä. Voit kertoa sen kollegalle työpäivän jälkeen, kirjoittaa

itselle, tehdä mielikuvaharjoituksena tai puhua illalla puolisolle.

MYÖNTEISIÄ AJATUKSIA TYÖKAVEREISTA

 

Pysähdy kerran päivässä miettimään myönteisiä ajatuksia

työkavereistasi. Missä tilanteissa olet kokenut yhteyttä tai hyvää

yhteistyötä työkaverin kanssa? Olette viettäneet hyvän hetken projektin

parissa tai hauskan hetken kahvihuoneessa?

KIITOLLISUUSKIRJE

 

Kirjoita kiitollisuuskirje sille ihmisille, jonka koet olleen tärkeä 

nykyisen työsi tai urasi kannalta. Se voi olla vanha opettaja, uraasi

tukenut sukulainen, vanha tai nykyinen esimies. Lähetä kirje hänelle

tai lue se hänelle ääneen. 

MYÖNTEISTEN
TUNTEIDEN

HARJOITUKSET
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MYÖNTEISTEN TUNTEIDEN KARTOITUS

 

Tarkkaile neljän viikon ajan millaisia myönteisiä tunteita tunnet

töissä. Voit pitää esimerkiksi tukkimiehen kirjanpitoa ja laittaa aina

viiva edellisellä sivulla olevan  listan tunteen eteen, kun huomaat

tuntevasi kyseistä tunnetta.



OPTIMISMI

VÄLIAIKAINEN 

"Tämä menee ohi"  

PAIKALLINEN 

"Liittyy vain tähän" 

EI HENKILÖKOHTAINEN 

"Tämä ei ole (kokonaan) minun syytäni" 

HALLITTU 

"Voin tehdä tälle jotain"

VAHVA-MALLI

V-astoinkäyminen  

A-utomaattiset ajatukset  

H-uolitunteet   

V-astaväite   

- Todisteet: Onko tämä totta?

- Vaihtoehdot: Voiko olla muita  vaihtoehtoja?

- Seuraukset: Mitkä ovat uskomuksen seuraukset?

- Hyöty: Onko uskomus tuhoisa?

A-vartuminen     
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Kirjoita tähän tapahtumasta, jossa pessimistiset ajatukset

aktivoituvat. 

Pura se VAHVA-mallin mukaisesti

OPTIMISMIN
HARJOITUKSET
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LUONTEENVAHVUUDET

I.Viisaus ja tieto
1. Luovuus

2. Uteliaisuus
3. Arviointikyky
4. Oppimisen ilo

5. Näkökulmanottokyky
 

II Rohkeus, emotionaaliset vahvuudet
6. Rohkeus

7. Sinnikkyys
8. Rehellisyys

9. Innostus
 

III Inhimillisyys, sosiaaliset kyvyt
10. Ystävällisyys

11. Rakkaus
12. Sosiaalinen älykkyys

 
IV Oikeudenmukaisuus

13. Reiluus
14. Johtajuus

15. Ryhmätyötaidot
 

V Kohtuullisuus
16. Anteeksiantavuus
17. Vaatimattomuus
18. Harkitsevaisuus

19. Itsesäätely
 

VI Henkisyys
20. Kauneuden arvostus

21. Kiitollisuus
22. Toiveikkuus

23. Huumorintaju
24. Hengellisyys

 
25. Myötätunto

26. Sisu

Valitse tähän 

3-7 ydinvahvuuttani

Missä tilanteissa voin 

käyttää näitä työssäni?

(Voit käydä tekemässä vihkon lopussa 
olevan luonteenvahvuustestin 
tai kysyä apua läheisiltä siitä, 

mitä vahvuuksia he näkevät sinussa.)
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VAHVUUKSIEN BONGAAMINEN

Tarkkaile viikon ajan työpaikallasi näkemiäsi vahvuuksia. Voit ottaa

myös työkaverit mukaan. Tarkkailkaa, mitä vahvuuksia huomaatte

ja antakaa toisillenne vahvuuspalautetta.

YDINVAHVUUKSIEN KÄYTTÖ UUDELLA TAVALLA

Käy testaamassa ydinvahvuutesi ja käytä niitä 

mahdollisimman monin eri tavoin ja eri tilanteissa viikon ajan.

KEHITÄ KASVUVAHVUUTTASI

Vahvuudet ovat taitoja, joita voi kehittää. Valitse itsellesi 1-2

kasvuvahvuutta ja lähde harjoittelemaan niiden käyttöä.

ANNA VAHVUUSPALAUTETTA

Yritä bongata tilanteita, joissa työkaverisi käyttää jotain

luonteenvahvuutta ja anna hänelle siitä välittömästi

 positiivista palautetta. 

TYÖTEHTÄVIEN JAKO VAHVUUKSIEN POHJALTA

LUONTEENVAHVUUKSIEN
HARJOITUKSET

Miettikää työtehtäviä tiimin luonteenvahvuuksien mukaan.

Voisiko tehtäviä muokata, siirtää tai jakaa toisella tavalla?
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SALAISET VAHVUUSVIESTIT

Valitkaa jokaiselle arpomalla työyhteisössä salainen

vahvuusystävä, joka kirjoittaa vahvuusviestejä, kannustuksia ja

tsemppejä työpäivän aikana. Viestit voi laittaa vaikka jokaisen

lokerikkoon tai jättää työpöydälle. 



FLOW

Missä tilanteissa ja työtehtävissä olet tuntenut olevasi flow-tilassa?

Miten tylsää työtehtävää voisi tuunata,  

jotta kokisi flow-tilaa tätä tehdessä?
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TOIPUMISKYKY

Kerää itsellesi taulu, johon kokoat erilaisia rakentavia tapoja,

millä käsitellä vaikeita tunteita. Esimerkiksi lähden kävelylle

selvittämään ajatuksia, soitan ystävälle, kuuntelen musiikkia. 

VASTOINKÄYMISESTÄ VOITOKSI

Kirjoita viikon ajan viisi minuuttia päivässä jostain negatiivisesti

kokemastasi tapahtumasta, joka osoittautuikin vaikutuksiltaan

myönteiseksi.

Optimismi on resilienssin moottori.

Optimismin harjoittelu vahvistaa

myös toipumiskykyä.

Kyky ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä 

ja kyky kasvaa vaikeuksista 

- Reivich

SELVIYTYMISKEINOJENI TAULU
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RESILIENSSITARINA

Kirjoita kokemuksesta, jossa olet tarvinnut ja hyödyntänyt

resilienssiä. Se voi olla suurempi haaste tai arjen pieniin

vastoinkäymisiin liittyvää. Kirjoita vapaasti kokemuksestasi ja

pohdi sen jälkeen, mitä resilienssitekijöitä hyödynsit.

 



TOIPUMISKYVYN
SEINÄTAULU

Löydä elämäsi tarkoitus
Usko omiin kykyihisi

Luo vahva sosiaalinen verkosto
Nauti muutoksista

Ole optimisti
Huolehdi hyvinvoinnistasi

Kehitä ongelmanratkaisutaitojasi
Aseta tavoitteita

Ratkaise ongelmia
 Opettele ja kehitä taitojasi
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VOIMA-AJATUKSET

Kerää tähän aforismeja, lauseita, lainauksia, joista saat voimaa ja

joihin voit palata vaikeina hetkinä. Ne voivat olla jonkun läheisen

sanoja tai kirjailijoiden tmv.  



ARVOT

REILUUS 
LOJAALISUUS 
JOUSTAVUUS 

LUOVUUS 
ANTEEKSIANTO 
REHELLISYYS 

HAUSKUUS 
JÄRJESTYS 

KUULIAISUUS 
JÄRKI

PALVELUS 
SUVAITSEVAISUUS
AIKAANSAAMINEN 

MAINE
PERHE 

SEIKKAILU 
VAPAUS 

ONNELLISUUS 
TASA-ARVO 

YHTEISÖLLISYYS 
TERVEYS

VALTA 
RAKKAUS 
LUONTO

 

Laita tähän  

viisi arvoa, 

jotka koet itsellesi

tärkeimmiksi

Miten nämä tällä hetkellä

toteutuvat elämässäsi?

 Millä tavalla voisit 

lisätä niiden näkymistä?

RAUHA 

HENKISYYS

NAUTINTO

KIITOLLISUUS 

RAHA 

YHTEISTYÖ 

VIISAUS 

ROHKEUS

AUTONOMIA

HYVÄKSYNTÄ

MERKITYS

IHMISSUHTEET

URA/TYÖ 

KASVU 

TOTUUS 

TOIVO 

LIIKUNTA 

AITOUS

TURVA 

KUNNIOITUS

MYÖTÄTUNTO

VAIKUTTAVUUS
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MERKITYKSELLISYYS

ELÄMÄN MERKITYS ON TEHDÄ
ITSELLEEN MERKITYKSELLISIÄ

ASIOITA SITEN ETTÄ TEKEE
ITSESTÄÄN MERKITYKSELLISEN

MUILLE IHMISILLE.

Frank Martela
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Mitkä asiat tai ihmiset sinun elämässäsi ovat merkityksellisiä? Mitä

ne tuovat elämääsi? 



MERKITYKSELLISYYDEN
HARJOITUKSET

Mitä koen omassa työssäni merkitykselliseksi? 

Mikä on työni hyöty tiimille tai asiakkaille?

Löydä työsi "Miksi". Miksi on tärkeämpi kuin mitä. 

Yritä vastata yhdellä lauseella "miksi teen tätä työtä"?

Tarkoitus on vakaa ja kauaskantoinen tavoite. 

Mikä on työsi tarkoitus pitkällä tähtäimellä?
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KASVUN ASENNE

 

"Tärkeämpää kuin usko 

omiin kykyihisi on usko siihen, 

että voit kehittää omia kykyjäsi" 

-Carol Dweck

Voin oppia uusia asioita

Voin parantaa taitojani harjoittelemalla

Tiedän, että edistyminen vaatii työtä ja aikaa

Rakastan uusia haasteita

Yritän kunnes onnistun

En pelkää epäonnistua

Uskon virheiden olevan mahdollisuuksia 

oppia uutta

Osaan pyytää apua

Inspiroidun toisista

Otan mielelläni vastaan palautetta ja opin siitä

Kokeilen rohkeasti uusia tapoja tehdä asioita

Yritän katsoa asioita eri näkökulmista

Lue seuraavat väittämät ja mieti, 

miten paljon ne vastaavat tämänhetkistä ajattelutapaasi.
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KASVUN ASENTEEN HARJOITUKSET
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Kun kohtaat uusia haasteita tai negatiivista palautetta, onko

sinulla enemmän kasvun vai muuttumattomuuden asenne?

 

Miten voisit muistuttaa itseäsi oppimistavoitteista

 ja kokea itsesi hyväksi myös epäonnistuessasi?

 

Kuka julkisuuden henkilö voisi mielestäsi toimia 

esimerkkinä kasvun asenteesta?



TYÖTOVERIT YMPÄRILLÄNI

 

"Suhteemme muihin ihmisiin merkitsevät, 

ja ne merkitsevät jopa enemmän 

kuin mikään muu tässä maailmassa."

 George Vaillant

Viiden minuutin palvelukset

1. Yhdistä - esittele tuntemiasi ihmisiä toisillensa

2. Anna rakentavaa palautetta, joka auttaa toista kehittymään 

3. Kohota - suosittele toista esim. LinkedIn:ssä 

4. Jaa ideasi - jos ideastasi voisi hyötyä  joku muukin - jaa se

5. Buustaa somessa - tykkää, kommentoi, jaa toisen lausuntoja

8. Oma ideani:

6. Teet toiselle osoitettu pieni työtehtävä. Soita asiakkaalle, kirjoita

muistio tm. lyhyt työ

7. Keitä kaikille kahvia, vie työtoverille kupillinen teetä 

tai kysy kuulumisia.
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KODIN JA TYÖN
YHTEISVOIMA

 

Työn imulla on positiivinen vaikutus

parisuhteeseen ja perhe-elämään. Yhdessä ne

luovat positiivisia, toisia rikastuttavia kehiä.

Mitä saan työstäni, 

joka tuo hyvää kotiin?

Mitä saan kodistani, 

joka tuo hyvää työhöni?
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MITÄ TULEE TÖIHIN KUN
MINÄ TULEN TÖIHIN?

Listaa tähän vahvuuksia, taitoja, 

osaamsitasi  ja muita ominaisuuksiasi.
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Kun tulemme töihin, tuomme mukana paljon. Tunteemme,

ajatuksemme, asenteemme, toimintatapamme. Mitä hyvää sinä

tuot töihin, kun astut sisään ovesta. 



AIVOTAIDOT TÖISSÄ

Aivotietoisuuden ja aivotaitojen lisääminen

auttavat pitämään sopivaa energiatasoa yllä

läpi työpäivän.

 

Sopivan työ - tauko suhteen ylläpitäminen sekä

palauttavan toiminnan tasapaino suhteessa

suorittavaan toimintaan auttavat työntekijää

jaksamaan läpi päivän.

 

"Kun työnteon vaatimukset kasvavat, on

erityisen tärkeää, että tehdään töitä tavalla,

joka pitää aivot kunnossa."

- Huotilainen&Saarikivi
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MEILLÄ ON VAIN YHDET AIVOT. 

PIDÄ OMISTASI HYVÄÄ HUOLTA. :)



AIVOT 
PITÄVÄT...

Rutiineista ja tavoista

Yhtenäisyydestä

Levosta

Liikunnasta

Joutokäynnistä

Tasaisesta

verensokerista

Aivopähkinöistä

Positiivisesta

stressistä
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Ympyröi ne asiat, jotka toteutuvat omassa arjessasi.



AIVOJA 
RASITTAVAT...

Jatkuvat keskeytykset

Univaje

Multitasking

Ruutujen

moniajo

Asiasta toiseen

hyppiminen

Vääränlainen

ravinto

Kuluttava stressi

Jatkuva

hälytystila

Kehon 

kireydet
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Ympyröi ne asiat, jotka haastavat omassa arjessasi.



LISÄÄ JAKSAMISTA TÖISSÄ

OTA PÄIVÄUNET

Jo kuuden minuutin ultralyhyet unet auttavat.

LISÄÄ LIIKKUMISTA

Puhu puhelut seisten. Pidä kävelykokouksia.

PIDÄ MIKROTAUKOJA

Hengitys-, mielikuva ja liikuntaharjoituksia.

AJOITA TYÖTEHTÄVÄT SOPIVASTI

Aloita aamulla haastavista, keskittymiskykyä vaativista töistä.

SYÖ SÄÄNNÖLLISESTI

Varaa välipaloja.
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VAHVISTA SOSIAALISTA VERKOSTOA

Ole yhteydessä työkavereihin (myös etätyöpäivinä) 

AISTISISUSTA

Panosta työpaikan viihtyvyyteen



MIKROTAUOT

Puolesta minuutista - muutamaan minuuttiin puolen tunnin välein

Kaukaisuuteen tuijottelu

Tietoinen käsien pesu

 Pieni mielikuvamatka

 Kauniin maiseman katselu

 Ihanan muiston mieleen palauttaminen

 Parin minuutin syvähengitys

 Aistien hetkellinen sulkeminen (Silmät kiinni,

korvatulpat/peltorit)

 Musiikin kuuntelu

 Voima-asento

 Tee pari haarahyppyä

 Kasvojumppa (rusina - aurinko)

 Omat mikrotauko tapani:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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AIVOILLE ARVOKAS JOUTOAIKA

Millaisissa tilanteissa aivosi saavat olla joutokäynnillä?

 Kuinka usein tätä tapahtuu? Mitä silloin teet?

Millaisissa tilanteissa aivosi tuntuvat saavan uusia ideoita? 

Milloin tunnet olevasi luovimmillasi?
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AIVOYSTÄVÄLLINEN TYÖTILA

Tarvittavat työvälineet helposti saatavilla1.

2. Tunne itsesi - yksilölliset työtavat

3. Itselle sopivat materiaalit, värit, kuvat

5. Sijainti, avoin kulku muihin tiloihin

6. Yhteistoiminnalliset tilat houkutteleviksi

7. Taukohuone viihtyisäksi

4. Akustiikka - puheen selkeys ja jälkikaiku

8. Vihersisusta

Miten voisin tuunata omaa työtilaani? Tai työyhteisön taukotilaa? 
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TAVOITTEILLA  KOHTI TULOKSIA

Tee suunnitelma kohti parempaa työhyvinvointia  ja työnimua.

Mieti seuraavia asioita.

 

Mistä aloitan?

 

Kuka tekee kanssani? 

 

Kuka on tukijani?

 

Mitä esteitä toiminnalleni voi olla?

 

Toimintasuunnitelmani esteiden varalle?

 

Palkkioni saavuttaessani mikrotavoitteet (päivätavoite)?

 

Palkkioni saavuttaessani välitavoitteen (viikkotavoite)?

 

Palkkioni saavuttaessani päätavoitteen (vuositavoite)?
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SEURAAVAT VIISI ASKELTA

Laita tähän seuraavat viisi askelta, mitä aiot tehdä työn imun -

parantamisen ja aivotaitojen lisäämiseksi.

1.

2.

3.

4.

5.
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KIRJA JA NETTISIVU
SUOSITUKSET

Jari Hakanen: Työn imu

Ilmaiseksi ladattavissa. http://www.julkari.fi/handle/10024/136798

 

Uusitalo-Malmivaara (toim): Positiivisen psykologian voima

 

Huotilainen & Saarikivi: Aivot työssä

 

Huotilainen & Moisala: Keskittymiskyvyn elvytysopas

 

Clear, James: Pura rutiinit atomeiksi

 

Dweck, Carol: Mindset

 

Lyobomirsky, Sonja: The how of happiness (Kuinka onnelliseksi)

 

Sinek, Simon: Start with why

 

Emily Esfahani Smith: Merkityksellisyyden voima

 

Frank Martela: Elämän tarkoitus

 

Soili Poijula: Resilienssi

 

Työn imu - testi 

ja työn tuunaajaan inspiraatiokirja työterveyslaitoksen sivuilta.

 

Luonteenvahvuustesti: 

https://www.viacharacter.org
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