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Itsensä johtaminen on oman toiminnan 
suunnittelua, ohjaamista, seurantaa ja 
muuttamista – tavoitteena työhyvin-
vointi ja sujuva työ. Se on myös omien 
ajatusten ja tunteiden säätelyä. Kaikki 
tarvitsevat itsensä johtamisen taitoja – 
riippumatta työtehtävästä tai asemasta 
työyhteisössä.

Itsensä johtaminen on rinnakkainen ilmiö 
meihin ulkoapäin kohdistuvalle johtami-
selle. Näitä molempia tarvitaan. Kaikkien 
pitää esimerkiksi tietää, kuka päättää 
silloin, kun asioista ollaan erimielisiä.

Mitä itsensä johtaminen on 
käytännössä?
Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta 
ja suunnitelmallisuutta. Itseään johtava 
henkilö asettaa oman työnsä tavoitteita 
ottaen huomioon työyhteisönsä perus-
tehtävän ja yhteiset tavoitteet. Hän suun-
nittelee työtään työpäivä- tai työvuoro-
kohtaisesti, viikkotasolla ja pitemmällä 
aikajänteellä. Huomiota kannattaa kiin-
nittää esimerkiksi tavoitteiden kohtuul-
lisuuteen, kiirehuippujen ennakointiin ja 
palautumisen tukemiseen työajan sisällä 
ja vapaa-ajalla.

Viikkosuunnittelun periaatteena voi olla 
esimerkiksi ”1+1+1”, jossa pyritään
•  varaamaan riittävästi aikaa jonkin suu-

remman ja tärkeän asian edistämiseen
•  tekemään päivittäin jokin asia valmiiksi 

asti 
•  tekemään päivittäin jotain, joka tukee 

omaa työhyvinvointia ja jaksamista. 

Itsensä johtaminen on valintoja ja priori
sointia. Tämä edellyttää, että jokainen 
on selvillä tavoitteiden ohella toiminta-
valtuuksistaan ja vastuistaan. Itsensä 
johtamiseen kuuluu sekin, että hyväksyy 
puitteet, joiden sisällä voi päättää työn 
tekemisen tavoista ja järjestyksestä.

Itsensä johtaminen on keskeytysten 
hallintaa. Tarpeettomien keskeytysten 
karsinta ja keskittyminen asiaan kerral-
laan tukevat työn sujumista. Työpaikalla 
onkin tarpeen sopia yhteisistä tavoista, 
joilla keskeytyksiä pyritään vähentämään. 
Tärkeitä ovat myös työympäristön häi-
riöttömyys ja työvälineiden toimivuus.

Itsensä johtaminen on edistymisen 
tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. 

Itseään johtava henkilö pysähtyy sään-
nöllisesti arvioimaan edistymistään ja 
tunnistamaan onnistumisiaan. Vahvuuk-
sien ohella hän tunnistaa kehittymis-
kohteitaan. Hän haluaa ja osaa pyytää, 
vastaanottaa ja hyödyntää palautetta. 
Hän rohkenee myös hakea apua. 

Edistymisen näkyväksi tekemistä auttaa, 
kun työkokonaisuuksia jaetaan pienem-

miksi osiksi. Viikon lopuksi voikin kirjoit-
taa tehtävälistan (”To do”) rinnalle ”Tämän 
sain valmiiksi” -listan.

Itsensä johtaminen on palautumisesta 
huolehtimista. Palautumista on vaikea 
varastoida, joten voimien pitäisi palau-
tua päivittäin. Työnantajan vastuulla on 
järjestää palautumismahdollisuuksia työ-
päiviin ja -vuoroihin ja huolehtia esimer-
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kiksi siitä, että kiirekausia seuraa rauhal-
lisempia jaksoja työssä. Jokaisen omalla 
vastuulla on hyödyntää näitä mahdolli-
suuksia, huolehtia palautumisen ja elpy-
misen toteutumisesta myös vapaa-ajalla 
sekä tunnistaa itsessään riittämättömän 
palautumisen merkkejä. 

Itsensä johtaminen on omien ajatusten 
ja tunteiden johtamista. Se on kykyä 
motivoida itseään silloinkin, kun työn alla 
on rutiinitehtävä tai vähemmän mukava 
tehtävä. Se on myös kärsivällisyyttä, sillä 
välillä asiat etenevät hitaammin kuin itse 
toivoisi. Itsensä johtamiseen liittyy myös 
resilienssitaitoja, kuten kyky sietää epä-
varmuutta ja aloittaa sitkeästi uudelleen 
suunnanmuutoksen tai epäonnistumisen 
jälkeen.

Itsensä johtaminen on omasta hyvinvoin
nista huolehtimista kokonaisvaltaisesti. 
Itseään johtava henkilö tunnistaa oman 
jaksamisensa rajat ja kunnioittaa niitä. 
Havaitessaan haitalliseksi kehittyvän 
kuormittuneisuuden varhaisiakin merk-
kejä, hän kertoo tilanteesta esihenkilöl-
leen.
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Itsensä johtaminen ei ole yksin tekemistä. 
Se on yhteistyötä, jossa esihenkilö jakaa 
vastuuta ja osoittaa käytännössä luotta-
muksensa työntekijöitä kohtaan. Vertais-
ten kesken annetaan toiselle työskentely-
rauha, luotetaan siihen, että toinen tekee 
työnsä ja autetaan.

Turvatuokio itsensä johtamisesta
Jokaisella työpaikalla on hyvä keskustel-
la, millaista itsensä johtamista juuri meillä 
tarvitaan. Milloin ja miten ottaisitte asiaan 
puheeksi? Työturvallisuuskeskuksen Tur-
vatuokio-aineisto tukee teitä tässä. 
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